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a)  HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA 
 
 Vo všeobecnej rovine sú hlavné ciele rozvoja územia stanovené nasledovne : 
- riešiť optimálny spôsob vyuţitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo 

udrţateľného rozvoja a únosnosti územia, 
- odstrániť funkčné a priestorové disproporcie,  
- koordinovať záujmy v území, 
- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy, 
- skvalitniť ţivotné prostredie mesta, 
- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt, 
- optimalizovať sociálne zloţenie obyvateľstva, 
- dobudovať verejnú dopravnú, občiansku a technickú vybavenosť mesta, 
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby. 
 

Podľa Zadania pre ÚPN mesta Čadca bolo potrebné: 
- riešiť plochy pre výstavbu nových bytov formou hromadnej bytovej výstavby (ďalej HBV) na 

doposiaľ nezastavaných plochách vo väzbe na plochy existujúcich sídlisk, 
- vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby (ďalej IBV) 

intenzifikáciou zastavaného územia, ale aj návrhom nových plôch v extraviláne, vhodných pre 
rozvoj uvedenej funkcie, pri zohľadnení záujmov poľnohospodárskej výroby a ochrany 
poľnohospodárskej pôdy, 

- stanoviť podmienky pre rozvoj vyššej občianskej vybavenosti v ťaţisku osídlenia regiónu, 
slúţiacej širšiemu spádovému územiu, 

- optimalizovať funkčné vyuţívanie a priestorové usporiadanie Centrálnej mestskej zóny (ďalej 
CMZ) vrátane návrhu na rozšírenie peších trás, preloţky cesty I/11 na okraj jej územia 
a vytvorenia mestského dopravného okruhu po jej obvode, 

- v rámci vyššej občianskej vybavenosti riešiť predovšetkým rozšírenie siete obchodných 
domov, zariadení kultúry, sociálnej starostlivosti a objektov verejného ubytovania, 

- riešiť potrebu dobudovania chýbajúcej základnej občianskej vybavenosti na sídliskách 
a v okrajových častiach mesta, 

- riešiť obnovu a dobudovanie existujúcich a návrh nových plôch športu, predovšetkým vo 
väzbe na plochy sídlisk, areály škôl, ale aj rekreačných priestorov, 

- vytvoriť predpoklady a podmienky pre ďalší rozvoj rekreácie a turizmu v rámci rekreačného 
krajinného celku Čadca a okolie, v sídelnom stredisku rekreácie a turizmu Husárik 
a v jednotlivých rekreačných zónach s návrhom ich dobudovania,  

- návrhom intenzifikácie existujúcich výrobných areálov a návrhom nových plôch predovšetkým 
v lokalite Podzávoz riešiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby a vybudovanie 
priemyselného parku mesta, 

- stanoviť podmienky pre optimálne fungovanie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vo 
vzťahu k urbanizovanému územiu a rekreačným plochám, 

- vytvoriť podmienky pre dobudovanie multimodálneho európskeho dopravného koridoru VI. 
v riešenom území, 

- vytvoriť podmienky pre budovanie technickej infraštruktúry na navrhovaných rozvojových 
plochách a nutné prekládky existujúcich trás inţinierskych sieti s ohľadom na potreby rozvoja 
mesta v návrhovom období, zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd riešiť 
v zmysle koncepcie projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, 
Kovoprojekta Brno a.s. 09/2005, 

- vytvoriť predpoklady a podmienky pre optimalizáciu automobilovej, cyklistickej a pešej 
dopravy, vrátane preloţky cesty I/11 mimo územie Centrálnej mestskej zóny a návrhu na 
vytvorenie mestského dopravného okruhu, návrhu smerových a šírkových úprav komunikácií, 
návrhu peších a cyklistických chodníkov a vyriešenia parkovísk vo väzbe na plochy bývania, 
občianskej vybavenosti, výroby, rekreácie a športu, 

- pri spracovaní návrhu ÚPN mesta Čadca vychádzať z doteraz spracovanej a schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie, z územnoplánovacích podkladov a odvetvových koncepcií. 
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b)  VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 
 

Územný plán sídelného útvaru - hospodársko-sídelná aglomerácia Čadca 

 
 Táto doposiaľ platná územnoplánovacia dokumentácia bola vypracovaná v roku 1981. Rieši 
zastavané časti katastrov Čadca, Horelica, Raková, Svrčinovec, Oščadnica (malá časť) a Krásno 
nad Kysucou v mierke 1 : 5 000. Návrhovým rokom je rok 2000. Predpokladala sa výrazná 
koncentrácia obyvateľov z okresu Čadca do mesta Čadca. 
 
Počet obyvateľov podľa ÚPN SÚ HSA Čadca a skutočný stav 
 

Mesto - obec Počet obyvateľov v roku % 

1981 2000 návrh HSA k 25.5.2001 

Čadca 19 327 35 000 26 699 76,28 

Raková   4 853   5 000   4 939 98,78 

Svrčinovec   3 659   3 800   3 382 89,00 

Krásno nad Kysucou   6 354   7 000   6 939 99,13 

HSA spolu 34 193 50 800 41 959 82,60 

 
 V niektorých bodoch je ÚPN SÚ HSA neaktuálny: 

 trasa D3 bola uvaţovaná v inej polohe 

 rozsah asanácií v lokalite Sihly je nereálny 

 ÚPN neuvaţoval o vybudovaní priemyselného parku Čadca-Podzávoz 

 rozvoj plôch ţelezničnej dopravy za Slovanskú ul. nie je reálny  

 vodné plochy pri Kysuci (Sihelník) a na potoku Čadečanka sa nebudú budovať 

 ÚPN sa nezaoberá okrajovými časťami (časť Horelice, Bukov, Drahošanka, osídlenie nad 
ţelezničnou traťou, časť Rieky, Čadečky a Milošovej) 

 hlavný dopravný skelet mesta je potrebné upraviť podľa nových zámerov 

 rozsah lesoparku je podľa platného LHP redukovaný 
 
 

Územný plán centrálnej mestskej zóny Čadca 
 
 Bol vypracovaný v roku 1992 a schválený v mestskom zastupiteľstve. Rieši územie stredu 
mesta v mierke 1: 1 000. Od roku 1992 boli vypracované viaceré zmeny a doplnky, ktoré boli 
vyvolané zámermi investorov a úpravou obvodového dopravného okruhu. Celková koncepcia 
riešenia ostáva zachovaná.  
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c)  ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM 
 
 
 Územný plán mesta Čadca je spracovaný v súlade so zadaním pre Územný plán mesta 
Čadca, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 25. 8. 2005 s výnimkou niekoľkých 
nasledovných poţiadaviek. 
 

V kapitole j) Poţiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technickej vybavenosti - 
str. 16 - poţiadavky na kategórie ciest - kategórie ciest sú navrhnuté v súlade s predpokladaným 
zaťaţením ciest na jednotlivých úsekoch. 
 

V kapitole j) Poţiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technickej vybavenosti - 
str. 19 - poţiadavky na 2x110 kV vedenie Čadca-Třinec a 2x110 kV vedenie Čadca-Byczyna pre 
tranzit elektrickej energie - vedenia nie sú v koncepte riešenia riešené vzhľadom na zásadný 
nesúhlas Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava - viď záznam z rokovania k 
Zmenám a doplnkom Územného plánu veľkého územného celku Ţilinský kraj, konaného dňa 
24.8.2005 na SEPS a.s. v Bratislave v dokladovej časti. Zdôvodnenie nesúhlasu je uvedené v bode 
7. Medzištátne vedenia na napäťovej úrovni 110 kV. 
 

V kapitole o) Poţiadavky na riešenie bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby - 
str. 28 - poţiadavka na riešenie nového motokrosového areálu nie je naplnená, pretoţe sa na 
celom riešenom území nepodarilo nájsť vhodnú lokalitu v dostatočnej vzdialenosti od obytných 
plôch a rekreačných priestorov. 
 

V kapitole r) Osobitné poţiadavky z hľadiska ochrany PP a LPF - str. 33 - poţiadavka „juţné 
svahy Jurošovského vrchu preradiť do kategórie lesov osobitného určenia z dôvodu rozvoja funkcie 
lesoparku“ nie je naplnená. Rozsah prímestských lesov mesta Čadca je riešený v súlade s platným 
LHP, ktorý zohľadňuje poţiadavky vlastníkov lesa na uţívanie ich pozemkov. 
 
 
 Koncept riešenia ÚPN mesta Čadca bol spracovaný v termíne 04 2006 na základe 
prieskumov a rozborov, ktoré spracoval Ing. arch. Marián Pivarči s kolektívom, Krajinno-
ekologického plánu, ktorý spracoval RNDr. Pavol Auxt a Zadania pre ÚPN mesta Čadca, ktoré 
vypracoval Ing. arch. Ján Burian, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPN a ÚPP, 
prostredníctvom ktorého mesto Čadca územný plán obstaráva. 

 
Územný plán mesta Čadca je spracovaný v súlade so súborným stanoviskom ku konceptu 

ÚPN mesta Čadca zo dňa 20.12.2006. 
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a)  VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 
 

Územný plán mesta Čadca rieši územie, vymedzené katastrálnymi územiami Čadca                       
a Horelica. Celková výmera riešeného územia je 5679,2020 ha. Záujmové územie mesta Čadca 
predstavuje územie okresu Čadca. 
 
 

Charakteristika prírodných podmienok 
 
 

Geologická stavba 
 Geologický podklad je tvorený treťohornými horninami. Na väčšine územia sa nachádzajú 
ílovce v prevahe nad pieskovcami, prerušené 4 úzkymi pásmi ílovcov s podradným zastúpením 
pieskovcov. Cez severný cíp územia prechádza pás pieskovcov drobových, arkózových v prevahe 
nad ílovcami. V poriečnej nive Kysuce a Čierňanky sa nachádzajú štrky, piesčité štrky a hlinité 
štrky. 
 

Geomorfológia 
 Riešené územie patrí do alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie 
Západné Karpaty, subprovincie vonkajšie Západné Karpaty a 3-och oblastí. Oblasti sa ďalej členia 
na celky, podcelky a časti. 
 

Oblasť Celok Podcelok Časť 

Slovenskomoravské 
Beskydy 

Javorníky Vysoké Javorníky Rakovská hornatina 

Západné Beskydy Turzovská vrchovina Predné vrchy 
Kornická brázda 
Hornokysucké podolie 

 

Jablunkovské  
medzihorie 

  

Stredné Beskydy Kysucké Beskydy Javorský Beskyd  

 
 Riešené územie leţí na styku severného okraja Javorníkov a Turzovskej vrchoviny                     
so Strednými Beskydami. 
 Údolie Kysuce a Čierňanky má reliéf eróznej brázdy, ostatné toky vytvárajú hlboké „V“ 
doliny bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou (Milošovský potok). Prevaţnú časť územia tvorí 
vrchovinový reliéf, ktorý v juţnej a východnej časti prechádza do hornatinového reliéfu. 
 Nadmorská výška územia sa pohybuje od 405 m n.m. do 906 m n.m. (Chotárny kopec). 
 Pre územie sú typické tieto geodynamické javy : 

 svahové poruchy - náchylnosť územia na zosúvanie je silná 

 intenzívna výmoľová erózia 

 ohrozenie územia seizmicitou - maximálna očakávaná intenzita 6° EMS 98 
 
 

Hydrogeologické pomery 
 V zmysle hydrogeologickej rajonizácie SR spadá riešené územie mesta Čadca                           

do hydrogeologického rajónu PQ 028 Paleogén povodia Kysuce. 
 Územie je budované prevaţne flyšom, charakterizované plytkým obehom podzemných vôd. 
Hlavným hydrogeologickým kolektorom vo flyšovom území je pripovrchová zóna, zahrňujúca 
pásmo podpovrchového rozvoľnenia puklín spolu so zvetralinovým plášťom. Má vyššiu priepustnosť 
ako hlbšie časti masívu. Prebieha viac-menej zhodne s povrchom terénu a zasahuje najčastejšie                 
do hĺbok 20-40 m s početnými lokálnymi odchýlkami. Mimo dolín funguje iba ako vodiaci (nie 
nádrţný) kolektor, lebo po prerušení napájania zo zráţok sa môţe postupne celkom odvodniť 
prírodným gravitačným odtokom. 
 Podzemné vody z tejto hydrogeologickej štruktúry s výdatnosťou prameňov 0,15-0,5 l/s 
vyuţívajú miestne vodovody v rozptýlenej zástavbe (v osadách U Poláka, U Prívary, U Kadlubca,               
U Hulany, Drahošanka, U Vojtov, U Kešňáka). 
 Väčší hydrogeologický význam má čiastkový rajón alúvia Kysuce, tvorený zvodnenými 
štrkopieskami v hrúbke 4-10 m. Sú dobre priepustné a ich zvodnenie je vysoké. Hladina podzemnej 
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vody v poriečnej nive Kysuce je voľná a pohybuje sa od 1,0 do 6,0 m pod terénom. Podzemná voda 
je dopĺňaná infiltráciou vody z rieky Kysuca. Výdatnosť vrtov je do 3,7 l/s. 
 V pravostrannej nive Kysuce sú realizované vodárenské zdroje Čadca (studne S-1, S-2,            
S-3, S-5, a vrt V-4) s povoleným odberom 28 l/s. V súčasnosti sa nevyuţívajú. Pri vyuţívaní            
na pitné účely pristupuje problém zabezpečenia ochrany kvality vody. 
 
 

Hydrologické pomery 
 Riešené územie mesta Čadca spadá do povodia rieky Váh, číslo hydrologického poradia            
4-21-06. Kostru riečnej siete tvorí rieka Kysuca. Riešeným územím preteká v úseku rkm 23,15 - 
rkm 32,20, t.j. cca 9,05 km. 
 Riečnu sieť v území tvoria prítoky Kysuce. Povodie je výrazne asymetrické s prevahou 
ľavostranných prítokov. 
Významnejšie prítoky : 
ľavostranné -  
Čierňanka, č. hydr. poradia 4-21-06-055, 057, 059 s prítokmi 
Čadečanka, č. hydr.poradia 4-21-06-056 a Milošovský potok, č. hydr.poradia 4-21-06-058 
pravostranné -  
Rieka, č. hydr. poradia 4-21-06-061, Briavsky potok, č. hydr. poradia 4-21-06-044 a Gabrišovský 
potok, č. hydr. poradia 4-21-06-044 
 Reţim odtoku vôd je snehovo-daţďový s akumuláciou november-február, s vysokou 
vodnosťou v období marec - máj, najvyšším priemerným mesačným prietokom v apríli, mierne 
výrazným podruţným zvýšením vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy. 
 Geomorfologické, geologické a klimatické pomery vplývajú bezprostredne na odtok 
zráţkových vôd z územia. Následkom malej retenčnej schopnosti povrchu územia je značná 
rýchlosť a veľká nerovnomernosť odtoku povrchových vôd. Prevládajúci erózno-denudačný reliéf 
spôsobuje jednak veľký a rýchly odtok z územia, jednak pokračujúci 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. 
 
 

Klimatické pomery 
 Údolná časť územia patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, okrsku mierne teplého, veľmi 
vlhkého, vrchovinového. 
 Vyššie poloţené časti územia patria do chladnej oblasti, okrsku mierne chladného. 
 
Niektoré charakteristické klimatické údaje 

 Mesto Vyššie poloţené 
časti územia 

Priemerná ročná teplota vzduchu 7,0° C 5,0° C 

Priemerná teplota vzduchu v januári -3,6° C -5,0° C 

Priemerná teplota vzduchu v júli 16,5° C 14,0° C 

Priemerný počet vykurovacích dní 240-280  

Priemerný počet letných dní 40  

Priemerný počet mrazových dní 80-120  

Priemerné ročné úhrny zráţok v mm 900-1000 1000-1200 

Bezvetrie 35 %  

Mierne inverzná poloha   

Priemerný ročný počet dní s hmlou 60-85  

Prevládajúci smer vetrov S, Z, JZ  

 
 

Potenciálna prirodzená vegetácia 

 jelšové lesy na nivách podhorských a horských tokov (Kysuca, Čierňanka) 

 bukové a jedľovobukové lesy (väčšina územia) 

 bukové lesy v horských polohách (Jurošovský vrch) 

 podhorské bukové lesy (svah medzi osadou Kýčera a Kysucou) 
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b)  VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO 

PLÁNU REGIÓNU 
 
  Pri riešení ÚPN mesta Čadca bol rešpektovaný územný plán regiónu tj. Územný plán 
veľkého územného celku Ţilinského kraja (Zdruţenie „VÚC Ţilina“, 1998) a Územný plán veľkého 
územného celku Ţilinský kraj - Zmeny a doplnky (Ing.arch. M. Pivarči, Ing.arch. P. Kropitz, 2005) 
 Záväzná časť ÚPN VÚC Ţilinského kraja bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 223/1998 zo 
dňa 26.5.1998. Záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Ţilinský kraj bola vyhlásená všeobecne 
záväzným nariadením Ţilinského samosprávneho kraja č. 6/2005 zo dňa 7.4.2005. 
 
Riešeného územia mesta Čadca sa dotýkajú nasledovné body: 
 

1.  V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
1.1. vytvárať podmienky pre vyváţený rozvoj regiónu v oblastiach osídlenia, ekonomickej, 

sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého ţivotného prostredia               
a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udrţateľného rozvoja, 

1.2. vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov 
vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí 
s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok, spočívajúcich 
vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji (najvyššom v celej SR), 

1.3. formovať koncepciu sídelnej štruktúry Ţilinského kraja v nadväznosti na národnú               
a celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne 
odsúhlasených dopravných koridorov,  

1.4. zabezpečovať rozvojovými osami na území Ţilinského kraja pozdĺţ komunikačných 
prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú 
sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienkok s ostatným 
územím Slovenskej republiky, 

1.5. formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie 
priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia jednotlivých hierarchických 
úrovní ťaţísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,  

1.6. podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciálne centrá osídlenia, 
rozvojové centrá hospodárskych, obsluţných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce 
zázemie, tak aj pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom, 
pozostávajúcim z nasledovných skupín centier : 
1.6.3. podporovať rozvoj centier druhej skupiny, jej prvej podskupiny                            

s moţnosťou plnenia nadregionálnych aţ celoštátnych funkcií, a to miest 
Liptovský Mikuláš, Čadca a Ruţomberok. V týchto centrách podporovať najmä 
rozvoj týchto zariadení : 
a) správy vyššieho významu s nadregionálnou aţ celoštátnou pôsobnosťou,  
b) vysokoškolského vzdelávania a vyššieho systému vzdelávania (Čadca), 
c) technologických centier a priemyselných parkov, 
d) zdravotníckych a sociálnych s funkciou nadregionálneho poskytovania 

špecifických sluţieb, 
e) kultúrnych - múzeá, galérie a pod., 
f)  nákupných a obchodných centier,  
g) cestovného ruchu, rekreácie, športu a voľného času 

1.8. podporovať vznik a posilnenie suburbánnych pásiem okolo miest Ţilina, Martin, Čadca, 
Liptovský Mikuláš, Ruţomberok a Dolný Kubín, 

1.9. podporovať ako ťaţisko osídlenia najvyššej úrovne ţilinsko-martinské ťaţisko osídlenia 
ako aglomeráciu celoštátneho a medzinárodného významu s významným postavením       
v Euroregióne Beskydy, zahŕňajúcom príhraničné územie styku troch štátov : SR, ČR          
a PR, 

1.11. podporovať ťaţiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej 
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí, 

1.12. podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťaţísk 
osídlenia pri vyuţívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území, 

1.13. sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov - 
sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej komplexnosti 
regionálnych celkov, 

1.14. formovať ťaţiská osídlenia uplatňovaním princípov decentralizovanej koncentrácie, 
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1.15. upevňovať vnútroštátné sídelné väzby medzi ťaţiskami osídlenia, 
1.16. vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváţenej 

hierarchizovanej štruktúry 
1.16.1. podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa : 
 c) kysuckú rozvojovú os : Čadca - Turzovka - Makov, 

1.17. napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na 
základe nového partnerstva, zaloţeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta      
a vidieka nasledovnými opatreniami : 
1.17.1. vytvárať podmienky pre rovnováţny vzťah urbánnych a rurálnych území             

a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,  
1.17.2. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných 

ţivotných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako 
rovnocenného typu sídelnej štruktúry 

1.17.3. zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia 
zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové 
prostredie, 

1.17.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným 
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia 
obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali 
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom          
a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s poţiadavkami na 
moderný spôsob ţivota, 

1.20. rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinnných 
štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, 
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných 
kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, 
národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany                        
a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA) 

 

2.  V oblasti sociálnej infraštruktúry 
2.1. riešiť priestorové podmienky provizórne umiestnených škôl, školských zariadení               

a skvalitniť ich vybavenosť, 
2.4. zriadiť geriatrické centrá v kaţdom sídle okresu v súlade s vývojom chorobnosti                

a starnutím populácie,  
2.5. zriaďovať zariadenia sociálnych sluţieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych 

potrieb občanov najmä v kaţdom sídle okresu, 
2.6. podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení 

na území kraja,  
2.7. zniţovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier                   

v prirodzených sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce              
a podporovaným ekonomickým aktivitám,  

2.8. zriadiť vyššie odborné školy, poskytujúce pomaturitné vzdelávanie v oblastiach, 
vyţadujúcich podporu regionálneho rozvoja, 

2.9. rozvíjať zariadenia liečebnej starostlivosti v záujme ich optimálneho vyuţitia v rovnocennej 
prístupnosti pre všetkých obyvateľov kraja, 

2.11. rozšíriť kapacitu odborných liečebných ústavov a liečební v súlade s potrebami 
obyvateľstva v regiónoch, 

2.12. riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a zaostalosť priestorovej 
vybavenosti v regiónoch, 

2.13. podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni, 
2.14. podporovať rovnomerne prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych 

zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych 
sluţieb obyvateľstvu , 

 

3.  V oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a kúpeľníctva 
3.1. vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno-priestorový subsystém turistiky, 

rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý 
zabezpečí kaţdodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a ktorý 
vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, 
poznávaciu, športovú a relaxačnú, 
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3.2. podporovať diferencované regionálne moţnosti vyuţitia rekreácie, turistiky a cestovného 
ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave     
a v Turci, na upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva v mestách Ţilina, 
Ruţomberok, Martin a Liptovský Mikuláš a na zachovanie a vyuţitie kultúrneho dedičstva 
vo všetkých okresoch kraja, 

3.5. pre všetky mestá v kraji dobudovať jestvujúce a zaloţiť nové prímestské rekreačné zóny   
s rekreačnými lesmi a vybavenosťou pre pohybové a rekreačné aktivity; sledovať pritom 
potrebu zníţiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je Vrátna dolina     
a Rajecké Teplice pri Ţiline, Martinské hole pri Martine, Malinô Brdo pri Ruţomberku        
a Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši, 

3.6. vyuţiť polohu Kysúc a Oravy, ktoré sú dobre dostupné z veľkých sídelných aglomerácií    
v Českej republike a v Poľskej republike, na budovanie vybavenosti pre zahraničnú 
návštevnosť pri Oravskej priehrade a v Oraviciach; s rozvojom športového a rekreačného 
vybavenia je potrebné rátať plošne vo všetkých horských a podhorských sídlach, 

3.7. dobudovať na medzinárodných cestných trasách E-50, E-75 a E-77 zariadenia na 
zachytenie a vyuţitie turistického tranzitu na území kraja budovaním motoristických          
a cyklistických trás, 

 

 

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho 

fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva 
4.1. rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam       

v kategóriách: 
4.1.3. biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu, 
4.1.4. biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného 

územného plánu, 
4.2. rešpektovať navrhované podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným 

zoznamom území európskeho významu, 
4.3. dodrţiavať pri hospodárskom vyuţívaní území, začlenených medzi prvky územného 

systému ekologickej stability, podmienky  
4.3.1. pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných 

predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany, 
4.3.2. pre lesné ekosystémy, vyplývajúce z osobitných prepisov o ochrane lesov          

v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia, 
4.3.3. pre poľnohospodárske ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov             

o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce         
a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), 

4.3.4. pre ekosystémy mokradí, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými 
je Slovenská republika viazaná, 

4.3.6. pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich vyuţívania 
tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany 

4.4. zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť 
jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi, 

4.5. zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - 
trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce 
prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyţivovacích a ochranných látok, skládky 
odpadov a pod.), 

4.6. stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les - 
bezlesie, 

4.7. podporovať extenzívne leso-pasienkárske vyuţívanie podhorských častí s cieľom 
zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou, 

4.8. zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu 
(Kysuce, Orava, Liptov, Turiec) 
4.8.1. ak nie je schválená ÚPD obce, tak chrániť pred optickým znečistením lokality, 

tvoriace charakteristické krajinné panorámy  
4.8.2. preveriť pri kaţdom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere 

krajiny, alebo inom technickom diele: 
a) dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu - krajinný obraz (harmónia, 

kompozícia, vyváţenosť, mierkovitosť), 
b) dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo 

línie, 
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c) bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérií 
alebo ich zmenu, 

d) prínos moţných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo                   
z navrhovaných diel (diaľnice) 

e) dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine, 
f) dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov 

4.9. zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene, 
4.10. prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, 

aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť, 
4.11. eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory, pôsobiace na prvky územného 

systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, 
znečisťovanie vodných tokov a pod.), 

4.12. rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktor, limitujúci urbanistický 
rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu       
s veľmi vysokým aţ stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli 
vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli 
vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti, 

4.16. zabezpečiť vypracovanie projektov miestnych územných systémov ekologickej stability      
v okresoch Ţilinského kraja, prednostne pre tieto oblasti v okrese : 
4.16.2. Čadca pre Čadcu, Makov 

4.17. rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti 
podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích 
podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme 
trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Ţilinského kraja, 

4.20. vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany 
priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov 
a ich stanovíšť v alúviách vodných tokov, 

 

5.  V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 
5.2. Infraštruktúra cestnej dopravy 

5.2.5. chrániť územný koridor a homogenizovať cestu I/11 (homogenizovaný cestný 
ťah nadregionálneho významu) v trase a úsekoch:   
c) Krásno nad Kysucou - Čadca v kategórii C 9,5/70-60, ako cesta súbeţná   

s diaľnicou D3 a peáţ s homogenizovaným cestným ťahom I. triedy Makov-
Čadca-Nová Bystrica-Trstená-Suchá Hora, 

d) Čadca - Svrčinovec v kategórii C 9,5/70-60, ako cesta súbeţná s diaľnicou 
D3 

5.2.17. zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému horizontu homogenizovať cestný 
ťah I (II/487 a II/520) v trase a úsekoch: 
b) cesta II/487 Makov - obchvat Vysoká nad Kysucou - Turzovka - obchvaty    

a stavebné úpravy Podvysoká, Olešná, Staškov, Raková, Čadca v kategórii 
C 9,5/70-60, cesta celoštátneho významu, 

c) peáţ s cestou I/11 Čadca - Krásno nad Kysucou v kategórii C 9,5/70-60, 
cesta celoštátneho významu, 

5.3. Infraštruktúra ţelezničnej dopravy 
5.3.1. zabezpečiť územnú rezervu pre vysokorýchlostnú ţelezničnú trať (juh-sever       

v úseku Viedeň - Bratislava - Ţilina - Katowice / Ostrava - Waršava/Gdaňsk), na 
území kraja súčasťmultimodálnych koridorov č. V.a a VI. (hlavná sieť TINA),       
v trase a úsekoch : 
a) hranica Trenčianskeho kraja - Bytča - Ţilina - Oščadnica -štátna hranica 

SR/PR s vetvou Oščadnica - Čadca - Ostrava v študijnej polohe 
5.3.4. chrániť územný koridor a realizovať modernizáciu ţelezničnej trate č. 127         

(I. kategórie, sieť AGC č. E40, sieť AGTC č. C-E 40) na traťovú rýchlosť 120 
km/hod v existujúcom koridore trate : 
a) Ţilina - Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca, v trase 

multimodálneho koridoru č. VI. (hlavná sieť TINA) 
b) v úsekoch vynútených lokálnych úprav smerového vedenia trate 

5.3.5. zabezpečiť územnú rezervu pre optimalizáciu ţelezničnej trate č. 127                
(I. kategórie, sieť AGC č. E40, sieť AGTC č. C-E 40) v úseku : 
a) Čadca - štátna hranica SR/ČR (doplnková sieť TINA) 
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5.3.6. chrániť územný koridor a realizovať modernizáciu ţelezničnej trate č. 129         
(I. kategórie, v trase multimodálneho koridoru č. VI. hlavná sieť TINA)                 
v existujúcom koridore trate v úsekoch : 
a) Čadca - Skalité, traťová rýchlosť 100 km/hod. 

5.3.11. chrániť existujúci územný koridor nasledovných ţelezničných tratí IV. kategórie 
regionálneho významu : 
b) ţelezničná trať č. 128 Čadca - Makov 

5.6. Infraštruktúra vodnej dopravy 
5.6.3. zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu prieplavného spojenia Váţskej vodnej 

cesty s Oderskou vodnou cestou v územnom koridore riek Kysuce a Čierňanky 
5.7. Infraštruktúra cyklistickej dopravy 

5.7.1. chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy 
celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch: 
b) Kysucká cyklomagistrála v trase cesty II/541 Kotešová-Turzovka,                                

v trase cesty II/487 Turzovka-Čadca, v trase cesty I/11 Čadca-Krásno nad 
Kysucou, v trase ciest II/520, III/5202 a III/5203 Krásno nad Kysucou-Nová 
Bystrica alternatívne na telese bývalej lesnej ţeleznice, v trase cesty 
III/5202 Nová Bystrica-Vychylovka skanzen, v trase lesnej cesty sedlo 
Demänová, s paralelným pokračovaním ako Oravsko-Liptovská 
cyklomagistrála, 

 

6.  V oblasti vodného hospodárstva 
6.1. rešpektovať z hľadiska ochrany vôd 

6.1.1. ochranné pásma vodárenských zdrojov 
6.1.2. chránené vodohospodárske oblasti Beskydy-Javorníky, Nízke Tatry-východná 

časť, Nízke Tatry-západná časť, Veľká Fatra, Stráţovské vrchy 
6.1.3. povodia vodárenských tokov Ipoltica, Kamenistý potok, Demänovka (Priečny 

potok, Otupnianka, Zadná voda), Ľubochnianka, Nová rieka, Riečka, Mútňanka, 
Polhoranka, Studený potok, Turiec, Pivovarský potok, Kysuca, Stankovský 
potok, Oščadnica, Bystrica, Klubinský potok, Petrovička, Štiavnik)  

6.4. podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvaţovaný 
územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb : 
6.4.1. SKV NB-CA-ŢA, vetva Čadca-Skalité s napojením obcí Svrčinovec, Čierne, 

Skalité a Čadca, miestna časť Čadečka, 
6.4.2. SKV NB-CA-ŢA, vetva Čadca-Makov s napojením obcí Raková, Zákopčie, 

Staškov, Olešná, Podvysoká, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Makov, 
Dlhá, 

6.5. podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach                       
s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV, 

6.6. postupne zniţovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s čistiarňami odpadových 
vôd za rozvojom verejných vodovodov výstavbou ČOV v rozhodujúcich zdrojoch 
znečistenia, výstavbou skupinových kanalizácií s vyuţitím kapacít jestvujúcich ČOV, 
výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV s prioritným riešením v obciach, leţiacich v OP 
vodárenských zdrojov, OP prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych 
stolových vôd, CHVO a povodí vodárenských tokov, 

6.7. prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb : 
6.7.1. z hľadiska čistenia odpadových vôd v súlade s NV SR č. 4918 2002 Z.z.: 

b) rozšírenie ČOV Čadca 

d) ČOV Krásno nad Kysucou pre obce v Bystrickej doline, Oščadnicu, Čadcu-
Horelica, Krásno nad Kysucou-Drevina 

6.7.2. z hľadiska ochrany vôd: 
c) regionálna skupinová kanalizácia obcí: Makov, Vysoká nad Kysucou, 

Klokočov, Korňa, Turzovka, Podvysoká, Olešná, Staškov, Raková, 
Zákopčie so spoločným čistením na ČOV Čadca, obce sa nachádzajú v 
CHVO Beskydy a Javorníky, povodí vodárenského toku Kysuca a OP 
vodárenských zdrojov Čadca, 

d) regionálna skupinová kanalizácia obcí : Skalité, Čierne, Svrčinovec a 
mestských častí Čadce - Prívarovci a Čadečka so spoločným čistením na 
ČOV Čadca (CHVO), 

e) regionálna skupinová kanalizácia obcí : Nová Bystrica, Stará Bystrica, 
Radôstka, Lutiše (okr. Ţilina), Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, 
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Čadca-Horelica a Krásno nad Kysucou-Drevina so spoločným čistením na 
navrhovanej novej ČOV Krásno nad Kysucou (CHVO, OP vodárenských 
zdrojov Krásno nad Kysucou)  

6.10. uvaţovať o územnej rezerve pre koridor vodnej cesty Ţilina-Čadca-Česká republika, 
6.12. zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať 

protipovodňové opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi 
s dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí, 

6.13. na ochranu územia pred povodňami : 
6.13.1. realizovať nasledovné stavby, pričom je potrebné zachovať ekostabilizačné        

a migračné funkcie vodných tokov : 
d) Čadca-Sihelník, úprava Kysuce 
g) Čadca, úprava toku Rieka 

6.13.2. navrhované úpravy vodných tokov riešiť tak, aby zostali zachované ich 
ekostabilizačné a migračné funkcie 

6.13.4. komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých 
výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie 
odtoku vody z povodia a zníţenie erózneho účinku vody 

 

7.  V oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry 
7.1. zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať 

efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja, 
7.3. zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním 

elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu 
medzištátnu, 

7.4. v energetickej náročnosti spotreby : 
7.4.1. realizovať opatrenia na zníţenie spotreby elektrickej energie v priemysle            

a energeticky náročných prevádzkach, 
7.4.2. minimalizovať vyuţívanie elektrickej energie na výrobu tepla 

7.5. chrániť koridory na rozvoj nadradených elektrických sietí, ktoré svojím významom 
presahujú územie kraja : 
7.5.2. prestavba 400 kV vedenia č. 404 Varín-Nošovice na 2 x 400 kV 
7.5.4. 2 x 110 kV vedenie Varín-Kysucké Nové Mesto-Čadca-SME (II. a III. etapa) 

7.6. chrániť koridory pre evidované prepojenia prenosovej sústavy Slovenskej republiky na 
európsku prenosovú sústavu 
7.6.1. 2 x 400 kV Varín - Byczyna (Poľská republika), 
7.6.2. 2 x 110 kV Čadca - Poľská republika , 
7.6.3. 2 x 110 kV Varín - Kysucké Nové Mesto - Čadca - SME (II. a III. etapa) 

7.7. podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich                                     
a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení, 

7.8. zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach                     
a v územiach so zvýšenými poţiadavkami na ochranu ţivotného a prírodného prostredia 
(Národné parky, ich OP, CHKO a pod.), 

7.10. zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho vyuţívanie : 
7.10.1. v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových cykloch          

a kogeneračných jednotkách, 
7.10.2. ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne v hromadnej 

(MHD, prímestská dorpava) a individuálnej doprave 
7.11. vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich 

rekonštrukciu a pri vyuţívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia 
predpísanými ochrannými pásmami, 

7.13. vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie vyuţívanie obnoviteľných a druhotných 
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, 

7.14. podporovať a presadzovať v regióne ŢSK s podhorskými obcami vyuţitie miestnych 
energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby 
obyvateľstva a sluţieb, 

7.15. zniţovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát  
 

8.  V oblasti odpadového hospodárstva 
8.1. zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých 

enviromentálnych záťaţí do roku 2005, 
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8.3. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení, súvisiacich s triedením, recykláciou, 
vyuţívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach, určených v územnom pláne, 

8.4. zneškodňovanie nevyuţitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených 
regionálnych skládkach odpadov obcí, určených v ÚPD, 

8.5. zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém kontajnerizácie pre nakladanie    
s nebezpečným odpadom a sieť recyklačných stredísk nebezpečných odpadov, 

8.6. doriešiť zneškodňovanie odpadov zo zdravotníckych zariadení na území kraja 
 

9.  V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja 
9.1. zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných 

príleţitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom zníţiť vysokú mieru 
nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja, 

9.3. podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných 
sídlach : 
9.3.3. Čadca, Svrčinovec 

 

10.  V oblasti telekomunikácií 
10.1. zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných 

projektoch,  
10.2. dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných sluţieb v horizonte do r. 

2010, 
10.3. zabezpečiť rozvoj telekomunikácií Ţilinského kraja realizáciou projektov z rezortného 

programu MDPT SR : 
b) digitalizácia telefónnych ústrední Ţilina,. Martin a Čadca, 
c) rádiový systém pre okres Čadca a obce Terchová a Zázrivá 

 

11.  V oblasti pôšt 
11.1. rešpektovať koncepčné materiály, schválené vládou SR a MDPT SR, 
11.2. zabezpečovať poštové sluţby v rámci Ţilinského samosprávneho kraja regionálnymi 

poštovými centrami (RPC) : 
a) RPC Ţilina pre okresy : Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Ţilina a tieţ Povaţská 

Bystrica a Púchov z Trenčianskeho VÚC 
11.3. skvalitňovať poštové sluţby v kraji realizáciou nesledovných úloh a cieľov : 

a) zavedenie automatizácie priehradkových operácií na vybraných poštách v kraji, ktoré 
poskytujú najväčší objem poštových sluţieb, 

b) komplexné riešenie technického a technologického vybavenia HSC Ţilina 2  a centier 
RPC Ţilina, Liptovský Mikuláš, Prievidza, 

c) rozšírenie poštových sluţieb na vybraných poštách v kraji, optimalizovanie komerčnej 
činosti na poštách z hľadiska záujmu zákazníkov, pokračovať v skvalitňovaní sluţieb, 
poskytovaných Poštovou bankou a.s.  

 

II. Verejnoprospešné stavby 
 

2.  Dopravné stavby 
2.1. dopravné stavby cestné : 

2.1.2. diaľnica D3 v kompletnej trase, diaľničné kriţovatky a privádzače, sprievodné 
komunikácie I/11 a I/12, 

2.1.8. cesta II/487 - obchvaty a stavebné úpravy Podvysoká, Olešná, Staškov, 
Raková, Čadca, 

2.2. dopravné stavby ţelezničnej a kombinovanej dopravy 
2.2.3. modernizácia ţelezničnej trate č. 127 v úseku Ţilina - Čadca, 
2.2.4. modernizácia ţelezničnej trate č. 129 v úseku Čadca - št. hranica SR/PR 

 

3.  Technická infraštruktúra 
3.1. vodohospodárske stavby 

3.1.2. skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi 
súvisiace stavby :  
a) SKV NB-ČA-ŢA, vetva Čadca-Skalité s napojením obcí Svrčinovec, Čierne, 

Skalité a Čadca, miestna časť Čadečka, 
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b) SKV NB-ČA-ŢA, vetva Čadca-Makov s napojením obcí Raková, Zákopčie, 
Staškov, Olešná, Podvysoká, Korňa, Dlhá, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, 
Makov 

3.1.3. kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby : 
3.1.3.1. stavby z hľadiska čistenia odpadových vôd : 

a) rozšírenie ČOV Čadca, 
d) nová ČOV Krásno nad Kysucou (Bystrická dolina, Horelica) 

3.1.3.2. stavby z hľadiska ochrany vôd, vodných zdrojov, prírodných liečivých 
zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd 
c) regionálna skupinová kanalizácia obcí : Makov, Vysoká nad 

Kysucou, Klokočov, Korňa, Dlhá, Turzovka, Podvysoká, Olešná, 
Staškov, Raková, Zákopčie so spoločným čistením na ĆOV 
Čadca,  

d) regionálna skupinová kanalizácia obcí : Skalité, Čierne, 
Svrčinovec a mestských častí Čadce (Prívarovci, Čadečka) so 
spoločným čistením na ČOV Čadca 

e) regionálna skupinová kanalizácia obcí : Nová Bystrica, Stará 
Bystrica, Radôstka, Lutiše (okr. Ţilina), Klubina, Zborov nad 
Bystricou, Oščadnica, Čadca-Horelica a Krásno nad Kysucou-
Drevina so spoločným čistením na navrhovanej novej ČOV 
Krásno nad Kysucou 

3.1.6. ochrana územia pred povodňami : 
d) Čadca-Sihelník, úprava Kysuce, 
g) Čadca, úprava toku Rieka 

3.2. energetické stavby 
3.2.2. prestavba 400 kV vedenia č. 404 Varín-Nošovice na 2 x 400 kV 
3.2.5. 110 kV vedenia : 

b) 2 x 110 kV vedenie Kysucké Nové Mesto-Čadca-Morava (SME) 
f) 2 x 110 kV vedenie (alt.) Raková-Turzovka    

3.2.6. stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Ţilinského kraja, 
3.2.7. stavby súvisiace s inováciou uţ vybudovaných CZT a s kogeneračnými zdrojmi 

na výrobu elektriny a tepla, 
3.3. pošta a telekomunikácie 

3.3.1. súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej 
medzinárodnej úrovne telekomunikačných sluţieb, 

3.3.2. stavby súvisiace s rozvojom telekomunikácií Ţilinského kraja, ktoré vyplývajú     
z rezortných programov MDPT : 
b) digitalizácia telefónnych ústrední Ţilina, Martin, Čadca 
c) rádiový systém pre okres Čadca 

3.4. stavby na zneškodňovanie, vyuţívanie a spracovanie odpadov, 
3.4.1. plochy a zariadenia regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov, 
3.4.2. stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie              

a recykláciu odpadov 
 
 
 Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je moţné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu 
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, 
alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 
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c)  ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ 

PREDPOKLADY 
 
 

c) 1. Analýza retrospektívneho vývoja populácie 
 

Mesto Čadca plní funkciu administratívno - správneho, hospodárského a kultúrneho centra 
Kysúc. 

K 30.06.2005 bývalo v meste Čadca 26 140 obyvateľov a podiel na počte obyvateľov 
okresu predstavuje 28,1%. Ku dňu sčítania obyvateľstva (25.05.2001) mala Čadca 26 699 
obyvateľov, čo tvorilo 28,8% z celkovej populácie okresu. 
 
Rozmiestnenie obyvateľstva v jednotlivých urbanistických okrskoch k 25.05.2001: 

Urbanistický okrsok Počet obyvateľov z toho Podiel v % 

číslo názov ţeny muţi spolu 

I. Čadca – Centrum   3 682   3 393   7 075   26,5 

II. Sídlisko – Siheľník   6 634   6 489 13 123   49,2 

III. Milošová – Podzávoz   1 059   1 090   2 149     8,0 

IV. Čadečka      787      748   1 535     5,8 

V. Bukov – Drahošanka      265      262      527     2,0 

VI. Horelica      803      777   1 580     5,9 

VII. Rieka       334      345      679     2,5 

VIII. Vojty        19        12        31     0,1 

Spolu 13 583 13 116 26 699 100,0 

 
Najviac obyvateľov ţije v okrsku č. II. Sídlisko – Siheľník takmer 50% z celkového počtu 

obyvateľstva mesta a najniţšie zastúpenie počtu obyvateľstva má okrskok č. VIII Vojty iba 0,1%. 
 
 
Charakteristika dynamiky rastu obyvateľstva od roku 1869: 

Rok počet obyvateľov prírastok (úbytok) Index rastu 

1869   4 456 - 100,0 

1900   5 677 +1 221 127,4 

1930   8 023 +2 346 180,0 

1950   8 595    +572 192,9 

1961 11 620 +3 025 260,8 

1970 14 365 + 2 745 322,4 

1980 19 319 + 4 954 433,6 

1991 25 183 + 5 864 565,1 

2001 26 699 +1 516 599,2 

30.06.2005 26 140     -559 586,6 

 
 Za posledných 135 rokov vzrástol počet obyvateľov takmer o 500% (21 684 osôb). Tento 
vývoj moţno rozdeliť do štyroch etáp : 

- prvá etapa odpovedá rokom 1869 aţ 1930. V tomto období počet obyvateľstva vzrástol o    
3 567 osôb a priemerný ročný prírastok dosiahol hodnotu 59,4 osôb. 

- druhá etapa trvala iba 20 rokov (1930 – 1950) a počet obyvateľov vzrástol iba o 572 osôb a 
priemerný ročný úbytok dosiahol hodnotu 28,6 osôb. Pomalší vývoj obyvateľstva bol 
spôsobený druhou svetovou vojnou. 

- od roku 1950 aţ do roku 2001 počet obyvateľstva mesta Čadca narastal intenzívnejšie ako 
v predchádzajúcich obdobiach zásluhou rozvoja priemyslu. Celkový prírastok za uvedené 
obdobie predstavuje 18 104 osôb a priemerný ročný prírastok mal hodnotu 362,1 osôb. 
Mesto Čadca rástlo na základe vlastných prirodzených prírastkov a na základe migrácie 
vidieckeho obyvateľstva podporovanej rozsiahlou novou bytovou výstavbou, vyššou 
úrovňou technickej a občianskej vybavenosti a širšou škálou pracovných príleţitostí. 

- po roku 2001 nastáva pokles počtu obyvateľstva aţ do súčasnej doby. Počet obyvateľov sa 
zníţil o 559 osôb, čo predstavuje priemerný ročný úbytok 124 osôb.  
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Pohyb obyvateľstva prirodzenou menou a migráciou v rokoch 2002 – 2005: 

 
rok 

 
narodení 

 
zomrelí 

 
prirodzený 
prírastok 

 
migrácia  

celkový 
prírastok 
(úbytok) 

2002 240 184 56 -179 -123 

2003 251 252 -1 -104 -105 

2004 257 219 38 -212 -174 

30.06.2005 136 138 -2 -127 -129 

Spolu 884 793 91 -622 -531 

 
K 30.06.2005 malo mesto Čadca 26 140 obyvateľov, z toho 13 220 ţien (50,6%). Od 

sčítania ľudu v roku 2001 do 30.06.2005 poklesol počet obyvateľstva mesta o 559 osôb.  
 Prirodzený prírastok obyvateľstva dosiahlo mesto Čadca iba v rokoch 2002 a 2004, v roku 
2003 a 2005 uţ nastal prirodzený úbytok, čiţe v meste zomrelo viac ľudí, ako sa narodilo. Počet 
obyvateľstva mesta klesal počas celého sledovaného obdobia aj na základe mechanického pohybu 
(migrácie) a z mesta sa vysťahovalo o 622 osôb viac, ako sa do mesta za uvedené obdobie 
prisťahovalo. Celkový úbytok obyvateľstva za uvedené obdobie dosiahol hodnotu 531 osôb a 
priemerný ročný úbytok mal hodnotu cca 152 osôb.  
 
 

Veková štruktúra obyvateľstva 
 

Zloţenie obyvateľstva podľa základných charakteristických vekových skupín k 25.05.2001: 

veková skupina muţi ţeny spolu podiel v % 

0 – 14 roč.   2 946   2 702   5 648   21,2 

15-59, 15-54 ţeny   8 903   8 436 17 339   64,9 

60+, 55+   1 111   2 299   3 410   12,8 

nezistené      156      146      302     1,1 

spolu 13 116 13 583 26 699 100,0 

 
V meste Čadca ţije progresívny typ populácie, ktorý je charakterizovaný vyšším 

zastúpením predproduktívneho veku ako je zastúpenie poproduktívneho veku. Index vitality mal 
v roku 2001 hodnotu 165,6, čo charakterizuje populáciu, ktorá má priaznivé zloţenie z hľadiska 
ďalších reprodukčných procesov.  

 
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva od roku 1991: 

veková skupina 
 

1991 2001 

abs. údaje podiel v % abs. údaje podiel v % 

predproduktívny vek   7 797   31,0   5 648   21,2 

produktívny vek 14 698   56,4 17 339   64,9 

poproduktívny vek   2 688   10,6   3 410   12,8 

nezistené          0     0,0      302     1,1 

spolu 25 183 100,0 26 699 100,0 

index vitality 290,0 165,6 

 
Za obdobie rokov 1991 – 2001 obyvateľstvo mesta Čadca zostárlo, zastúpenie 

predproduktívneho veku sa podstatne zníţilo v absolútnych aj relatívnych hodnotách. Podiel 
obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku sa zvýšil.  
 

Pre porovnanie uvedieme vekovú štruktúru obyvateľstva vo vyšších územných celkoch 
v relatívnych hodnotách (k 25.05.2001): 

veková skupina mesto Čadca okres Čadca Ţilinský kraj Slovenská 
republika 

predproduktívny vek   21,2   21,4   20,4   18,9 

produktívny vek   64,9   62,0   62,2   62,3 

poproduktívny vek   12,8   16,1   17,0   18,0 

spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 

index vitality 165,6 133,3 119,7 105,0 
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 Z tabuľky vyplýva, ţe relatívne najmladšie obyvateľstvo ţije v meste Čadca a najstaršie 
obyvateľstvo v Slovenskej republike. 
 
Veková štruktúra obyvateľstva podľa urbanistických okrskov mesta Čadca (25.05.2001): 

Urbanistický 
okrsok 

0 – 14 roč. 15 – 59, 54 roč. nad 60, 55 roč. spolu 

abs. údaje v % abs. 
Údaje 

v % abs. údaje v % 

Čadca - 
Centrum 

1 108 15,7   4 892 69,1 1 003 14,2   7 075 

Sídlisko - 
Siheľník 

3 297 25,1   8 687 66,2 1 001   7,6 13 123 

Milošová - 
Podzávoz 

   419 19,5   1 290 60,0    399 18,6   2 149 

Čadečka    310 20,2      922 59,9    297 19,3   1 535 

Bukov -
Drahošanka 

     93 17,6      288 54,6    137 26,0      527 

Horelica     280 17,7      822 52,0    442 24,6   1 580 

Rieka    139 20,5      424 62,4    116 17,1      679 

Vojty        2   6,4        14 45,2      15 48,4        31 

Spolu 5 648 21,2 17 339 64,9 3 410 12,8 26 699 

 
V tabuľke nie sú zohľadnené osoby, u ktorých nie je zistený vek.  

Progresívny typ populácie ţije v urbanistických okrskoch: Čadca - Centrum, Sídlisko – Siheľník, 
Milošová – Podzávoz, Čadečka a Rieka. Regresívny typ populácie majú urbanistické okrsky: Bukov 
- Drahošanka, Horelica a relatívne najstaršie obyvateľstvo ţije v urbanistickom okrsku Vojty.  
 
 

c) 2. Prognóza demografického vývoja 
 
 Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva mesta poukazuje na moţnosti rastu mesta na 
základe prirodzených prírastkov, avšak v niţšom rozsahu ako to bolo v predchádzujúcom období. 
Vývoj prirodzených prírastkov po roku 2001 poukazuje na ich klesajúcu tendenciu.  
 Rozsah disponibilného obyvateľstva v rámci okresu pre migráciu do okresného sídla sa 
značne zníţil v dôsledku nepriaznivého vývoja celkovej populácie okresu.  
 V roku 2004 vypracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky „Prognózu vývoja 
obyvateľstva za kraje SR do roku 2025“ Prognóza bola vypracovaná komponentnou metódou.  
Východiskovým údajom prognózy bol počet a veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2002. 
V Ţilinskom kraji sa predpokladá nárast obyvateľstva počas celého obdobia, úbytok by mal nastať 
aţ po roku 2030. 
 Prebiehajúca recesia národného hospodárstva, výrazne obmedzená hromadná bytová 
výstavba a nepriaznivejší vývoj populácie prirodzenou menou v ostatných sídlach okresu sa 
prejavila na zníţení rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest. 
 Na základe poznania dynamiky rozvoja mesta Čadca a celého regiónu v uplynulom období 
(výstavba priemyselných parkov, zvýšenie počtu pracovných príleţitostí), ako aj prognóz  rozvoja v 
návrhovom období (zmena záporného migračného salda na kladné), je optimálnym predpokladom, 
ţe v roku 2020 bude mať mesto Čadca 28 000 obyvateľov. Predpokladanú veľkosť mesta bolo 
potrebné stanoviť tak, aby vytvárala dostatočné priestorové a funkčné rezervy pre harmonický 
rozvoj mesta a očakávané zvýšenie podnikateľských záujmov obyvateľstva mesta ale aj 
regionálnych a mimoregionálnych podnikateľských subjektov.  
 
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov mesta Čadca: 

Východiskový stav obyvateľov v roku 2005 (30.06.) 26 140 

Prirodzený prírastok obyvateľstva v rokoch 2005 – 2020      890 

Migračné prírastky obyvateľstva v rokoch 2005 – 2020      970 

Celkové prírastky obyvateľstva v rokoch 2005 – 2020   1 860 

Stav k roku 2020 28 000 

 
Základným cieľom v ďalšom vývoji mesta je vytváranie podmienok pre plynulý populačný 

rast a tým aj vytváranie podmienok pre ovplyvňovanie priaznivej demografickej a sociálno – 
ekonomickej štruktúry obyvateľov mesta v budúcom období.   
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Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva 
 

Vo vývoji vekovej štruktúry obyvateľstva mesta do roku 2020 moţno očakávať 
predovšetkým posilňovanie skupiny obyvateľov v produktívnom veku v dôsledku pokračujúceho 
presunu vyšších vekových kategórii obyvateľov zo skupiny predproduktívneho veku a zvýšenie 
podielu obyvateľstva v poproduktívnom veku. Pokles nastane iba v skupine predproduktívneho 
veku. Pre kvantifikáciu vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva do roku 2020 boli ako východiskové 
údaje pouţité výsledky sčítania ľudu k 25.05.2001 a prognóza vývoja obyvateľstva za kraje SR do r. 
2025, ktorú v roku 2004 vypracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky.  
  
Vo vývoji vekovej štruktúry obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín sa 
predpokladajú nasledovné zmeny: 

veková skupina 1991 2001 2020 

abs. údaje v % abs. údaje v % abs. údaje v % 

predproduktívny vek   7 797   31,0   5 648 21,2   5 320   19,0 

produktívny vek 14 698   56,4 17 339 64,9 17 500   62,5 

poproduktívny vek   2 688   10,6   3 410 12,8   5 180   18,5 

nezistené          0     0,0      302   1,1          0     0,0 

spolu 25 183 100,0 26 699 100 28 000 100,0 

index vitality 290,0 165,6 102,3 

 

Ekonomická aktivita obyvateľstva 
 

Ku sčítaniu ľudu k 25.05.2001 ţilo v meste Čadca 13 788 ekonomicky aktívnych osôb, 
z toho 6 781 ţien. Z celkového počtu obyvateľov sa do pracovného procesu zapojilo 51,6% 
a zamestnanosť ţien mala hodnotu 49,2%. Mesto Čadca poskytuje pracovné miesta pre takmer 
78% ekonomicky aktívnych obyvateľov a preto iba 22,1% ekonomicky aktívnych obyvateľov 
odchádza za prácou do iných sídiel. V meste Čadca bolo k 25.05.2001 2 703 nezamestnaných 
osôb, z toho 1 105 ţien a miera nezamestnanosti dosiahla hodnotu 19,6%.  

 
Ekonomická aktivita obyvateľstva v rokoch 1991 a 2001: 

ukazovateľ 1991 2001 

počet osôb ekonomicky aktívnych 12 513 13 788 

podiel v % z celkového počtu obyvateľov 49,7 51,6 

počet ţien ekon. aktívnych 6 054 6 781 

podiel v % z celkového počtu ekon. akt. osôb 48,4 49,2 

odchádzka za prácou v abs. údajoch 3 904 3 048 

podiel v % 31,2 22,1 

počet nezamestnaných osôb 0 2 703 

miera nezamestnanosti 0,0 19,6 

 
Celkový počet ekonomicky aktívnych osôb sa od roku 1991 zvýšil o 1 275 osôb, ale v roku 

2001 malo mesto Čadca aj 2 703 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti je vysoká, pretoţe na 
existenciu trhu práce postačuje 5 - 6% miera nezamestnanosti.  
 
Ekonomická aktivita obyvateľstva podľa jednotlivých urbanistických okrskov mesta Čadca 
k 21.05.2001: 

urbanistický okrsok počet ekonomicky aktívnych 
osôb 

odchádzka za prácou 

abs. údaje podiel v % abs. údaje podiel v % 

Čadca - Centrum   3 877 54,8    814 21,0 

Sídlisko - Siheľník   6 896 52,6 1 593 23,1 

Milošová - Podzávoz   1 028 47,8    200 19,5 

Čadečka      727 47,4    157 21,6 

Bukov -Drahošanka      243 46,1      61 25,1 

Horelica      667 42,2    144 21,6 

Rieka      339 49,9      76 22,4 

Vojty        11 35,5        3 27,7 

celkom 13 788 51,6 3 048 22,1 
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Najniţší podiel ekonomicky aktívnych osôb má urbanistický okrsok Vojty iba 35,5% 
z celkového počtu obyvateľov.  
 
 

Predpokladaný vývoj ekonomickej aktivity obyvateľstva v návrhovom období 
 
 V meste Čadca vykazovalo obyvateľstvo ku sčítaniu ľudu vysokú mieru zapojenia do 
pracovného procesu. Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva dosahoval hodnotu 51,6% z 
celkového počtu obyvateľov.  
 V kvantifikácii úvah o predpokladanom vývoji ekonomicky aktívneho obyvateľstva boli 
uvaţované nasledovné východiská: 

- predpokladaný vývoj vekového zloţenia obyvateľstva, predovšetkým vývoj obyvateľstva  
v produktívnom a v poproduktívnom veku, 

- súčasná ekonomická aktivita, 
- úvaha o predpokladanom zapojení obyvateľstva do pracovného procesu v budúcom 

období. 
 
Úvahy o predpokladanom vývoji ekonomickej aktivity obyvateľov v meste Čadca sú konkretizované 
v nasledujúcej tabuľke: 

ukazovateľ 2001 2020 

počet obyvateľov celkom 26 699 28 000 

z toho : v produktívnom veku 17 339  17 500 

             v poproduktívnom veku   3 410   5 180 

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 13 788 14 800 

podiel na celkovom počte obyvateľov 51,6 52,8 

 
 Po zohľadnení predpokladaného vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva a úvahy o vývoji 
miery ekonomickej aktivity moţno predpokladať, ţe v období rokov 2001 - 2020 vzrastie počet 
ekonomicky aktívnych osôb o 1 012. Tvorba nových zdrojov pracovných síl vyvoláva potrebu 
vytvárania nových pracovných príleţitostí. 

 

 

Vývoj nezamestnanosti 
 
 Od roku 1990 sa na celom území Slovenskej republiky, čiţe aj v meste Čadca, prejavil 
dopad ekonomickej recesie poklesom priemyselnej a stavebnej výroby s rastom nezamestnanosti. 
Pri sčítaní k 25.05.2001 malo mesto Čadca 2 703 nezamestnaných a miera nezamestnanosti 
odpovedá hodnote 19,6. 
 Pre existenciu trhu práce postačuje 5-6% miera nezamestnanosti, čo v meste Čadca 
odpovedá hodnote 740 aţ 890 osôb. 
 
 
 
 

c) 3. Domový a bytový fond 
 

Ku sčítaniu ľudu k 25.05.2001 bolo na území mesta Čadca 2 449 trvalo obývaných domov, 
v ktorých sa nachádzalo 7 354 trvalo obývaných bytov. 
 
Vývoj domového a bytového fondu od roku 1970: 

rok trvalo obývané domy trvalo obývané byty 

počet domov index rastu počet bytov index rastu 

1970 2 211 100,0 3 400 100,0 

1980 2 434 110,1 5 092 149,8 

1991 2 446 110,6 6 988 205,5 

2001 2 449 110,7 7 354 216,3 

 
Vývoj bytového fondu prebiehal intenzívnejšie, ako vývoj domového fondu, čo je 

charakteristické pre bytový fond, v ktorom prevláda hromadná bytová výstavba nad individuálnou 
bytovou výstavbou. 



Územný plán mesta Čadca 24 

Charakteristika domového a bytového fondu za roky 1991 a 2001: 

ukazovateľ 1991 2001 

počet trvalo obývaných domov 2 446 2 449 

počet neobývaných domov     327    516 

celkový počet domov 2 773 2 965 

počet trvalo obývaných bytov 6 988 7 354 

počet neobývaných bytov    638    680 

celkový počet bytov 7 626 8 034 

počet osôb na jeden byt 3,6 3,6 

počet bytov na 1000 obyvateľov 277,5 275,4 

 
Kvantitatívne ukazovatele úrovne bývania boli v roku 1991 priaznivejšie, ako v roku 2001.  

 
 
Domový a bytový fond v jednotlivých urbanistických okrskoch k 25.05.2001: 

urbanistický okrsok trvalo obývané 

domy byty v rodinných domoch 

Čadca - Centrum 401 2 104    292 

Sídlisko - Siheľník 528 3 656    352 

Milošová - Podzávoz 488    498    495 

Čadečka 379    388    381 

Bukov - Drahošanka 145    166    162 

Horelica 345    372    366 

Rieka 147    154    154 

Vojty 16       16      16 

celkom 2 449 7 354 2 218 

 
V rodinných domoch je lokalizovaných 30,1% bytov z celkového počtu bytov. 

V urbanistickom okrsku Sídlisko - Siheľník je situovaných aţ 49,7% bytového fondu z celkového 
počtu trvalo obývaných bytov.  
 
 
Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti (25.05.2001): 

dôvod neobývanosti počet bytov podiel v % 

zmena uţívateľa   96   14,1 

určený na rekreáciu 171   25,1 

uvoľnený na prestavbu   41     6,1 

nespôsobilý na bývanie   77   11,4 

po kolaudácii     9     1,3 

v pozostalostnom konaní   29     4,2 

z iných dôvodov a nezistené 257   37,8 

spolu 680 100,0 

 
Najvyšší podiel neobývaných bytov tvoria neobývané byty z iných dôvodov a nezistené.  

 
 
Trvalo obývané byty podľa kategórie bytu (25.05.2001): 

kategória bytu  počet bytov podiel v % 

I. kategória 6 651   90,4 

II. kategória    320     4,4 

III. kategória      49     0,7 

IV. kategória    334     4,5 

spolu 7 354 100,0 

 
Bytový fond v riešenom území je vyhovujúci, pretoţe aţ 90,4% bytov je prvej kategórie. 
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Štruktúra domácnosti v meste Čadca v roku 2001 (25.05.2001):  

ukazovateľ r. 2001 

počet cenzových domácností 9 460 

hospodáriace domácnosti 8 514 

priemerná veľkosť cenzovej domácnosti 2,8 

počet bytov na 100 cenzových domácností 77,7 

 
V meste Čadca je priemerná veľkosť cenzovej domácnosti vysoká a ukazovateľ počtu bytov 

na 100 cenzových domácností je nízky, predstavuje iba 77,7 bytov.  
 

Predpokladaný odpad bytov 
 
 Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje potrebu bytov je odpad bytového fondu. Podiel 
najstaršieho bytového fondu postaveného do roku 1919 tvorí takmer 1,2% obývaného bytového 
fondu a 66,7% bytov je postavených po roku 1970. Vzhľadom na skutočnosť, ţe veková štruktúra 
trvalo obývaných bytov je veľmi priaznivá, úbytok bytov z dôvodu asanácií bude v ďalšom období 
minimálny.  
 V štruktúre odpadu bytov v súčasnom období je predovšetkým v centrách miest tendencia 
transformácie vyuţitia bytov pre komerčné účely. V meste Čadca moţno uvaţovať s úbytkom bytov 
pre účely cestovného ruchu a rekreácie.  
 Z pohľadu súčasného poznania nie je moţné exaktne vyjadriť rozsah odpadu bytov.  
Predpokladáme, ţe do roku 2020 bude odpad bytov predstavovať 104 bytov.  
 Táto úvaha nevylučuje rekonštrukciu ďalších starších domov, avšak pri týchto 
rekonštrukciách sa uţ nepočíta s únikom trvalo obývaných bytov. 
 

Predpokladaná potreba bytov 
 
 Pri stanovení potreby nových bytov k roku 2020 sme vychádzali z týchto predpokladov: 

- nárast počtu cenzových domácností spojených s pokračujúcim trendom zmenšovania   
priemernej veľkosti cenzovej domácnosti v dôsledku tvorby nových rodín a zmien vo 
vekovej štruktúre obyvateľstva, 

- poţiadavky bývajúcich obyvateľov na zmenu veľkostného resp. vybavenostného štandardu 
bytov, 

- predpokladaný nárast počtu obyvateľov mesta z vlastných zdrojov, 
- predpokladané prírastky obyvateľov z dosídľovania,  
- náhrada za odpad bytového fondu či uţ asanáciou alebo zmenou funkcie, 
- pri sčítaní ľudu k 25.05.2001 bolo v meste Čadca 680 neobývaných bytov. Predpokladáme, 

ţe časť bytov bude počas návrhového obdobia zobytnená, čiţe prevedená do trvalo 
obývaných bytov (asi 200 bytov). 

 
 V úvahach o vývoji kvantitatívnej úrovne bývania v meste Čadca sa premieta súčasná 
štruktúra cenzových domácností a predpoklady jej vývoja vo väzbe na vekovú štruktúru 
obyvateľstva. 

Pri sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 2001 malo mesto Čadca 9 460 cenzových 
domácností a 7 354 trvalo obývaných bytov. Na 100 cenzových domácností pripadalo 77,7 bytov, 
z toho vyplýva, ţe 22 cenzových domácností zo 100 ţije spoločne s inou domácnosťou. Priemerná 
veľkosť cenzovej domácnosti je 2,80 osôb. 

Pri vývoji cenzových domácností vychádzame z „Prognózy vývoja cenzových domácností 
v krajoch SR do roku 2025“, ktorú vypracoval v roku 2004 Štatistický úrad SR. Prognóza cenzových 
domácností vychádza z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001 a bezprostredne 
nadväzuje na „Prognózu vývoja obyvateľstva za kraje SR do roku 2025“. Uvedený vývoj cenzových 
domácností je dôsledkom zniţovania ich priemernej veľkosti, ktorý je spôsobený hlavne poklesom 
sobášnosti a v jeho dôsledku zvyšujúcim sa počtom domácností jednotlivcov vo veku do 30 rokov. 
 
Výpočet nárokov na novú bytovú výstavbu do roku 2020: 
Východiskový počet bytov v r. 2001    7 354 
Predpokladaný odpad v rokoch 2001 – 2020      104 
Po úpravách z neobývaných bytov bude trvalo obývaných    200 
Nová bytová výstavba      1 030 
Optimálna potreba bytov pre 28 000 obyvateľov   8 480 
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Návrh novej bytovej výstavby 
 
 Nová bytová výstavba sumarizuje potreby nárastu počtu bytov k návrhovému obdobiu a 
potreby náhrady za odpad bytového fondu.  
 
 
Charakteristika bytového fondu a jeho kvantitatívne ukazovatele k návrhovému obdobiu: 
 

ukazovateľ rok 2001 rok 2020 

počet obyvateľov 26 699 28 000 

počet trvalo obývaných bytov   7 354   8 480 

počet osôb na jeden byt 3,6 3,3 

počet bytov na 1000 obyvateľov 275,4 303 

veľkosť cenzovej domácnosti 2,80 2,78 

 
 
Výstavba bytov pre obdobie rokov 2001 – 2020 a po roku 2020: 
 

číslo 
okrsku 

nová bytová výstavba výhľad po roku 2020 

HBV IBV spolu HBV IBV Spolu 

I.     0     0        0 100   60 160 

II. 606 203    809     0   85   85 

III.     0 113    113     0 105 105 

IV.     0   43      43     0   80   80 

V.     0     6        6     0 100 100 

VI.     0   24      24     0   70   70 

VII.     0   35      35     0     0     0 

VIII.     0     0        0     0     0     0 

Spolu 606 424 1 030 100 500 600 

 
 Z celkového počtu 1 030 nových bytov bude formou HBV realizovaných 606 (58,8%) bytov 
a formou IBV 424 (41,2 %) bytov. 
 Pri riešení problému kvality obytného prostredia z hľadiska kvality stavebného fondu budú 
vytvárané podmienky na obnovu jestvujúcej stavebnej štruktúry formou pestavby, rekonštrukcie a 
modernizácie, ako aj podmienky pre zvýšenie obytného štandardu obytných lokalít z hľadiska 
dovybavenia zariadeniami sociálnej infraštruktúry, obchodno – obsluţnými zariadeniami, ako aj 
z hľadiska zvýšenia kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne obytnej zelene. 
 
 
V nasledujúcej tabuľke je uvedené územné rozloţenie obyvateľstva a bytového fondu v meste 
Čadca podľa urbanistických okrskov v rokoch 2001 a 2020: 
 

urbanistický okrsok 2001 odpad  A nová 
výstavba 

2020 

číslo názov obyv. byty obyv. byty 

I. Čadca – 
Centrum 

  7 075 2 104   20   81        0   7 200 2 165 

II. Sídlisko – 
Siheľník 

13 123 3 656   10   63    809 14 100 4 518 

III. Milošová – 
Podzávoz 

  2 149    498   17     0    113   2 500    594 

IV. Čadečka   1 535    388   16   32      43   1 600    447 

V. Bukov – 
Drahošanka 

     527    166   19     0        6      400    153 

VI. Horelica   1 580    372   11   22      24   1 500    407 

VII. Rieka       679    154     1     2      35      690    190 

VIII. Vojty        31      16   10     0        0        10        6 

spolu 26 699 7 354 104 200 1 030 28 000 8 480 

 
A uvádzané sú byty, ktoré sa z neobývaných (v súčasnej dobe) po úpravach stanú trvalo obývané.  
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d)  RIEŠENIE ZÁJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY 
 
 
 Mesto Čadca sa nachádza v severozápadnej časti Ţilinského kraja pri hraniciach s Českou        
a Poľskou republikou. Administratívne územie mesta pozostáva z dvoch katastrálnych území - 
Čadca a Horelica. Administratívne územie mesta hraničí na severe s k.ú. Mosty u Jablunkova                  
v Severomoravskom 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 Čadca patrí v zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska 
2001 medzi centrá druhej skupiny a prvej podskupiny - na území SR je takýchto centier 16. Leţí na 
rozvojovej osi prvého stupňa - Ţilinsko-kysuckej rozvojovej osi : Ţilina-Čadca-hranice s Českou 
republikou. Z Čadce sa odpája na západ rozvojová os tretieho stupňa - Kysucká rozvojová os : 
Čadca-Turzovka-Makov. Zo Svrčinovca sa smerom na východ odpája rozvojová os druhého stupňa 
v trase : Svrčinovec-Čierne-Skalité-hranice s Poľskou republikou. 
 Mesto Čadca je najvýznamnejším centrom okresu Čadca. V predošlých urbanistických 
koncepciách bolo stredom HSA Čadca, pozostávajúcej zo sídiel Čadca, Raková, Svrčinovec, časť 
Oščadnice a Krásno nad Kysucou, neskôr súčasťou Severopovaţskej hospodársko-sídelnej 
aglomerácie okolo centier Ţilina a Čadca. 
 V zmysle KURS 2001 sa mesto Čadca nachádza v ťaţisku osídlenia prvej úrovne tretej 
skupiny, ktoré zahŕňa podstatnú časť západnej polovice územia Ţilinského kraja. V ťaţisku sa 
nachádzajú tieto centrá :   

Ţilina    1 a (skupina centier) 
Martin    1 b 
Čadca    2 a 
Bytča    3 b 
Kysucké Nové Mesto  3 b 
Turčianske Teplice  3 b 
Rajec    4 
Rajecké Tepice   4 
Vrútky    4 
Krásno nad Kysucou  5 
Oščadnica   5 
Turzovka   5 
Raková    6 
Skalité    6 
Veľké Rovné   6 
Varín    6 
Terchová   6 
Sučany    6 
Turany    6 

 
 
 V rámci okresu predstavuje mesto Čadca dopravný uzol, sústreďuje sa tu vyššia občianska 
vybavenosť a čiastočne aj pracovné príleţitosti. Zároveň je Čadca hlavným turistickým a nástupným 
centrom Kysuckej oblasti cestovného ruchu a východiskovým centrom do rekreačného krajinného 
celku Čadca a okolie.  
 Riešené územie sa nachádza v multimodálnom dopravnom koridore VI. Územím prechádza 
trasa D3, cesta I/11, II/487. Vo Svrčinovci sa od D3 odpája R5 do ČR a od cesty I/11 cesta I/12                      
do Poľskej republiky.  
 Cez riešené územie prechádzajú 2 ţelezničné trate I. kategórie a 1 trať IV. kategórie : 
-  č. 127 dvojkoľajná elektrifikovaná trať Ţilina-Čadca-Svrčinovec-hranica s Českou republikou -
Ostrava (medzinárodný význam) 
- č. 129  jednokoľajná elektrifikovaná trať Čadca-Skalité-hranica s Poľskou republikou 
(medzinárodný význam) 
-   č. 128 Čadca-Turzovka-Makov (regionálny význam) 
 Na území Kysúc sa uvaţuje o výstavbe 4. etapy Váţskej vodnej cesty, ktorá by prepojila 

vodnú cestu po Dunaji a Váhu s vodnou cestou po Odre alebo Visle. 
 Vodné zdroje v alúviu Kysuce pri Čadci sa v súčasnosti nevyuţívajú a ich ochrana bola 
zrušená. Mesto je zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu Nová Bystrica-Čadca-Ţilina 
a okrajové časti z malých zdrojov, nachádzajúcich sa v území. 
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 Mesto je z väčšej časti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou, delenú kanalizáciu 
má len sídlisko Kýčerka. Mesto má zrekonštruovanú ČOV s dostatočnou kapacitou. 
 Podľa projektu pre stavebné povolenie „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných 
Kysúc“, ktorý rieši napojenie obcí na skupinový vodovod Nová Bystrica-Čadca-Ţilina                                 
a odkanalizovanie splaškových vôd na ČOV Čadca a rekonštruovanú ČOV Krásno nad Kysucou, 
budú v riešenom území realizované nasledovné stavby : 

 prívod SKV Nová Bystrica-Čadca-Ţilina, vetva Čadca-Skalité DN 300 

 Čadca - napojenie vodovodu Čadca, Milošová U Prívary na SKV 

 vodovod Čadečka 

 zberač B DN 500 skupinovej splaškovej kanalizácie Čadca-Skalité 

 zberače splaškovej kanalizácie B1 DN 300 (Jesenského ulica), B4 DN 300 (Podzávoz, 
Milošovská dolina) 

 zberač skupinovej splaškovej kanalizácie DN 300 Horelica-Krásno nad Kysucou 
 Cez riešené územie prechádzajú trasy 400 kV a 2x110 kV vedení do Českej republiky.                 
Na 400 kV vedení sa vykonali opravy, čím sa jeho ţivotnosť predĺţila asi do roku 2010. Mesto sa 
dlhodobo usiluje o preloţku vedenia smerom na východ. Po roku 2015 sa uvaţuje o vybudovaní 
2x400 kV vedenia do Poľska. 
 Zdrojom elektrickej energie pre celé Horné Kysuce je transformovňa 110/22 kV Čadca, 
ktorá je v súčasnosti bez výkonovej rezervy. Uvaţuje sa o rozšírení transformačného výkonu                  
v Čadci, alebo alternatívne o vybudovaní transformovne v Rakovej. Má sa tieţ vybudovať 2x110 kV 
vedenie z Kysuckého Nového Mesta do Čadce. Sústava 22 kV pre oblasť Horných Kysúc je bez 
výkonovej rezervy. Na území mesta Čadca je 22 kV rozvod vyhovujúci a výkon trafostaníc pre 
súčasný odber dostatočný. 
 Riešené územie je plošne plynofikované. Zdrojom plynu je VTL Kysucký plynovod DN 300,  
resp. DN 200, PN 40. Miestna STL plynovodná sieť je napájaná z regulačnej stanice plynu Čadca 
(15 000 m

3
/hod) a z regulačnej stanice plynu Sihelník (3000 m

3
/hod) v k.ú. Raková. Plynové 

rozvody STL pri lokalite priemyselného parku majú kapacitné moţnosti pre dodávku plynu asi 3000 
m

3
/hod. Väčšie nároky na dodávku plynu pre technologické účely je potrebné riešiť VTL prípojkou. 

 Spôsob zásobovania teplom je kombinovaný. Okrem individuálnych kotolní stredných, 
malých a lokálnych zdrojov je časť mesta zásobovaná teplom z centrálnych zdrojov. Výhrevňa 
SOTE s.r.o. zásobuje sídlisko Kýčerka. Výhrevňa MTS zásobuje Sídlisko III, U Hluška a Martinkov 
potok. Uvaţuje sa o prepojení oboch výhrevní horúcovodom za účelom zefektívnenia výroby tepla. 
 Podľa súčasnej štruktúry T-com a.s. mesto Čadca prislúcha do centra sieťovej 
infraštruktúry (CSI) Čadca s príslušnosťou do regionálneho centra (RCSI) Ţilina. Súčasný stav 
telekomunikačných zariadení je na vyhovujúcej úrovni. T-com pripravuje výstavbu dvoch vedľajších 
telefónnych ústrední Čadca-západ a Čadca-sever. 

 
  Okres Čadca zahŕňa 3 mestá a 20 obcí. Celkový počet obyvateľov okresu Čadca bol 
k 25.5.2001 92 843. Počet obyvateľov mierne rastie. Zariadenia vyššej občianskej vybavenosti ako 
stredné školy, nemocnicu, obchody, obvodné úrady vyuţívajú obyvatelia dvoch okresov Čadca 
a Kysucké Nové Mesto s celkovým počtom obyvateľov k 25.5.2001 126 621 (4 mestá a 33 obcí). 
  Obyvatelia Čadce vyuţívajú pre rekreáciu okrem územia mesta dobre dostupné strediská 
cestovného ruchu Oščadnica – Veľká Rača a Skalité – Serafínov. 
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e)  NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
 
 
Mesto Čadca má podľa údajov zo Štatistického úradu 10 miestnych častí, ktoré pozostávajú z 22 
základných sídelných jednotiek. Pri porovnaní číselných údajov s grafickým priemetom základných 
sídelných jednotiek sme zistili tieto disproporcie : 

 číselné údaje nezodpovedajú grafickému vymedzeniu u ZSJ : 3 U Hluška, 4 Sídlisko,                    
20 U Krkošku, 22 U Buty, 

 pri vymedzení ZSJ nebola rešpektovaná katastrálna hranica medzi Čadcou a Horelicou, 

 ZSJ 6 Jurošovský les a 16 Javorská sú tvorené lesom bez osídlenia - ich evidencia je 
nepotrebná - územie by sa malo pričleniť k iným ZSJ. 

 Celé riešené územie doporučujeme rozčleniť na 8 urbanistických okrskov tak, aby boli 
rešpektované hranice katastrálnych území Čadca a Horelica a v maximálnej miere hranice ZSJ. 
 
 

Označenie Názov urbanistického okrsku   Základná sídelná jednotka 

I. Čadca - centrum Ţiarec - Horná ulica 
Čadca stred 
Ţelezničná stanica 
Slovena 

II. Sídlisko - Siheľník U Hluška 
Sídlisko 
Siheľník 
U Buty 

III. Milošová - Podzávoz Jurošovský les 
Podzávoz 
Milošová 
Sihly 
Priemyselný obvod 
U Juroši 

IV. Čadečka Čadečka 
U Kliešťa - U Králi 
Javorská (časť) 

V. Bukov - Drahošanka Špindli - Drahošanka 
Javorská (časť) 

VI. Horelica Horelica 
Javorská (časť) 

VII. Rieka Rieka 
U Krkošku 

VIII. Vojty Blaţková 
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Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania moţno riešené územie 
rozčleniť na tieto priestory : 
 

A - Jadrová časť mesta - intenzívne urbanizované územie pozdĺţ údolí riek Kysuca a Čierňanka,                
v ktorom sa nachádzajú dopravné trasy, priemyselné prevádzky, stred mesta, sídliská Ţarec, 
Kýčerka a blízke plochy IBV. 

 
A1 - priemyselné a dopravné plochy 
A2 - centrálna mestská zóna(CMZ) 
A3 - vybavenosť v náväznosti na CMZ v smere do areálov stredných škôl 
A4 - vybavenosť v náväznosti na CMZ popri ceste II/487 v smere na Rakovú vrátane športového 

areálu 
A5 - obytné územie (sídlisko III, U Hluška, HBV Kýčerka, IBV Siheľník, U Kyzkov, Na Kýčerke                

a rozvojové plochy na bývanie)  
A6 - obytné územie (sídlisko Ţarec a časť IBV Rieka) 
A7 - IBV Horelica 
A8 - IBV pri ceste I/11 v smere na Svrčinovec 
A9 - IBV Jurošovci 
 

B - Urbanizované údolia dolín a osád - prímestské aţ vidiecke osídlenie, naväzujúce na jadrovú 
časť mesta 

 
B1 - údolie Milošovského potoka 
B2 - údolie potoka Čadečanka 
B3 - údolie potoka Rieka 
B4 - osady U Krkošku - U Buty 
B5 - osady Bukov - Drahošanka 
 
 

C - Rekreačné priestory 
 
C1 - Megonky - rybník Milošová - Dejovka 
C2 - Kráľovci 
C3 - záhradkové osady Bukov I, Bukov II - Liskovci - Drahošanka 
C4 - Kysuca - lesopark na ľavom brehu Kysuce - ostrov 
C5 - Husárik - Chramačka 
C6 - osady na hrebeni Javorníkov 
 
 

D - Súvislé lesné masívy s lesohospodárskou a ekologickou funkciou 
 
D1 - Jurošovský vrch 
D2 - Bukovská - Javorské 
D3 - Horelická Kýčera 
D4 - Briava 
 

Uvedené makrofunkčné členenie je dokumentované na nasledovnej schéme. 
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V jadrovom území pri osade Siheľník sa rieši rozvoj funkcie bývania formou HBV 
a okrajových polohách formou IBV, rozvoj funkcie vyššej a základnej občianskej vybavenosti, 
priemyselnej výroby intenzifikáciou existujúcich výrobných areálov a návrhom nových plôch 
v lokalite Podzávoz, funkcie športu s predpokladom dobudovania existujúcich areálov s moţnosťou 
ich plošného rozšírenia a funkcie obytnej a verejnej zelene v rámci centra. 

V urbanizovaných údoliach a osadách sa rieši rozvoj funkcie bývania formou IBV, 
základnej občianskej vybavenosti, športu, drobnej nezávadnej výroby charakteru remeselnej 
výroby v obytnom území pri zachovaní existujúcej poľnohospodárskej výroby, ale aj rekreácie vo 
forme chalupárskej a vidieckej rekreácie za predpokladu výstavby nových rekreačných objektov a 
vyuţitia časti súčasného bytového fondu pre uvedený účel. 

V rekreačných priestoroch sa rieši rozvoj funkcie rekreácie a cestovného ruchu ako hlavnej 
funkcie, zameranej na zachovanie a dobudovanie existujúcich a návrh nových rekreačných 
zariadení, ubytovacích objektov viazaného a voľného cestovného ruchu, stravovacích 
a doplnkových servisných objektov, návrh turistických, cykloturistických a vychádzkových trás 
a oddychových plôch, lyţiarskych beţeckých a zjazdových tratí a plôch pre jazdecký šport vo voľnej 
krajine. Ako doplnková funkcia je poľnohospodárska výroba zameraná na obhospodarovanie lúk 
a pasienkov a maloplošné obhospodarovanie ornej pôdy. 

Súvislé lesné masívy majú najmä lesohospodársku a ekologickú funkciu a ako doplnkovú 
rekreačnú funkciu zameranú na pešiu turistiku bez návrhu ubytovacích a stravovacích objektov  
 
 
 Koncepcia rozvoja mesta zohľadňuje doteraz vypracované dokumentácie pre výstavbu D3, 
preloţku I/11, II/487, dopravný okruh okolo centra Čadce, zámery na výstavbu priemyselného 
parku, TESCA, zariadení občianskej vybavenosti a výstavbu bytov. Akceptuje dlhodobú snahu 
mesta o preloţku 400 kV vedenia a výstavbu HBV v lokalite Sihly. Návrh plôch pre výstavbu bytov 
do roku 2020 je riešený pre 1030 bytov - z toho 606 v HBV a 424 v IBV. Pre zástavbu do roku 2020 
boli vybrané lokality, ktoré je moţné dobre napojiť na dopravný systém mesta a technickú 
infraštuktúru. Vo výhľadovej etape po roku 2020 sú riešené lokality menej výhodné z hľadiska 
výstavby komunikácií (svaţitosť) a napojenia na technickú infraštruktúru. 
  
 

Na koncepciu rozvoja mesta má zásadný vplyv : 
- výstavba diaľnice D3 
- dobudovanie pešej zóny v centre Čadce, preloţením I/11 zo stredu mesta 
- uvoľnenie areálu AVC pre občiansku vybavenosť a parkoviská 
- výstavba priemyslového parku Čadca-Podzávoz 
- rozvoj mesta západným smerom na Rakovú 
- rozvoj IBV v Milošovej. 

 
 Rozvoj mesta západným smerom na Rakovú je riešený podľa variantu 1, ktorý vychádza z 
dokumentácie pre preloţku II/487 a urbanistickej štúdie Čadca Sihly z roku 2004. II/487 sa napája 
na I/11 v priestore autobusového nástupiska a prechádza popod I/11, ktorá je zdvihnutá pre 
mimoúrovňové kríţenie so ţelezničnou traťou č. 128. II/487 prechádza mostom cez Kysucu a po 
pravom brehu Kysuce smeruje k osade Siheľník, kde mimoúrovňovo prekonáva ţelezničnú trať č. 
128 a napája sa na pôvodnú trasu II/487 na začiatku Rakovej. Pre zmiernenie dopravného 
zaťaţenia Májovej ulice je potrebné prepojiť zbernú komunikáciu okolo sídlisk Kýčerka, U Hluška, 
Martinkov potok priamo na preloţku II/487. Kríţenia so ţelezničnou traťou sú navrhované 
mimoúrovňové. 

Funkčné vyuţitie územia medzi preloţkou II/487 a ţeleznicou a územie okolo osady 
Siheľník je navrhnuté podľa UŠ Sihly. Pokiaľ by bolo potrebné realizovať VTL plynovodnú prípojku 
pre priemyselný park, treba v lokalite 2 pri situovaní objektov dodrţať 20 m široké bezpečnostné 
pásmo. HBV je riešená na dvoch lokalitách - na lokalite 1 podľa UŠ Sihly a na menej svahovitej 
časti lokality 4. Súčasné a navrhované obytné plochy sú prepojené dvoma pešími lávkami do 
lesoparku pod Jurošovským vrchom. 

Vzhľadom na uvoľnenie areálu AVC pre obchodnú vybavenosť je moţné redukovať plochy 
občianskej vybavenosti v smere na Rakovú a vyuţiť ich pre rozvoj športového areálu. 
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Poţiadavky na urbanistickú kompozíciu 
 
 Pri riadení rozvoja mesta najmä pri realizácii výstavby na navrhovaných plochách je 
potrebné : 

- za hlavné kompozičné osi mesta povaţovať súčasnú trasu cesty I/11 prechádzajúcu 
mestom v smere juhovýchod – sever, v hraniciach katastrálnych území Čadce a Horelice 
a súčasnú trasu cesty II/487 od kriţovania s cestou I/11 po hranicu s k.ú. Raková,  

- za vedľajšie kompozičné osi povaţovať cestu III/01158 od kriţovatky s cestou I/11 po 
osadu Kráľovci a cestu III/01179 od kriţovatky s cestou I/11 po kriţovatku s cestou 
III/01189 v miestnej časti Milošová,  

- za ťaţiskový priestor mesta povaţovať priestor Centrálnej mestskej zóny na pravom brehu 
rieky Kysuce s centrom na Námestí slobody, 

- rešpektovať dominantu rímskokatolíckeho kostola sv. Bartolomeja, nachádzajúceho sa 
v ťaţiskovom priestore mesta,  

- rešpektovať historickú urbanistickú štruktúru mestskej zástavby ťaţiskového priestoru 
mesta, 

- rešpektovať výškovú úroveň zástavby ťaţiskového priestoru mesta, nenavrhovať nové 
dominanty, ktoré by narušovali súčasnú siluetu uvedeného priestoru, 

- zachovať a doplniť plochy verejnej zelene v ťaţiskovom priestore mesta a po jeho obvode, 
- rešpektovať plochy obytnej zelene nachádzajúce sa v obytných súboroch HBV, 
- po obvode navrhovaných plôch výroby riešiť izolačnú zeleň, plochy zelene doplniť 

s prihliadnutím na priestorové podmienky aj do existujúcich areálov výroby a skladového 
hospodárstva, 

- plochy bývania, občianskej vybavenosti a výroby navrhovať tak, aby nebol zásadným 
spôsobom narušený celkový charakter krajiny, 

- pri návrhu objektov športu, rekreácie a cestovného ruchu v maximálnej miere rešpektovať 
prírodnú scenériu krajiny a merítko kopaničiarskej zástavby v okolitom území, 

- tam, kde to umoţňujú priestorové pomery, riešiť doplnenie a obnovu brehových porastov 
a zelene pozdĺţ rieky Kysuce, Čierňanky a miestnych tokov, 

- zachovať solitérnu a skupinovú zeleň na plochách lúk a pasienkov, 
- rešpektovať priehľady na okolitú prírodnú scenériu. 

 
 
 
 
 

f)  NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŢITIA ÚZEMIA 
 
 

Súčasné funkčné vyuţitie územia a návrh plôch pre rozvoj jednotlivých funkcií sú zrejmé z 
výkresov č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia a 
výkresu č. 8 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny. Rozvoj funkčných plôch bývania, občianskeho 
vybavenia, výroby a rekreácie je popísaný v nasledovnej kapitole. 
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g)  NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A 

REKREÁCIE 
 

g) 1. Bývanie 
 
  Nové plochy pre rozvoj bývania sú navrhnuté pre 606 bytov v bytových domoch a 424 bytov 
v rodinných domoch v etape do roku 2020. Spolu to je 1030 bytov. 440 bytov v rodinných domoch a 
asi 160 bytov v  polyfunkčných domoch a podkroviach bude realizovaných po roku 2020. Spolu to je 
600 bytov. 
 

Plochy pre rozvoj bývania 
 

Označ. 
na 

výkrese
č. 2 

Názov 
lokality 

Plocha 
v etape 
návrh 

ha 

Počet 
bytov 
v IBV 
návrh 

Počet 
bytov 
v HBV 
návrh 

Plocha 
v etape 
výhľad 

ha 

Počet 
bytov  

výhľad 

Urbanistický 
okrsok 

 Polyfunkčné 
objekty 
a podkrovia 

    160 I. Čadca - centrum 

 Spolu      160 

1 HBV Sihly   7,68   11 310   II. Sídlisko - Siheľník 
 2 IBV Sihly   5,52   37    

3 Siheľník-juh      3,30   25 

4 Sihly-juh 21,14   90 180   

5 HBV Kýčerka   1,80    60   

6 Na Kýčerke   2,22   20    

7 Butovci   9,02   45    

8 Na Kýčerke 
terasové RD 

     4,00   50 

9 Kyzkovci      1,50   10 

 Bytový dom 
Martinkov 
potok 

    56   

 Spolu 47,38 203 606   8,80   85 

10 Jurošovci      4,20   25 III. Milošová - Podzávoz 
 11 U Poláka 10,61   50    7,49   40 

12 Surovská 
roveň 

  7,78   45    

13 Kadlubovci      7,48   40 

 Spolu 18,39   95    19,17 105 

14 Michalinovci   3,40   20    12,50   80 IV. Čadečka 
 15 U Hľuzy   1,30   10    

16 U Kliešťa   2,04   10    

 Spolu   6,74   40    12,50 80 

17 Kultánovci      4,00   20 V. Bukov - Drahošanka 
 18 Mančovci    12,50   80 

 Spolu    16,50 100 

19 Veščárovci   3,20   20    5,00   25 VI. Horelica 
 20 Hanuščákovci    10,40   45 

 Spolu   3,20   20  15,40   70 

21 Gajdošovci   5,22   29    VII. Rieka 

 Spolu   5,22   29    

 IBV v rozptyle 
podľa 
poţiadaviek 
MsÚ 

   37    III. Milošová - Podzávoz 
IV. Čadečka 
V. Bukov - Drahošanka 
VI. Horelica 
VII. Rieka  Spolu    37    

 Čadca spolu  424 606  600  
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g) 2.  Občianske vybavenie 
 
 

g) 2.1.  Školstvo 
 

Materské školy 
 V meste Čadca je v súčasnosti v prevádzke 7 materských škôl. 5 MŠ má vlastný areál,                
2 MŠ sú umiestnené v areáloch základných škôl. Údaje o počte detí a tried v školskom roku 
2004/2005 sú uvedené v tabuľke. V budúcnosti sa očakáva zníţenie počtu detí vo vekovej kategórii 
3-6 rokov. Z ekonomických dôvodov sa uvaţuje o zrušení niektorých materských škôl (MŠ Horelica, 
MŠ Milošová).V roku 2020 bude kapacitne postačovať 5 MŠ. 
 

Materská škola Počet detí Počet tried Počet detí/ 
1 trieda 

Návrh 
Rok 2020 

ZŠ a MŠ Horelica   28   2 14 Bude zrušená  
– priestory budú vyuţité 

pre strednú školu  

ZŠ a MŠ Podzávoz   43   2 21-22 Ostane v prevádzke 

MŠ Fraňa Kráľa   90   4 22-23 Ostane v prevádzke 

MŠ Milošová   56   2 28 Bude zrušená  
– priestory budú vyuţité 

pre sociálne sluţby 

MŠ Hurbanova 1155 147   7 21 Ostane v prevádzke 

MŠ Kýčerka I - SNP 180   9 20 Ostane v prevádzke 

MŠ Ţarec 173   8 22 Ostane v prevádzke 

Spolu 717 33 22  

Zdroj : MsÚ Čadca 
  

Základné školy 

 
 V meste Čadca je v súčasnosti v prevádzke 7 základných škôl. Údaje o počte ţiakov a tried      
v školskom roku 2004/2005 sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 
 

 
Názov školy 

Počet 
ţiakov 

Počet 
tried 

Priemerná 
naplnenosť 

Školský klub Návrh 
Rok 2020 Počet 

ţiakov 
Počet 

oddelení 

ZŠ a MŠ Horelica      Bude zrušená  
– priestory budú vyuţité 

pre strednú školu 

ZŠ Andreja Hlinku    455   19 23,94   91   4 Ostane v prevádzke 

ZŠ Rázusova    914   38 24,05 103   4 Ostane v prevádzke 

ZŠ a MŠ Podzávoz    402   17 23,65   40   2 Ostane v prevádzke 

ZŠ Ţarec I  
M.R.Štefánika 

   369   18 20,50   51   2 Ostane v prevádzke 

ZŠ Prívary      48     4 12,00   17   1 Bude zrušená  
– priestory budú vyuţité 

pre školu v prírode 

ZŠ Komenského    769   34 22,62   90   3 Bude zrušená  
– priestory budú vyuţité 

pre vysokú školu 

Spolu 3 122 139 22,46 409 17  

Zdroj : MsÚ Čadca 
 
 Počet ţiakov v základných školách má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Prudký 
pokles populácie stále pokračuje, v školskom roku 2009/2010 bude plniť povinnú školskú 
dochádzku 2399 ţiakov. Uţ v súčasnom období majú niektoré základné školy kapacitné rezervy 
(ZŠ a MŠ Podzávoz - 100 ţiakov, ZŠ Ţarec, ZŠ Komenského). 
 V školských jedálňach sa stravuje 1189 ţiakov (asi 38 % z celkového počtu ţiakov).  
 Ekonomická prevádzka základných škôl núti mesto Čadca k redukcii ich počtu. V I. etape 
sa bude rušiť ZŠ Prívary. 
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Základné umelecké školy 
 
 V školskom roku 2004/2005 navštevovalo základnú umeleckú školu 1 213 ţiakov (ZUŠ 
Školská 624 ţiakov, ZUŠ M.R: Štefánika 589 ţiakov). Základné umelecké školy zabezpečujú 
vzdelanie detí a mládeţe v oblasti hudobného, výtvarného a dramatického umenia aj pre deti, ktoré 
bývajú v okolitých obciach. V návrhu do roku 2020 ostávajú. 
 

Centrum voľného času 

 
 Centrum voľného času organizuje rôzne aktivity detí a mládeţe. Celá činnosť je 
organizovaná v priestoroch škôl a zariadeniach mesta. Centrum voľného času má sídlo na ul.          
A Hlinku. Počet členov ZÚ je 1094. V návrhu do roku 2020 ostáva. 
 

Stredné školy 
 
 Na území mesta zabezpečujú stredné vzdelanie školy, ktorých zriaďovateľom je Krajský 
školský úrad alebo Ţilinský samosprávny kraj. Prehľad škôl s počtom ţiakov a tried v školskom 
roku 2003/2004 je uvedený v tabuľke. 
 

Typ školy Počet Poznámka 

ţiakov tried 

SOU strojárske    553   22  

SOU textilné a odevné    196     9  

 
Gymnázium J.M.Hurbana 

 
   847 

 
  27 

8 roč. 11 tried 325 ţiakov 
4 roč. 12 tried 399 ţiakov 
bilingv. 4 triedy 123 ţiakov 

Obchodná akadémia    674   20  

Zdruţená stredná škola hotelových 
sluţieb a obchodu 

1 368   46  

Pedagogická a sociálna akadémia    193     8  

Stredná zdravotná škola  
sv. Františka z Assisi 

   130     5  

Spolu 3 961 137  

 
 Okrem uvedeného prehľadu stredných škôl je v Čadci zriadená súkromná jazyková škola, 
ktorá zabezpečuje výučbu anglického a nemeckého jazyka pre 520 ţiakov s 10 učiteľmi. Zámerom 
školy je rozšíriť a skvalitniť učebné priestory na 600 miest a rozšíriť vyučovanie ďalších cudzích 
jazykov. 
 Financovanie stredného školstva je z prostriedkov buď Krajského školského úradu, alebo 
Ţilinského samosprávneho kraja. Je závislé od počtu ţiakov, čo má za následok, ţe školy s nízkym 
počtom ţiakov budú mať finančné problémy. 
 Kapacitu a jednotlivé študijné odbory stredných škôl treba prispôsobovať podmienkam a 
potrebám regiónu Kysúc ako aj okolitých regiónov. 

V areáloch stredných škôl je potrebné dobudovať ihriská a zeleň. 
Pre rozvoj stredného školstva navrhujeme vyuţiť priestory ZŠ a MŠ Horelica, ktoré budú 

zrušené. 
 
 

g) 2.2.  Zdravotníctvo 
 
 Problematika zdravotníctva je vyčerpávajúco spracovaná v programe hospodárskeho               
a sociálneho rozvoja mesta Čadca. Dovoľujeme si uviesť podstatnú časť textu. 
 Zdravotnú starostlivosť v meste Čadca zabezpečujú štátne a neštátne zdravotné 
zariadenia. Medzi štátne patrí predovšetkým Nemocnica s poliklinikou, pod kompetenciou ktorej sú 
jednotlivé lôţkové oddelenia, spoločné vyšetrovacie zloţky a do súčasnosti ešte neodštátnené 
praktické a odborné ambulancie. 
 Zdravotná starostlivosť v NsP Čadca je poskytovaná pre obyvateľov spádového územia 
okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a v rámci slobodnej voľby lekára. NsP Čadca je nemocnicou 
II. typu, financovanou zdravotnými poisťovňami. Spádové územie NsP má 127 000 obyvateľov, čo 
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je v porovnaní s obdobnými NsP v Ţilinskom samosprávnom kraji (Liptovský Mikuláš, Trstená         
a Dolný Kubín) najväčšie spádové územie čo do počtu obyvateľov a rozlohy. 
 V oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti je základnou snahou úsilie, aby zdravotnícke 
sluţby a celý systém poskytovania zdravotnej starostlivosti prispievali k zvyšovaniu kvality zdravia 
obyvateľov so zameraním na ich efektívne a kvalitné poskytovanie. Reštrukturalizáciou                   
a reprofilizáciou posteľových oddelení došlo v priebehu rokov 2003-2004 k zníţeniu posteľového 
fondu o 102 postelí - na súčasných 456 postelí. Následne došlo aj k zníţeniu stavu zamestnancov   
z dôvodu nadbytočnosti, a to celkovo o 228 pracovníkov, k najväčšiemu úbytku došlo u THP o 29%, 
u kategórie sestier o 21%, u lekárov o 19% a u robotníckych a prevádzkových pracovníkov o 15%. 
Podstatným zníţením fixných nákladov a stabilizovaním variabilných nákladov došlo k zníţeniu 
mesačných nákladov NsP v priemere o 5 mil. Sk, čo je pri súčasnom zachovaní úrovne 
poskytovania zdravotnej starostlivosti významný úspech.  
 
 V súčasnosti funguje 13 lôţkových oddelení s celkovým počtom 465 lôţok, a to : 
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  50 lôţok 
Chirurgické oddelenie    60 lôţok 
Oddelenie úrazovej chirurgie   40 lôţok 
OAIM        6 lôţok 
Detské oddelenie    25 lôţok 
Novorodenecké oddelenie   25 lôţok 
ORL      10 lôţok 
Infekčné oddelenie    20 lôţok 
Onkologické a paliatívne oddelenie  25 lôţok 
Oddelenie dlhodobo chorých   60 lôţok 
Neurologické oddelenie    40 lôţok 
Interné oddelenie    70 lôţok 
Doliečovacie oddelenie    25 lôţok 
 
 Na všetkých oddeleniach sú k dispozícii nadštandardné izby, ktoré majú samostané 
sociálne zariadenie, súčasťou vybavenia je televízor, rádio, rýchlovarná kanvica, chladnička             
a moţnosť návštev v inom reţime. Slúţia na zlepšenie podmienok pobytu v NsP. 
 Ďalej k činnosti NsP Čadca patria aj spoločné vyšetrovacie a liečebné zloţky, ako klinická 
biochémia, rádiodiagnostické s pracoviskom C5, fyziatricko-rehabilitačné, hematologicko-
transfúzne, patologicko-anatomické a centrálnej sterilizácie. 
 Okrem NsP zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť aj neštátne odborné ambulancie,          
z ktorých prevaţná väčšina je situovaná v areáli NsP. Sú to nasledujúce ambulancie :                      
3 ortopedické, 3 oftalmologické, 2 otorino-laryngologické, 2 diabetologické, 2 chirurgické, 3 interné, 
2 urologické, 1 dermatovenerologická, 2 neurologické, 1 reumatologická, 1 endokrinologická,           
3 psychiatrické (z toho 1 detská), 1 gastroenterologická, 2 imunologické, 1 detská kardiológia,        
1 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 1 logopedická ambulancia,                    
1 psychologická ambulancia a gynekologická ambulancia. Odštátnená je aj nefrológia spoločne       
s dialýzou, ktorú prevádzkuje firma Biorenal, s.r.o. 
 O pacientov, ktorí si vyţadujú ošetrovateľskú starostlivosť a nenachádzajú sa                      
v nemocničnej opatere, sa starajú 2 agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  
 Taktieţ je odštátnená aj dopravno-zdravotná sluţba, lekárska sluţba prvej pomoci pre deti         
a dospelých a stomatologická lekárska sluţba prvej pomoci. 
 Na území mesta zabezpečuje primárnu zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť 10 
praktických lekárov pre dospelých, 7 praktických lekárov pre deti a dorast a 5 gynekologických 
ambulancií, vrátane ambulancie klinickej onkológie v gynekológii a mammológie. 
 Odštátnené sú prakticky všetky stomatologické ambulancie, prevaţne sídlia v NsP a je ich 
celkom 16, z toho 2 ambulancie čeľustnej ortopédie. Nadväzne na ne zabezpečuje stomatologickú 
starostlivosť 13 zubných technikov. 
 Lekárenskú sluţbu na území mesta zabezpečuje 6 odštátnených verejných lekární              
a 1 neverejná lekáreň, ktorá vydáva lieky len pre nemocnicu a 4 výdajne zdravotníckych potrieb. 
 Súčasný stav počtu oddelení a postelí sa povaţuje za optimálny vzhľadom na spádové 
územie, primeranú regionálnu dostupnosť a kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.  
 Vyuţitie posteľového fondu v budúcnosti sa bude zabezpečovať v chirurgických odboroch 
na 76 % a v interných odboroch na 80 % pri priemernom ošetrovacom čase 5-6 dní v chirurgických 
odboroch a 7-8 dní v interných odboroch. 
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 Vzhľadom na stúpajúci počet úrazov, neklesajúci počet cievnych mozgových príhod             
a klesajúci počet ochorení, ktoré sú indikované na hospitalizáciu na infekčnom oddelení, je 
potrebné infekčné oddelenie v počte 20 postelí transformovať na rehabilitačné posteľové oddelenie. 
 V záujme optimálneho vyuţitia posteľového fondu na oddeleniach chirurgie, traumatológie, 
gynekológie a ORL sa budú zabezpečovať na základe záujmu zdravotných poisťovní výkony 
jednodňovej ambulantnej starostlivosti na 12 lôţkach. 
 V dôsledku demografických zmien a pre zvyšujúci sa počet dlhodobo zdravotne 
postihnutých osôb narastá potreba dlhodobej starostlivosti. Z toho dôvodu časť priestorov pavilónu 
bývalého detského oddelenia treba úpravami vyuţiť na poskytovanie dlhodobej zdravotno-sociálnej 
starostlivosti, nakoľko v súlade s pripravovanou legislatívou bude moţné financovanie z viacerých 
zdrojov. Bude to predovšetkým zo zdravotného poistenia, potom zo štátneho rozpočtu (na sociálne 
sluţby) a z priamych platieb klientov a ich rodín. 
  V súvislosti s novými trendami v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti sa počíta               
s presunom mnohých činností do ambulantnej sféry, teda s rozšírením dennej ambulantnej formy 
diagnostiky a mimonemocničnej ošetrovateľskej starostlivosti. 
 Oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zloţiek - klinická biochémia, klinická 
mikrobiológia a hematológia sa zlúčia do jedného celku - Centra laboratórnej medicíny, čím sa 
zefektívni ich činnosť a ušetria sa náklady na prevádzku. 
 Na úseku ošetrovateľskej starostlivosti sa skvalitní jej poskytovanie zavedením 
ošetrovateľského procesu postupne u všetkých pacientov, hospitalizovaných v NsP Čadca, 
vypracovaním a zavedením štandardov ošetrovateľskej starostlivosti. 
 V budúcnosti je potrebné v záujme ochrany zamestnancov zaviesť vákuový bezkontaktný 
systém odberu biologického materiálu (krv). 
 NsP v Čadci bola do činnosti uvedená v roku 1968, kedy bol spustený aj hlavný chirurgický 
pavilón a jeho priľahlé obsluţné priestory. Vzhľadom na vek zariadení, ich technickú zastaralosť            
a neprispôsobenosť platným normám a hygienickým predpisom je nanajvýš aktuálna ich 
rekonštrukcia. Ďalší rozvoj v oblasti vybavenosti pracovísk je do značnej miery limitovaný 
ekonomickými moţnosťami. Potreba tohto rozvoja je tieţ daná vstupom SR do EÚ, kedy jednotlivé 
oddelenia budú musieť splniť podmienky akreditácie. 
 Rekonštrukcie budú prebiehať po etapách a budú financované z predaja nadbytočného 
majetku a prípadne zo štrukturálnych fondov EÚ, o ktoré sa bude NsP uchádzať. 
 Podľa stanovených priorít a vzájomnej nadväznosti sa plánuje rekonštrukcia nasledovných 
zariadení : 

 4 výťahy - pouţívajú sa od roku 1969, spájajú jednotlivé lôţkové zariadenia s operačnými 
sálami, príjmovým oddeleném, SVALZ, kuchyňou, práčovňou a interným pavilónom, 

 čistička odpadových vôd - jej činnosť bez rekonštrukcie nevyhovuje po stránke kapacitnej 
ani technickej. Jej efektívna činnosť je nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie 
parametrov vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie a nadväzuje na 
podmienky prevádzkovania oddelení, 

 centrum laboratórnej medicíny - jej doterajšie oddelenia sú umiestnené v rôznych budovách 
areálu NsP a v rámci reštrukturalizácie je ekonomicky výhodné spojiť ich do jedného 
centra, 

 rádiodiagnostické oddelenie - jeho prevádzka je bez podstatnej zmeny technických 
parametrov od roku 1968. Priestory nevyhovujú technickým normám, čo je dokladované v 
revíznych správach, taktieţ nevyhovujú hygienickému štandardu a bezpečnostným 
predpisom, 

 patologicko-anatomické oddelenie - je umiestnené v samostatnej prízemnej budove, ktorá 
pre svoj vek, technickú a morálnu zastaranosť nevyhovuje, často dochádza k poruchám 
rozvodov a jeho ďalšia prevádzka je podmienená rekonštrukciou priestorov, 

 informačná sieť - vybudovanie štruktúrovanej kabeláţe pre prepojenie všetkých pracovísk 
NsP Čadca poloţí základ pre postupné etapizované budovanie komplexného 
nemocničného informačného systému. 

 
 Súčasné zdravotnícke zariadenia v meste Čadca kapacitne postačujú. 
 

 

g) 2.3.  Sociálna starostlivosť 
 
 Sociálne sluţby v meste Čadca zabezpečujú 3 domovy dôchodcov a domovy sociálnych 
sluţieb pre dospelých občanov. 
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 Domov dôchodcov a sociálnych sluţieb pre dospelých M.R.Štefánika 2533, Čadca, má 
kapacitu 160 miest pre muţov a ţeny. Zariadenie je v prevádzke od roku 1987. Od roku 2004 má 
vybudované detašované pracovisko v obci Čierne, s kapacitou 30 miest pre ďalších klientov. 
Zariadenia poskytujú ubytovanie v 1-2 posteľových izbách. Počet zamestnancov je 81. 
 Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb pre dospelých na Hviezdoslavovej ul. 918         
v Čadci poskytuje celoročne sociálne sluţby 74 klientom (muţom a ţenám). Objekt bol postavený         
v roku 1984 pôvodne ako malometráţne byty. Bývanie je poskytované v 1-2 posteľových izbách.        
O klientov sa stará 35 zamestnancov. 
 Domov dôchodcov a sociálnych sluţieb pre dospelých Horelica 107, Čadca má kapacitu 
113 miest. Celoročný pobyt sa poskytuje v 1-2 posteľových izbách. Zrekonštruovaný objekt je           
v prevádzke od roku 1995. O klientov sa stará 58 zamestnancov. 
 Zriaďovateľom uvedených zariadení je Ţilinský samosprávny kraj a všetky fungujú ako jeho 
rozpočtové organizácie. V týchto zariadeniach je poskytovaná nevyhnutná starostlivosť, akou je 
stravovanie, bývanie a zaopatrenie a tieţ ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, poradenstvo, 
záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rekreačná a rehabilitačná činnosť. 
 
 Starostlivosť deťom a dospelým občanom s telesným postihutím, duševnými poruchami            
a poruchami správania zabezpečuje Domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých, Horelica 18 
Čadca, s kapacitou 30 občanov. Poskytuje celoročný pobyt, ale aj moţnosť denného pobytu. Počet 
zamestnancov je 30. Zriaďovateľom je taktieţ Ţilinský samosprávny kraj. 
 
 Spoločné stravovanie organizuje na území mesta Sekretariát Územného spolku SČK pre 
občanov, ktorých stravovanie nie je moţné zabezpečiť iným spôsobom a ktorí sú poberateľmi 
starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné 
stravovanie. Mesto Čadca pravidelne prispieva pre cca 85 takýchto občanov. 
 
 Opatrovateľská sluţba je forma sociálnej sluţby, ktorú zabezpečuje a organizuje mesto 
Čadca. Je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu a z úhrad za jej poskytovanie od 
opatrovaných občanov. Poskytuje sa v domácnostiach najmä tým občanom, ktorí pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných ţivotných 
úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. Mesto 
Čadca zamestnáva cca 110 opatrovateliek, ktoré opatrujú 120 občanov. 
 
 Opatrovateľskú sluţbu poskytuje tieţ Charitatívno-sociálne centrum v Čadci, Kukučínova 
ul., zriadené Diecéznou charitou Nitra ako neštátna cirkevná organizácia. Poskytujú ju taktieţ           
v bytoch najmä osamelých občanov, nachádzajúcich sa v sociálnej núdzi, resp. občanov                  
v terminálnom štádiu ţivota na základe a v rozsahu odporúčania zdravotného zariadenia. Svoju 
činnosť zabezpečuje od 1. 2. 2000. Celoročne poskytuje ubytovanie 2 občanom v hmotnej                
a sociálnej núdzi. 
 
 V meste Čadca majú sídlo aj subjekty, vykanávajúce sociálnu prevenciu, vybrané činnosti 
sociálno-právnej ochrany a sociálne poradenstvo. Patria medzi ne : 

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Palárikova ul., Čadca má v súčasnej dobe 
evidovaných 112 členov, z toho 11 zrakovo postihnutých detí, 6 nevidiacich, 42 prakticky 
nevidiacich a 64 slabozrakých. Zameriava sa na činnosti ako vytváranie predpokladov a 
príprava nevidiacej a slabozrakej osoby na plnohodnotný, integrovaný ţivot v spoločnosti, 
obhajovanie špecifických záujmov nevidiacich a slabozrakých osôb a presadzovanie riešení 
ich problénov, oboznamovanie verejnosti s problematikou nevidiacich a slabozrakých osôb 
s cieľom, aby ich spoločnosť prijímala ako integrálnu súčasť, poskytovanie poradenstva pri 
výbere a nácviku prác s kompenzačnými pomôckami a pod. 

 Slovenský zväz sluchovo postihnutých je občianske zdruţenie. Zdruţuje občanov so 
sluchovým postihnutím v okrese Čadca. Jeho činnosť je zameraná najmä na zabezpečenie 
tlmočníkov posunkovej reči, ktorí poskytujú rozsiahle špecifické, odborné, praktické a 
teoretické informácie, prevenciu a poradenstvo, predvádzanie a pomoc pri výbere vhodných 
kompenzačných pomôcok nepočujúcim, ale tieţ rodičom detí a mládeţe so sluchovým 
postihnutím, organizovanie stretnutí s psychológom, ostatnými odbornými lekármi (podľa 
poţiadaviek a potrieb), organizovanie výstav a účasť na kultúrnych podujatiach a pomoc 
nepočujúcim a nedoslýchavým pri zabezpečovaní zamestnania. 

 V meste Čadca ďalej spoločne rozvíja svoju činosť Zväz postihnutých civilizačnými 
chorobami SR, Slovenský zväz telesne postihnutých osôb a Liga proti reumatizmu so 
sídlom na Rázusovej ul. 754, v bezbariérovej bytovke. Evidujú pribliţne 1600 zdravotne 
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postihnutých dospelých občanov a 200 detí. Poskytujú pravidelné sociálne poradenstvo, 
týkajúce sa pomoci pri výbere vhodného vzdelávania a pracovného uplatnenia a tieţ 
pomoci pri výbere vhodnej kompenzačnej pomôcky a nácviku jej správneho pouţívania. 
Organizujú redukačné kurzy detí a dospelých a letný rehabilitačný tábor, ktoré slúţia najmä 
na zlepšenie zdravotného a psychického stavu, rôzne odborné semináre, spoločné akcie 
(Deň zdravia, Deň športu) a vykonávajú osvetovú činnosť, zameranú na priblíţenie 
problémov týchto občanov ostatnej populácii. 

 
 Klub dôchodcov, Rázusova ul. 754, Čadca, sídli v priestoroch bezbariérovej bytovky. 
Pravidelne, aspoň raz týţdenne sa stretávajú jeho členovia, poberatelia starobného dôchodku alebo 
občania s nepriaznivým zdravotným stavom v uvedených priestoroch. Vytvárajú sa tu podmienky na 
udrţiavanie fyzickej a psychickej aktivity, záujmovú a kultúrnu činnosť. 
 
 V rámci rozvojovej stratégie celkovej koncepcie rozvoja mesta Čadca je v sociálnej oblasti 
cieľom zosúladenie potrieb mesta s trendami Európskej únie, s moţnosťami čerpania prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov EÚ - najmä v oblasti rozšírenie neexistujúcich sluţieb sociálnej pomoci. 
Ide o realizáciu týchto zariadení : 

 Útulok, kde je moţné poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je bez prístrešia a je v 
hmotnej núdzi, alebo občanovi po dosiahnutí plnoletosti, u ktorého bola predtým nariadená 
ústavná alebo ochranná výchova. V útulku je tieţ moţno poskytovať starostlivosť občanovi, 
na ktorom je páchané násilie osobou, s ktorou ţije v spoločnej domácnosti. Týmto 
občanom sa poskytuje prístrešie, zaopatrenie, sociálne poradenstvo a prevencia. 
Stravovanie je moţné riešiť aj dovozom z iného zariadenia sociálnych sluţieb. Pre zriadenie 
útulku navrhujeme vyuţiť objekt MŠ Milošová. 

 Stredisko osobnej hygieny, kde moţno zabezpečovať osobnú hygienu občanom, ktorým sa 
poskytuje opatrovateľská sluţba alebo občanom, ktorí sú z dôvodu sociálnej 
neprispôsobenosti bez prístrešia. Pre zriadenie strediska osobnej hyhieny navrhujeme 
vyuţiť niektorý vhodný objekt v priestore polyfunkčných zón. 

 Zariadenie pre poskytovanie dennej alebo krátkodobej starostlivosti občanom, o ktorých sa 
krátkodobo nemôţu postarať ich príbuzní. Pre zriadenie tohto zariadenia navrujeme vyuţiť 
niektorý vhodný objekt v priestore polyfunkčných zón. 

 Hospic - zariadenie na dôstojné doţitie občanov v konečnom štádiu choroby. Moţnosť 
zriadenia hospicu je v objekte bývalej ZŠ Čadečka. 

 Centrum zdravého ţivota, ktoré by slúţilo na zlepšenie informovanosti verejnosti o 
civilizačných, chronických a iných chorobách, prekonávanie bariér verejnosti vo vzťahu k 
handicapu postihnutých osôb. Vyvíjalo by nasledovné aktivity : vzájomné poradenstvo, 
advokácia, osobná asistencia, informačný servis, dispečing bezbariérovej dopravy, 
propagácia, kultúrne akcie, špecifcké sluţby ako tlmočníkov posunkovej reči, sprievodcov 
nevidomých a slabozrakých a pod. Pre zriadenie tohto zariadenia moţno vyuţiť niektorý 
vhodný administratívny objekt v priestore CMZ. 

 
 

g) 2.4.  Kultúra 
 
 Podľa údajov zo Štatistického úradu sa v Čadci nachádzajú tieto kultúrne zariadenia : 

 Kysucké múzeum 

 Kysucká galéria 

 Dom kultúry Čadca 

 kino v Dome kultúry - 400 sedadiel 

 Kysucká kniţnica - 119 963 kniţničných jednotiek a 9 390 pouţívateľov 

 Kostoly - 4 (kostol sv. Bartolomeja, kostol sv. Jozefa robotníka, kostol U Kráľov a kostol 
Prívarovci) 
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Prehľad kultúrnych organizácií na území mesta Čadca podľa zriaďovateľov 

Zriaďovateľ Názov kultúrnej organizácie 

 
Ţilinský samosprávny kraj 

Kysucké osvetové stredisko 
Kysucká kniţnica 
Kysucké múzeum 
Kysucká galéria 

Mesto Čadca Mestské kultúrne stredisko 
Dom kultúry Čadca 

 
 
Občianske zdruţenia 

Akadémia vzdelávania 
Ţeny Kysúc - neinvestičný fond 
Kysucké európske informačné centrum 
Spolok priateľov Čadce 
Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe 
Miestny odbor Matice slovenskej 

 
 Kysucké osvetové stredisko pôsobí ako hlavný organizátor regionálnych, nadregionálnych, 
národných a medzinárodných kultúrnych podujatí. 
 Mestské kultúrne stredisko vykonáva mnohorakú kultúrno-výchovnú činnosť v Dome kultúry    
v Čadci. Je centrom záujmového vzdelávania, amatérskej umeleckej tvorivosti a kultúrno-
spoločenského ţivota mesta. Mestské súbory dosiahli mnohé významné úspechy na domácich                
i zahraničných súťaţiach, prehliadkach či umeleckých zájazdoch. Spomenúť treba detský folklórny  
súbor Kelčovan - viacnásobný víťaz národných súťaţí a prehliadok, víťaz Svetových hier detí vo 
francúzskom Mathe a ďalších ocenení v rôznych štátoch Európy, folkórny súbor Kysučan je súbor   
s 50 ročnou úspešnou tradíciou aj na medzinárodnom poli, miešaný spevácky zbor Kysuca - víťaz 
celoslovenskej súťaţe, úspešný účastník medzinárodných festivalov spevokolov v Rakúsku, 
Španielsku, Taliansku, kde sa všade umiestnil medzi najlepšími, Kysucký komorný orchester - 
kvalitné hudobné teleso, prispievajúce výrazne k popularizácii váţnej hudby v regióne Kysúc, 
známe je za hranicami zvlášť po úspešných niekoľkoročných pravidelných koncertných turné          
v Taliansku. Kvalitné sú aj ďalšie súbory, ako je súbor moderného tanca JOJA, detský divadelný 
súbor EVA a Čadčianske maţoretky. Tieto súbory reprezentujú Slovensko a sú známe svojimi 
vynikajúcimi výkonmi. Majú mnohé pozvania zo zahraničia, avšak nedostatok financií je váţnou 
prekáţkou moţnosti častejšej reprezentácie v rámci medzinárodnej tvorivej umeleckej konfrontácie. 
 Mesto Čadca usporadúva kaţdý rok aj významné kultúrno-spoločenské podujatia. Treba 
spomenúť Novoročný koncert spojený s udeľovaním ocenení Osobnosť Kysúc za uplynulý rok. 
Ďalej je spoluorganizátorom národnej prehliadky inscenácií pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby 
Palárikova Raková. Dni Čadce v rámci Bartolomejského jarmoku sú medzinárodnou prehliadkou 
kultúry mesta, ako aj partnerských miest v Poľsku a ČR. Divadlo deťom je názov divadelného 
festivalu, na ktorom účinkujú divadelné súbory profesionálov, ale aj amatérsky hrané inscenácie 
venované deťom a mládeţi. V Čadci sa ako bienále koná aj medzinárodný festival filmov o ľudovej 
kultúre Etnofilm v Čadci. Aj festival duchovnej piesne katolíckej mládeţe Kysúc Magnificat je uţ 
dlhoročnou súčasťou kultúrneho ţivota mesta. Mesto je garantom úspešného cyklu kultúrnych 
podujatí v predvianočnom a vianočnom období pod názvom Kysucké Vianoce v Čadci. Mestské 
kultúrne stredisko usporiada ročne vyše 500 podujatí, ktoré navštívi viac ako 100 000 návštevníkov. 
 
 Pre rozvoj kultúrno-spoločenskej činnosti je potrebné zabezpečiť : 
1. Rekonštrukciu Domu kultúry vrátane modernizácie technických zariadení. 
2. Obnovu zdevastovanej budovy Palárikovho domu po poţiari, ktorá bude v budúcnosti slúţiť pre 

činnosť Kysuckej galérie, Mestského múzea, koncertné dianie v novej koncertnej sále a letné 
kultúrne aktivity na letnej scéne pre cca 1000 návštevníkov. Okrem toho nová budova bude na 
prízemí slúţiť aj pre umiestnenie obchodov a sluţieb. 

3. Zriadiť oddychový park pre deti pri budove Kysuckého múzea s maketami objektov, 
reprezentujúcich Kysucký skanzen; poslúţi to rozvoju cestovného ruchu na Kysuciach. 

4. Realizovať projekt „Ostrov“, čo je vybudovanie oddychovej zóny v meste Čadca, ktorá bude 
slúţiť pre rodičov s deťmi a pre mládeţ.  
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g) 2.5.  Telovýchova a šport 
 
 V meste Čadca sa nachádzajú tieto športové zariadenia : 
 

Športový areál má rozlohu 10,5 ha. Nachádza sa tu : 
 

Druh zariadenia čistá cvičná plocha (m
2
) 

Futbalový štadión FK Čadca s atletickou dráhou 6 336,0 

Mládeţnícky štadión V. Čila 5 760,0 

Cvičné škvárové ihrisko 4 992,0 

Hádzanárske ihrisko    924,0 

Tenisové ihriská 4x 1 043,2 

Tenisové ihriská 5x 1 304,0 

Cvičisko autoškoly  

Hokejové ihrisko 1 758,0 

Krytá plaváreň    312,5 

Športová hala a posiľňovňa  

Reštaurácia a turistická ubytovňa  

 
 Areál je slabo udrţiavaný - hokejové ihrisko a technologický objekt sú v dezolátnom stave. 
Športová hala si vyţaduje rekonštrukciu. Pripravuje sa výstavba dvoch otvorených bazénov pri 

krytej plavárni - pre mládeţ a dospelých 25 x 12,5 m (312,5 m
2
), pre deti  9 m (63,6 m

2
)                

a volejbalového ihriska. 
 

Športový areál Pod Ţarcom slúţi pre športovú činnosť všetkých záujemcov z mesta. V areáli sú 
tieto športové zariadenia : 
 

Názov zariadenia Počet merných jednotiek 

Pingpongové stoly 3 ks 

Tenisové ihriská 4x  1 043,2 m
2
 

1/2 basketbalového ihriska    156,0 m
2
 

Lyţiarsky vlek (nadmorská výška nástupnej stanice 450 m) 450 m dĺţka 
140 m prevýšenie 

Chatka s občerstvením  

 
 Areál si vyţaduje urobiť údrţbu (najmä tribúna vo svahu). Lyţiarsky vlek má strmý dojazd 
na súkromných pozemkoch. Posledné roky lyţiarsky vlek nepremával, pretoţe nedošlo k dohode               
s vlastníkmi pozemkov ohľadne výšky prenájmu.  
 

Futbalové ihrisko Horelica slúţi pre obyvateľov miestnej časti Horelica. V areáli sa nachádza 
futbalové ihrisko s cvičnou plochou 4 050 m

2
 a objekt šatní a sociálnych zariadení. Areál sa 

nachádza na území, ktoré je pri veľkých povodniach zaplavované. Tento problém navrhujeme riešiť 
výstavbou ochrannej hrádze. Pri futbalovom ihrisku vznikne plocha pre malé ihriská. 
 

Lyţiarske vleky a zjazdovky v stredisku cestovného ruchu Husárik 

 Lyţiarsky vlek dĺţky 780 m s prevýšením 250 m 
(nadmorská výška nástupnej stanice 490 m n.m.) 

 Lyţiarsky vlek dĺţky 350 m s prevýšením 105 m 
(nadmorská výška nástupnej stanice 535 m) 

 Lyţiarske zjazdové trate dĺţky 2,3 km 
 

V súčasnosti prebieha sa komplexná rekonštrukcia strediska (sedačka, mimoúrovňové 
kriţovanie zjazdovky s prístupovou cestou, zasneţovanie, osvetlenie, zväčšenie parkoviska v 
lokalite Rieka). V ÚPN mesta naviac navrhujeme : 

 Nový lyţiarsky vlek dĺţky 350 m s prevýšením 95 m 
(nadmorská výška nástupnej stanice 535 m n.m.) 

 Lyţiarsku zjazdovú trať dĺţky 0,5 km 
 
Podrobnejší popis strediska je v podkapitole g) 4. Rekreácia. 
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Ostatné športové zariadenia na území mesta 

 2 tenisové ihriská v areáli nemocnice 

 lúka pri rybníku Milošová (futbal 70x35 m) 

 lúka pri Čadečke-Hľuzovci (detské viacúčelové ihrisko) 

 lúka pri Sihelníku (detské viacúčelové ihrisko) 

 ihriská v areáloch základných a stredných škôl 
 

Návrhy pre výstavbu nových športových zariadení 
 

Športový areál v Milošovej - podľa ÚPN-Z IBV Čadca-Milošová z r. 1983 

 futbalové ihrisko 90x45 m 

 3 tenisové ihriská 

 1 basketbalové ihrisko 
 

Športové plochy pri Kysuci 
- upravená lúka pre loptové hry (1,2 ha) 
 

Športové plochy pri rybníku Milošová  
- upravená lúka pre loptové hry (1,1 ha) 

 

Lyţiarske vleky a zjazdovky pri Drahošanke 

 Lyţiarsky vlek dĺţky 650 m s prevýšením 135 m 
(nadmorská výška nástupnej stanice 505 m n.m.) 

 Lyţiarske zjazdové trate dĺţky 1,5 km 
 

Lyţiarske vleky a zjazdovky v osade Kráľovci 

 Lyţiarsky vlek dĺţky 350 m s prevýšením 105 m 
(nadmorská výška nástupnej stanice 610 m n.m.) 

 Lyţiarsky vlek dĺţky 550 m s prevýšením 120 m 
(nadmorská výška nástupnej stanice 610 m) 

 Detský lyţiarsky vlek dĺţky 200 m s prevýšením 30 m 
(nadmorská výška nástupnej stanice 630 m n.m.) 

 Lyţiarske zjazdové trate dĺţky 1,8 km 

 dobudovanie cyklistických trás, turistických chodníkov, lyţiarskych beţeckých stôp 
 
 Jedným z najvýznamnejších športových podujatí s medzinárodnou účasťou je Kysucký 
maratón. Organizovanú športovú činnosť koordinuje Slovenské zdruţenie telesnej kultúry - oblastný 
útvar Čadca. 
 Významným krokom pre rozvoj športu v meste Čadca bolo vytvorenie TJ ZZO Čadca, 
ktorého cieľom je zabezpečenie finančných prostriedkov pre rozvoj športu v meste. 
 V meste Čadca pôsobí viac ako 30 športových klubov, skupín a jednotlivcov (s viac ako       
1 600 členmi), ktorí v jednotlivých oblastiach športu dosahujú dobré športové výsledky. Okrem 
regionálnych súťaţí reprezentujú mesto na celoslovenských športových podujatiach. 
 Najvýznamnejšie športové výsledky dosahujú stolnotenisový klub HCH Čadca, ŠK hádzaná 
ţien, ŠK nohejbal, ŠK karate ZZO Čadca, futbalový klub Čadca, tenisový klub Čadca, šachový klub 
Čadca. 
 
 

g) 2.6.  Maloobchod 
 
Podľa údajov zo Štatistického úradu sú na území mesta Čadca nasledovné predajne : 

Druh predajní Počet predajní 

Predajne potravinárskeho tovaru 85 

Predajne zmiešaného tovaru 45 

Predajne nepotravinárskeho tovaru 221 

Predajne pohonných látok 4 

Predajne motorových vozidiel 3 

Obchodné domy a nákupné strediská 4 (Billa, Terno, Druţba, Lidl) 

Spolu 362 
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 Vo výstavbe sú viaceré polyfunkčné domy. 
 Maloobchodné predajne slúţia nielen obyvateľom Čadce, ale aj obyvateľom spádového 
územia okresného mesta. Zariadenia maloobchodu sú závislé od kúpyschopnosti a dopytu 
obyvateľov. Počet a druh zariadení je značne premenlivý. Viaceré predajne sú prevádzkované v 
provizórnych priestoroch a v budúcnosti budú premiestnené do vhodnejších priestorov, resp. 
zaniknú. Okrem potravinárskych predajní moţno predpokladať koncentráciu zariadení do centrálnej 
časti mesta. 
 Rozvoj obchodných zariadení je plánovaný na ploche AVC (výstavba obchodného domu 
TESCO) a na ploche zrušených vodných zdrojov. 
 
 

g) 2.7.  Verejné stravovanie 
 
 Podľa údajov zo Štatistického úradu v Ţiline je na území mesta Čadca 83 pohostinských 
odbytových stredísk. Je to viac ako 40 % všetkých odbytových stredísk v okrese % Čadca (207). 
 Reštauračných zariadení je pomerne dosť, ale chýba väčšia osobitosť a rôznorodosť 
ponuky. U mnohých zariadení zaostáva kvalita poskytovaných sluţieb. 
 Medzi známejšie zariadenia patria : 

 reštaurácia Tatra a comp. s.r.o. - Palárikova 99 

 reštaurácia Slovenská - Slovanská 210 

 Galaxy bar, restaurant - Slovenská a turecká reštaurácia - Mierová ul. 

 bar Medea + reštaurácia - Palárikova 1152 

 reštaurácia Savarin - Matičné námestie 1 

 reštaurácia Horoskop - Matičné námestie 2492 

 reštaurácia Gaston - Májová 2243 

 reštaurácia Beskyd - Staničná 7 

 reštaurácia Lapek - Palárikova 1083 

 Kysucká reštaurácia - Horná 1223 

 Vanessa caffe pizzeria - supermarket Terno - Matičné námestie 

 pizzeria Safari - Kysucká cesta 940 

 bar Quatro - pizzeria - Palárikova 1071 

 bistro Gurmán - Palárikova 1000 

 reštaurácia ABC - Okruţná ul. 

 reštaurácia Luna - Palárikova 87 

 Perfect café - Horná 113 

 kaviareň-cukráreň Lary - Mierová 1725 

 cukráreň Adria - Námestie slobody 1057  

 cukráreň Lapek - Námestie slobody 30 

 cukráreň Miami - v Dome kultúry - Matičné námestie 

 cukráreň Lojzo - ul. A. Hlinku 

 krčma „Múzeum“ - osada U Kráľov 
 
 Podľa metodickej príručky „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“ by malo mať mesto         
o veľkosti 30 000 obyvateľov takéto zastúpenie zariadení pre verejné stravovanie : 
 

Druh zariadenia Počet stoličiek 

Reštaurácie I. a II. cenovej skupiny 300 

Reštaurácie III. a IV. cenovej skupiny 600 

Vinárne 1 050 

Kaviarne 1 200 

Hostince 1 050 

Spolu 4 200 

 
 
 
 
 
 



Územný plán mesta Čadca 44 

g) 2.8.  Verejné ubytovanie 
 
 Podľa prieskumov v teréne sa na území mesta Čadca nachádzali tieto ubytovacie 
zariadenia : 

Druh zariadenia Počet lôţok 

hotel Lipa - Matičné námestie   51 

hotel Husárik (v súčasnosti v rekonštrukcii)   85 

penzión Pohoda   20 

penzión Astra - Rieka 1334   11 

penzión Medea - Palárikova 1152   10 

turistická ubytovňa - Ul. športovcov    37 

turistická ubytovňa Domes   20 

chata Tri kopce   16 

ubytovanie v súkromí - Homola     9 

ubytovanie v súkromí - Ponechal   17 

Spolu  276 

 
 Podľa metodickej príručky „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“ by malo mať mesto         
o veľkosti 30 000 obyvateľov takéto zastúpenie zariadení pre verejné ubytovanie : 
 

Druh zariadení Počet lôţok 
Potreba 

podľa príručky 

Rozdiel Počet lôţok 
návrh 

 

Počet lôţok 
v roku 2020 

hotely ***** a ****   90 deficit   90 lôţok   90   90 

hotely *** , ** a * 210 deficit   74 lôţok 200 336 

penzióny 105 deficit   64 lôţok 110 151 

turistické ubytovne 120 deficit   47 lôţok     0   73 

Spolu 525 deficit 275 lôţok 400 650 

 
 V súčasnej dobe nemá mesto Čadca dostatok zariadení pre verejné ubytovanie, a to vo 
všetkých kategóriách. Hotel vyššej triedy vôbec neexistuje. V návrhu sú určené plochy pre hotel 
vyššej kategórie v centre 90 lôţok, športhotel 200 lôţok (podľa UŠ Sihly), penzión Rieka 50 lôţok 
a škola v prírode Prívarovci 60 lôţok. Turistické ubytovne nenavrhujeme vyhľadom na nízky 
štandart. Predpokladáme tieţ zvýšenie počtu lôţok v súkromí. 
 

 

g) 2.9.  Nevýrobné sluţby 
 
 Podľa prieskumov v teréne sa na území mesta Čadca nachádzajú prevádzky týchto 
nevýrobných sluţieb : 
 

Druh sluţby Počet prevádzok 

Čistenie šatstva, kobercov   5 

Kaderníctvo, kozmetický salón, solárium 22 

Cestovné kancelárie   9 

Banky, sporiteľne   7 

Poisťovne (sociálna, zdravotná, dôchodková, ...)  17 

Realitné kancelárie   9 

Prenájom automobilov   1 

Počítačové a súvisiace činnosti   1 

Právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, reklama 16 

Projektové a stavebné práce   1 

Stávkové kancelárie   4 

Pohrebná sluţba   2 

Fotoateliér   2 

Videopoţičovňa   3 

Spolu 99 
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 Pretoţe situácia na trhu sluţieb je premenlivá, podľa potrieb obyvateľov, ţivotnej úrovne           
a ţivotného štýlu, majú údaje o počte prevádzok dočasný charakter. Značnú rezervu vidíme                  
v poskytovaní počítačových a súvisiacich činností. Nové prevádzky sluţieb smerovať do CMZ, 
polyfunkčných zón a na plochy občianskej vybavenosti v smere na Rakovú. 
 
 

g) 2.10.  Výrobné a opravárenské sluţby 
 
 Podľa prieskumov v teréne sa na území mesta Čadca nachádzajú prevádzky týchto 
výrobných a opravárenských sluţieb : 
 

Druh sluţby Počet prevádzok 

Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť 8 

Zákazkové krajčírstvo, svadobný salón 12 

Stolárstvo, parketové podlahy 5 

Zámočníctvo, kľúčová sluţba, kováčstvo 2 

Sklenárstvo, rámovanie obrazov 2 

Záhradníctvo 2 

Kamenárstvo 4 

Montáţ plastových okien 3 

Výroba a predaj betónových plotov 1 

Maliarske a natieračské práce 1 

Inštalácia elektrorozvodov, vody, plynu 2 

Autosevis, pneuservis 11 

Spolu 53 

 
 Predpokladáme, ţe niektoré sluţby môţu vykonávať ţivnostníci aj bez prevádzkových 
priestorov (zákazkové šitie, maliarske a natieračské práce, inštalácia elektrorozvodov, vody, plynu         
a pod.). Údaje o počte prevádzok majú dočasný charakter - v budúcnosti moţno očakávať vznik                    
nových prevádzok v závislosti od potrieb obyvateľov. Ako vhodná lokalita pre rozvoj výrobných 
sluţieb sa javí polyfunkčná zóna pri Slovanskej ulici. 
 
 

g) 2.11.  Verejná správa 

 
 Mesto Čadca je sídlom obvodných úradov s pôsobnosťou na území okresov Čadca            
a Kysucké Nové Mesto, okresných úradov s pôsobnosťou na území okresu Čadca a úradov            
s pôsobnosťou na území mesta Čadca, t.j. na katastrálnych územiach Čadca a Horelica. 

 

Obvodné úrady 

 Obvodný úrad v Čadci, Palárikova 1158 

 Obvodný úrad ţivotného prostredia, Horná 2483 

 Obvodný pozemkový úrad, Palárikova 95 

 Obvodný lesný úrad, Palárikova 95 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK, Palárikova 1158 

 Obvodný úrad práce, Matičné námestie 1671 

 Správa CHKO Kysuce, U Tomali 

 

Okresné úrady 

 Katastrálny úrad Čadca, Podjavorinskej 257 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156 

 Regionálna veterinárna správa, Horná 2483 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru, A. Hlinku 4 

 Okresné riaditeľstvo polície, dopravný inšpektorát, Palárikova 977 

 

Úrady s pôsobnosťou na území mesta 

 Mestský úrad Čadca 

 Rímsko-katolícky farský úrad, farnosť sv. Bartolomeja 

 Rímsko-katolícky farský úrad, farnosť sv. Jozefa 
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 Verejná správa prešla za posledných 15 rokov rôznymi zmenami. Úrady sú rozmiestnené          
v rámci mesta na mnohých miestach v malých administratívnych budovách. Ideálne by bolo 
sústrediť viaceré úrady do administratívneho centra v dobrej dostupnosti pre obyvateľov spádového 
územia tj. pri ţelezničnej a autobusovej stanici. Vhodná lokalita vznikne uvoľnením areálu AVC. 
 

Plochy pre rozvoj zariadení občianskej a rekreačnej vybavenosti 

 

Označ. 
na výkr. 

č. 2 

Názov Plocha 
(ha) 

Urbanistický okrsok Poznámka 

A Palárikov dom   0,20 I. Čadca-centrum obnova vyhoreného 
objektu 

B ihriská pre stred. školy 
na ul.17.novembra 

  1,32 I. Čadca-centrum ihriská 

C Hotel ++++   0,30 I. Čadca-centrum 90 lôţok 

D Obchodný dom   0,40 I. Čadca-centrum 2 500 m
2 

E Obchodné domy, 
Tesco, sluţby, trţnica,  

  4,00 I. Čadca-centrum 10 000 m
2
 

F Polyfunkčné objekty 
Slovanská ul. 

  0,88 I. Čadca-centrum 10 bj + 2 000 m
2
 

I Polyfunkčný objekt na 
rohu Palárikovej  
a Májovej ul. 

  0,20 I. Čadca-centrum 4 bj + 300 m
2
 

J Polyfunkčné objekty 
Podbreţie 

  0,74 I. Čadca-centrum 100 bj + 2 000 m
2
 

K nákupné strediská  
a hypermarkety, 
sluţby, 
športhotel +++, 
administratíva, 
reštaurácie 

11,50 II. Sídlisko-Siheľník podľa UŠ Sihly 
22 000 m

2 

1 000 m
2
 

200 lôţok 
15 000 m

2
 

130 stoličiek 

L Výletná reštaurácia  
pri rybníku 

  0,21 III. Milošová - Podzávoz 60 stoličiek 

M Škola v prírode stav III. Milošová - Podzávoz ZŠ Milošová - 60 lôţok 

N Kysucká krčma  
nástup do rekreačného 
priestoru 

  0,14 III. Milošová - Podzávoz 40 stoličiek - na ploche 
nevyhovujúceho objektu 
kysuckého múzea 

O Rozhľadňa   0,04 III. Milošová - Podzávoz  

P Rekreačná vybavenosť 
Ostrov 

  1,48 III. Milošová - Podzávoz reštaurácia 
80 stoličiek 

R Sociálne sluţby stav IV. Čadečka bývalá škola U Kliešťa 

S Vysoká škola stav II. Sídlisko-Siheľník ZŠ Komenského 

T Sluţby    0,37 VI. Horelica  

U obchody, sklady   0,25 I. Čadca-centrum  

V Penzión  stav VII. Rieka bývalá škola Rieka 
50 lôţok 

X Vybavenosť pri 
čerpadle PHM Horelica 

  0,60 VI. Horelica  

Y Výrobné sluţby   0,97 IV. Čadečka Pri ceste I/11  
oproti skládke TKO 

 Nové plochy OV spolu 23,60   
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g) 3.  Výroba 
 
 

g) 3.1.  Základné informácie 
 
 Podľa údajov zo sčítania obyvateľov k 25.5.2001 bolo v meste Čadca 13 788 ekonomicky 
aktívnych osôb, z ktorých 10 740 pracovalo v mieste bydliska a 3 048 osôb odchádzalo do 
zamestnania do iných sídiel. Odchádzka za prácou predstavovala 22,11 %. Počet nezamestnaných 
osôb bol 2 703 a miera nezamestnanosti predstavovala aţ 19,60 %. Tieto údaje vypovedajú            
o nedostatočnej hospodárskej základni mesta Čadca ako ťaţiska osídlenia.  
 
Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania  
a podľa odvetvia hospodárstva 
 

 
 
Odvetvie hospodárstva 

Ekonomicky aktívne osoby Z toho 

muţi ţeny Spolu pracuje 
v Čadci 

odchá-
dza 
mimo 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace 
sluţby 

58 22 80 34 46 

Lesníctvo, ťaţba dreva a pridruţené sluţby 50 11 61 21 40 

Rybolov, chov rýb 1 0 1 0 1 

Ťaţba nerastných surovín 106 3 109 29 80 

Priemyselná výroba 1377 1538 2915 2247 668 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 136 32 168 122 46 

Stavebníctvo 1032 98 1130 644 486 

Veľkoobchod a maloobchod,  
oprava motorových vozidiel, motocyklov  
a spotrebného tovaru 

544 860 1404 1185 219 

Hotely a reštaurácie 99 263 362 306 56 

Doprava, skladovanie a spoje 589 277 866 636 230 

Peňaţníctvo a poisťovníctvo 60 146 206 158 48 

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţby, 
výskum a vývoj 

213 206 419 312 107 

Verejná správa a obrana,  
povinné sociálne zabezpečenie 

516 538 1054 735 319 

Školstvo 175 649 824 724 100 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 198 864 1062 955 107 

Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţby 90 151 241 199 42 

Súkromné domácnosti s domácim personálom 0 4 4 0 4 

Exteritoriálne organizácie a zdruţenia 2 0 2 0 2 

EA bez udania odvetví 1761 1119 2880 2433 447 

 
Spolu 

 
7007 

 
6781 

 
13788 

 
10740 

 
3048 

 
 Podľa údajov v tabuľke pracovalo v primárnom sektore iba 55 pracovníkov (0,51%) 
ekonomicky aktívnych obyvateľov), v sekundárnom sektore 3042 pracovníkov (28,32%)                   
a terciálnom sektore 5210 pracovníkov (48,51%). Bez udania odvetví bolo 2433 pracovníkov 
(22,66%). Z uvedených údajov sa dá vyčítať, ţe mesto Čadca plní viac funkciu terciálneho ako 
výrobného centra . 



Územný plán mesta Čadca 48 

Údaje o počte podnikov a ţivnostníkov podľa údajov zo Štatistického úradu v Ţiline 
 
Podniky podľa vybraných ekonomických činností k 30.6.2004 
  v tom podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 

  
 
Spolu 

poľno-
hosp., 
poľovn. 
a lesn. 

 
priemy-
sel 
spolu 

z toho 
priemy-
selná  
výroba 

 
staveb- 
níctvo 

veľko-
obchod 
malo-
obchod  
opravy 

 
hotely, 
reštau- 
rácie 

dopra- 
va,    
sklado- 
vanie 

pošta  
a 
teleko-
muniká
-cie 

peňaţ-
níctvo 
posťov- 
níctvo 

ne- 
hnu-
teľno-
sti 

ostat-
né 
odvet
- via 

mesto 
Čadca 

 
342 

 
4 

 
55 

 
52 

 
47 

 
158 

 
10 

 
4 

 
0 

 
2 

 
18 

 
44 

Ţivnostníci podľa vybraných ekonomických činností k 30.6.2004 
 
  v tom podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 

  
 
spolu 

poľno-
hosp., 
poľovn. 
a lesn. 

 
priemy-
sel 
spolu 

z toho 
priemy-
selná  
výroba 

 
staveb- 
níctvo 

veľko-
obchod 
malo-
obchod
opravy 

 
hotely, 
reštau-
rácie 

dopra- 
va,    
sklado- 
vanie 

pošta  
a 
teleko-
muniká
-cie 

peňaţ-
níctvo 
posťov- 
níctvo 

ne- 
hnu-
teľno-
sti 

ostat-
né 
odvet
- via 

mesto 
Čadca 

 
1 175 

 
17 

 
389 

 
389 

 
322 

 
566 

 
82 

 
45 

 
0 

 
8 

 
9 

 
317 

 
 

g) 3.2.  Priemyselná výroba, stavebníctvo, sklady 
 
 
 V meste Čadca má tradíciu najmä strojársky a textilný priemysel. Podnik AVC a.s. Čadca je 
však v útlme a uvaţuje sa o jeho zrušení .Nosný textilný podnik Pratex zanikol a v jeho areáli teraz 
sídli niekoľko menších firiem so zameraním na textilnú a elektrotechnickú výrobu.  
 Výroba sa presunula na stredné a malé podniky. V rámci územia mesta je prevaţná časť 
podnikov lokalizovaná v údolí Kysuce a Čierňanky do piatich výrobných zón : 

 priemyselný park Čadca-Podzávoz (lokalita pre rozvoj) 

 výrobná zóna Podzávoz 

 výrobno-dopravná zóna (AVC - ţelezničná stanica - Uhoľné sklady) 

 výrobná zóna Slovena 

 výrobná zóna Horelica 
 Súčasný stav priemyselných zón je neuspokojivý, vzhľadom na slabú údrţbu objektov, 
komunikácií, nedostatok zelene.  

Koncept riešenia zohľadňuje zámer výstavby TESCA. Navrhujeme vymiestnenie výroby 
z celého areálu AVC a uvoľnené plochy vyuţiť pre zariadenia občianskej vybavenosti, parkoviská 
a parkovacie domy pre centrum. 
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Zoznam vybraných prevádzok podľa priemyselných odvetví : 
 

 
Odvetvie 
 

 
Prevádzka 

 
Výrobky - činnosť 

 
Lokalita 

Výroba strojov, prístrojov  
a dopravných prostriedkov 

AVC a.s. Čadca súčiastky do náklad.       
automobilov 

výrobno-dopravná 
zóna 

Výroba kovových konštrukcií 
a kovových výrobkov 

Ferrex 
Pokrok VD 

oceľové konštrukcie 
kov.výrobky, pece, 
kotly 

PP Čadca-
Podzávoz 

Elektrotechnický priemysel J.J. Electronic elektrónky výrobná zóna 
Slovena 

Textilný priemysel Bel Ami Slovakia 
s.r.o. 

pančuchy, ponoţky výrobná zóna 
Slovena 

BEN s.r.o. Čadca  výrobná zóna 
Slovena 

Kufner textil s.r.o. výroba priadze výrobná zóna 
Slovena 

Globus Italia s.r.o.   

Todako Čadca šitie koţuchov  

Galaxy a.s. Čadca konfekcia, odevy  

Planet s.r.o.  výrobná zóna 
Slovena 

Honor paplóny, obliečky, 
obrusy 

 

K.O.S. s.r.o.   

Odevná výroba Maja  Jesenského ul. 

Odev. výroba Margita  Fraňa Kráľa 

Drevospracujúci priemysel Píla porez guľatiny Milošová 

Colina s.r.o. Čadca nábytok, interiéry výr.zóna Podzávoz 

EDO Trade stolárska výroba,      
veľkosklad farieb 

Slovanská cesta 

Výroba obuvi Krafe-trade s.r.o. šitie zvrškov obuvi Okruţná ul. 

Výroba dutého skla Okrasa VDI Čadca výroba sklenených  
ozdôb 

výrobná zóna 
Slovena 

Potravinársky priemysel K:T:M: bitúnok  výrobná zóna 
Slovena 

EKO-E. Konečný mäsové výrobky, 
údeniny 

 

Jednota SD Čadca mäsové výrobky  

K.B.K. s.r.o. Čadca mäsové výrobky  

Uni-city service výroba nealko  

Kysucké pekárne  
(Vilija) 

chlieb, pečivo 
trvanlivé pečivo 

výrobná zóna 
Slovena 

Stavebníctvo Cabro-Jak s.r.o.   

STAS s.r.o. stav. technika, sklady,  
betonáreň 

výrobná zóna 
Horelica 

Stavebná spoločnosť 
Kýčerka s.r.o. 

sklady výrobná zóna 
Horelica 

Pozemstav stav. technika, sklady, 
betonáreň 

výrobná zóna 
Horelica 

Váhostav sklady výrobno-dopravná  
zóna 

Autodoprava Čadbus autobusová doprava  

K+T s.r.o. doprava a sluţby  

Cargo transport s.r.o. kamiónová doprava výrobná zóna 
Podzávoz 
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Odvetvie 
 

 
Prevádzka 

 
Výrobky - činnosť 

 
Lokalita 

Sklady Agroefekt s.r.o. skladovanie a predaj 
obilnín a kŕmnych 
zmesí 

výrobná zóna 
Podzávoz 

Veľkosklad ovocia  
Bukov 

 výrobná zóna 
Horelica 

Sklad hutného 
materiálu 

 Slovanská ul. 

Sklad hutného 
materiálu 

 výrobná zóna 
Horelica 

Uhoľné sklady palivá, sypké 
stavebné materiály 

výrobno-dopravná 
zóna 

PB Trojek Slovakia 
s.r.o. závod 02 Čadca 

zberňa surovín výrobná zóna 
Podzávoz 

Areály údrţby Slovenský 
vodohospodársky 
podnik 
OZ Povodie Váhu, 
stredisko Púchov 

sklady,  
stavebná technika 

 

Slovenská správa 
ciest 

údrţba ciest I. triedy výrobná zóna 
Slovena 

Údrţba miestnych  
komunikácií 

  

Severoslovenská 
vodárenská  
spoločnosť a.s. 
závod 01 Čadca 

administratíva, 
garáţe 

Kyzkovci 

Joko a syn garáţe výrobná zóna 
Podzávoz 

Slovak Telecom a.s.  Slovanská cesta 

ELVYP s.r.o. elektro, výťahy,  
plynoinštalácia  
a servis 

 

Miraci elektro elektroinštalácie 
sklady 

výrobná zóna 
Podzávoz 

Ostatné prevádzky Uni-city service s.r.o. chemická čistiareň 
a práčovňa 

výrobná zóna 
Podzávoz 

Skládka odpadov  
Joko 

skládka odpadov, 
zberňa surovín 

 

 
 
 
 

Moţnosti rozvoja priemyselnej výroby 
 
 Rozvoj priemyselnej výroby by sa mal uberať dvomi smermi : 

 intenzifikáciou výroby na existujúcich výrobných plochách pri komplexnej revitalizácii 
výrobných zón 

 zriadením priemyselného parku na voľnej ploche v lokalite Čadca-Podzávoz 
 
 Plocha pre zriadenie priemyselného parku Čadca-Podzávoz je schválená v platnom 
územnom pláne mesta - ÚPN SÚ HSA Čadca a v zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Ţilinského 
kraja. Územie na vybudovanie priemyselného parku sa nachádza na rozhraní katastrov obcí Čadca         
a Svrčinovec. Z východnej strany je vymedzené ţelezničnou traťou, zo západnej strany 
navrhovanou trasou diaľnice a zo severnej strany okrajom pozemkov dvoch rodinných domov v 
katastrálnom území Svrčinovec. Celková plocha riešeného územia predstavuje 32,50 ha. Voľnú 
plochu o výmere asi 14 ha rezervovať pre vstup silného zahraničného investora. 
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Plochy pre rozvoj výroby a skladov 

 

Označ. 
na výkr. 

č. 2 

Názov (lokalita) Plocha 
(ha) 

Počet zamestnancov 
stav/návrh 

Urbanistický 
okrsok 

I strojársky závod  
v priemyselnom parku 

13,64 0/700 III. Milošová - Podzávoz 

II rozvoj firmy FEREX   1,81 50/200 III. Milošová - Podzávoz 

III výrobné prevádzky  
a sklady 

  3,30 0/70 III. Milošová - Podzávoz 

IV výrobné prevádzky  
a sklady 

  3,20 0/80 IV. Čadečka 

V prevádzky údrţby 
mesta Čadca 

  2,94 0/50 III. Milošová - Podzávoz 

 Spolu 24,89 50/1100  

 
 
 

g) 3.3.  Poľnohospodárstvo 

 

Prírodné podmienky - katastrálne územie Čadca 

 
 Riešené územie - k.ú. Čadca je zaradené podľa kódov do týchto klimatických regiónov : 
07 - mierne teplého, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -2 - -5°C,                  

za vegetačné obdobie 13 - 15°C 
08 - mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 - -6°C,                

za vegetačné obdobie 12 - 14°C 
09 - chladného, vlhkého, s priemernou teplotou v januári -4 - -6°C, za vegetačné obdobie 12 - 13°C 
10 - veľmi chladného, vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -5 - -6°C, za vegetačné 

obdobie 10 - 11°C 
 
 Na pôdotvorných substrátoch sa vyvinuli nasledovné typy pôd : 
06 - fluvizeme typické, stredne ťaţké 
11 - fluvizeme glejové, stredne ťaţké (lokálne ľahké) 
14 - fluvizeme (typ), stredne ťaţké aţ ľahké, plytké 
63 - kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťaţké 
66 - kambizeme typické kyslé na flyši, stredne ťaţké aţ ľahké 
69 - kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťaţké 
70 - kambizeme pseudoglejové na flyši, ťaţké aţ veľmi ťaţké 
76 - kambizeme (typ) plytké na horninách kryštalinika, stredne ťaţké aţ ľahké 
78 - kambizeme (typ) plytké na flyši, stredne ťaţké aţ ťaţké (veľmi ťaţké) 
82 - kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch : 12-25°, stredne ťaţké aţ ťaţké 
94 - gleje, stredne ťaţké aţ veľmi ťaţké 
00 - pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu pôdy) 
 
 V riešenom k.ú. Čadca sú zaradené BPEJ do týchto kvalitatívnych skupín : 
5 - 0706015,  0711012,  0711015,  0711032,  0763412,  0763432,  0766015,  0766332 
6 - 0811012,  0811015,  0866232,  0866335,  0869212 
7 - 0714062, 0766435, 0769412, 0770413, 0863412, 0863415, 0863442, 0866245, 0866411, 

0866412, 0866432, 0866435, 0866442, 0866445, 0866535, 0869412, 0869432, 0869442, 
0870413,  0963442,   0966245,  0966412,  0966432,   0969412,  0969432,   0970413,  1039445, 

8 - 0778462, 0778463, 0778465, 0778562, 0870213, 0870443, 087642, 0878265, 0878462, 
0878463,  0878465,   0878562,  0894002 

9 - 0782672, 0782682, 0782683, 0782685, 0782872, 0782875, 0782882, 0782885, 0882672, 
0882673, 0882682, 0882683, 0882685, 0882782, 0882872, 0882873, 0882882, 0882883, 
0882885, 0882972, 0882982, 0882983, 0882985, 0900893, 0900895, 0976462, 0978462, 
0978463, 0978465, 0978563, 0982672, 0892675, 0982682, 0982683, 0982685, 0982782, 
0982783, 0982872, 0982882, 0982883, 0982885, 0982972, 0982982, 0982983, 0982985, 
1000893, 1000895, 1000995, 1078462, 1078463, 1078465, 1082682, 1082683, 1082685, 
1082782,  1082783,  1082785,   1082882,  1082883,   1082885,  1082985 
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Prírodné podmienky - katastrálne územie Horelica 

 
 Riešené územie - k.ú. Horelica je zaradené podľa kódov do týchto klimatických regiónov : 
07 - mierne teplého, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -2 - -5°C,                 

za vegetačné obdobie 13 - 15°C 
08 - mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 - -6°C,             

za vegetačné obdobie 12 - 14°C 
09 - chladného, vlhkého, s priemernou teplotou v januári -4 - -6° C, za vegetačné obdobie 12 - 13°C 
10 - veľmi chladného, vlhkého, s priemernou teplotou v januári -5 - -6° C, za vegetačné obdobie    

10 - 11° C 
 
  Na pôdotvorných substrátoch sa vyvinuli nasledovné typy pôd : 
06 - fluvizeme typické, stredne ťaţké 
11 - fluvizeme glejové, stredne ťaţké (lokálne ľahké) 
63 - kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťaţké 
66 - kambizeme typické kyslé na flyši, stredne ťaţké aţ ľahké 
69 - kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťaţké 
78 - kambizeme (typ) plytké na flyši, stredne ťaţké aţ ťaţké (veľmi ťaţké) 
82 - kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch 12-25°, stredne ťaţké aţ ťaţké 
00 - pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu pôdy) 
 
 V riešenom území - k.ú. Horelica sú zaradené BPEJ do týchto kvalitatívnych skupín : 
5  -  0706015,  0711032,  0766215,  
7  -  0766415,  0766435,  0766442,  0769432,  0863415,  0866435,  0869432,  0966445 
8  -  0778462,  0878465, 
9 - 0782682, 0782685, 0782775, 0782885, 0882682, 0882683, 0882685, 0882775, 0882782,  

0882882, 0882883, 0882885, 0882975, 0978462, 0978463, 0978465, 0982672, 0982683, 
0982685, 0982782, 0982785, 0982872, 0982882, 0982883, 0982885, 1000993, 1082682, 
1082685,  1082872,  1082882,  1082885 

 
 Prehľad úhrnných hodnôt druhov pozemkov v k.ú. Čadca a k.ú. Horelica podľa údajov 
Katastrálneho úradu v Ţiline, správy katastra Čadca k 23.11.2004. 
 

 
Druh pozemku 

 

k.ú. Čadca k.ú. Horelica Riešené územie 

výmera (m
2
) % výmera (m

2
) % výmera (m

2
) % 

orná pôda 2 576 521 5,96 581 123 4,27 3 157 644 5,56 

záhrady 942 806 2,18 162 390 1,19 1 105 196 1,95 

trvalé trávne porasty 13 428 459 31,09 4 249 902 31,24 17 678 361 31,13 

Poľnohospod. pôda 16 947 786 39,23 4 993 415 36,70 21 941 201 38,64 

lesné porasty 19 026 241 44,05 7 018 539 51,60 26 044 780 45,86 

vodné plochy 549 915 1,27 220 232 1,62 770 147 1,36 

zastavané plochy 4 336 797 10,04 846 192 6,22 5 182 989 9,12 

ostatné plochy 2 328 016 5,41 524 887 3,86 2 852 903 5,02 

Celkom 43 188 755 100,00 13 603 265 100,00 56 792 020 100,00 

 
 Z uvedených údajov je moţné vyčítať resp. určiť charakteristické ukazovatele : 

 poľnohospodárske vyuţitie krajiny (percento poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery 
riešeného územia) - 38,13 % - nízke 

 stupeň zornenia (percento ornej pôdy z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy                 
v riešenom území) - 14,39 % - veľmi nízky 

 stupeň zatrávnenia (percento TTP z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy                     
v riešenom území) - 80,57 % - veľmi vysoký 

 lesné porasty sa podieľajú na celkovej výmera riešeného územia - 45,86 %-mi 
 
 Na jedného obyvateľa pripadá 0,082 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho len 0,012 ha ornej 
pôdy. Lesnej pôdy pripadá na jedného obyvateľa 0,097 ha. 
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Organizácia poľnohospodárskej výroby 
 
 Prírodné podmienky na Kysuciach nie sú priaznivé pre poľnohospodársku výrobu. 
Zhodnotenie vloţených investícií je oproti iným regiónom nízke. Poľnohospodárska výroba sa preto 
značne redukovala. Na riešenom území hospodária tri poľnohospodárske podniky : 

- Uni-con Kysuce s.r.o. Raková 
- Roľnícke druţstvo Čierne 
- Roľnícke druţstvo Veľka Rača, Oščadnica 

 Poľnohospodárske podniky hospodária na prenajatej pôde na menej svaţitých lokalitách, 
ktoré sa nachádzajú v dostupnosti od ich hospodárskych dvorov. Uni-con obhospodaruje územie 
susediace s k.ú. Raková (Gábrišovci, Kyzkovci, Kýčerka, Butovci), RD Čierne údolie Čierňanky       
s priľahlými svahmi, RD Veľká Rača časť poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Horelica. 
 Prevaţnú časť pozemkov vyuţívajú ako TTP na pasenie a kosenie, ornú pôdu vyuţívajú 
najviac na pestovanie krmovín. 
 V náväznosti na osídlenie dolín a osád, ktoré má charakter vidieckeho osídlenia, je 
poľnohospodárska pôda obhospodarovaná drobnými uţívateľmi ako záhumienky. Chov 
hospodárskych zvierat sa zachoval len v okrajových častiach (Megonky, U Kráľov, Drahošanka, 
Kýčera, Blaţková). Veľké plochy poľnohospodárskej pôdy, nachádzajúcej sa na svaţitých 
stanovištiach vo vzdialenejšej polohe, ostávajú ako málo vyuţívané pasienky a podliehajú 
sukcesnému procesu. Časť poľnohospodárskej pôdy bola uţ prevedená do lesov, časť sa ţivelne 
premieňa na les. Javí sa potreba komplexne prehodnotiť plošný rozsah poľnohospodárskych pôd 
vo vzťahu k súčasnému stavu krajiny a plochy porastené samonáletom preradiť medzi lesné 
pozemky. 
 
 

g) 3.4.  Lesné hospodárstvo 
 
 Les je ekologický systém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho 
vzdušného prostredia, rastlinné druhy, ţivočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným 
reţimom. Lesný porast je súbor stromovitých drevín,  krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných 
pozemkoch. 
 Trvalo udrţateľné hospodárenie v lesoch je hospodárenie v lesoch takým spôsobom         
a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná 
schopnosť, ţivotnosť a schopnosť plniť poţadované funkcie lesov. 
 S pojmom "les" sa stretávame denne. Jeho definície môţu predstavovať biologické, 
ekonomické i geografické hľadiská. Najlepšie a asi aj najsprávnejšie vystihuje podstatu lesa 
biologické hľadisko. Podľa neho je les rozsiahly súvislý súbor rastlín (prevaţne stromovitého 
charakteru), ţivočíšstva a podmienok prostredia, ktoré tvoria jednotný celok .Táto charakteristika     
v plnej miere vystihuje podstatu lesa ako biocenózy. 
 Lesy sú jedným z najväčších bohatstiev štátu a predstavujú významnú zloţku ţivotného 
prostredia človeka, poskytujú trvalý a jediný obnoviteľný zdroj drevnej suroviny. Ovplyvňuje 
a vylepšuje podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvára prirodzené prostredie pre faunu a flóru. 
 Les môţeme hodnotiť aj podľa pôvodu jeho vzniku. Z tohoto pohľadu poznáme les prírodný 
(prales) - vznikol a udrţiava sa len pôsobením prírodných procesov. V území k. ú. Čadca a Horelica 
sa takéto lesy nezachovali, pretoţe spôsob osídlenia a vyuţívania pôdy v minulosti ovplyvnil všetky 
plochy pokryté pôvodným lesom. Les hospodársky je produktom úmyselnej a cieľavedomej činnosti 
človeka. Tento typ lesa sa v zmysle legislatívnych noriem delí podľa jeho skutočného vyuţívania na 
kategórie – hospodárskych lesov, ochranných lesov a lesov osobitného určenia. (Vyhl. MP SR        
č. 5/1995 Z.z., § 2). 
 Celé územie k.ú. Čadca a Horelica podľa Nariadenia vlády SR č. 49/1997 zaradené                 
do Oblasti lesov 32 - Západné Beskydy, časťou ešte do oblasti 23 Javorníky a 33b Kysucké 
Beskydy, organizačne patrí do Lesného hospodárskeho celku (LHC) Čadca, do roku 1991 
začlenené a obhospodarované LZ Čadca. Po tomto roku sa postupne začalo odovzdávanie 
uţívacích práv pôvodným vlastníkom. 
  
Uţívanie lesov je v súčasnej dobe rozdelené na nasledujúce subjekty : 

Kategória uţívania   Výmera v k.ú.    Čadca            Horelica Spolu 
Štátne lesy (kmeňové)       819 ha 115 ha    934 ha 
Neštátne neznáme a neodovzdané   1217 ha 608 ha  1825 ha 
Neštátne odovzdané          12 ha     0 ha      12 ha 
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Celková výmera lesa v k .ú .Čadca a Horelica je podľa platného LHP nasledovná : 

Druh pozemku    Výmera v k.ú.    Čadca       Horelica  Spolu 
Lesné pozemky 2 048 ha   783 ha 2 831 ha 
Z toho lesné porasty  1 996 ha   770 ha 2 766 ha 
Ostatné lesné pozemky      52 ha     13 ha      65 ha 
 
 Na území k.ú. Čadca a Horelica sa nachádzajú „biele plochy„ – sú to plochy, ktoré sú 
vedené v KN ako poľnohospodárske pozemky a sú pritom zarastené lesnými drevinami tak, ţe 
funkčne pôsobia ako les. Ich počet a rozloha narastá úmerne k tomu ako vlastníci 
poľnohospodárskej pôdy upúšťajú od jej obhospodarovania a kultivácie. Vzhľadom na to, ţe tieto 
plochy neboli aktualizované a nie sú prevedené v KN, ich výmeru nie je moţné zistiť. Prehľad, ktorý 
je tu uvedený teda nezodpovedá skutočnému zastúpeniu plôch poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú 
v skutočnosti lesom. Doriešenie zmien kultúry stroskotáva na poţiadavke Úradu katastra, ktorý 
vyţaduje pre vykonanie zmien vyhotoviť geometrické plány. 
 Biele plochy nie sú obhospodarované v zmysle lesníckej legislatívy, a pretoţe povolenie na 
výrub stromov dáva v tomto prípade OÚ ŢP a starostovia obcí, dochádza k ich devastácii, čím sa 
narúša ekosystém aj ráz krajiny.  
 
V platnom LHP bola plocha porastov zariadená v nasledujúcich kategóriách : 

Kategórie lesov   Výmera v K.ú     Čadca    Horelica     Spolu 
Hospodárske lesy (H) 1 673 ha 745 ha  2 418 ha 
Ochranné lesy (OL)            0 ha     0 ha         0 ha 
Lesy osobitného určenia (LOU)       323 ha    25 ha         348 ha  
 

Lesy pod vplyvom imisií sú zaradené do pásma C a D. Časť porastov z pásma C bola 
vyhlásená za LOU v zmysle Vyhlášky MP SR č.5/1995 Z. z., § 2, odsek 3, písmeno f - výmera 284 
ha (432 a - d, 433 a - 438 b, 448 a, 450 b, 455 a, b, 459 a, b, 887 a, b, 910 a - c, 912 a - c, 918 a - 
951, 955, 964 a - 966). V tejto subkategórii došlo k redukcii výmery vzhľadom na momentálny 
pokles imisného spádu z diaľkového prenosu ale aj lokálnych zdrojov z vykurovania, ktoré postupne 
prechádza na plynové. Výsledky Ekologického prieskumu nepotvrdili nadlimitné zaťaţenie územia 
škodlivými látkami. Podobné poznatky zaznamenal aj Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene, 
ktorému boli výsledky rozborov pôd a vegetačných orgánov predloţené na posúdenie. Lesy 
osobitného určenia podľa písmena „c“ majú rozlohu 64 ha - sú to prímestské lesy mesta Čadca 
(708, 905 - 908). 
 Nariadenie vlády č.13/1987 Zb, zo dňa 6.2.1987 zaraďuje územie k. ú. do chránenej oblasti 
prirodzenej akumulácie podzemných vôd. Podmienky stanovené týmto nariadením sú 
zakomponované do modelov hospodárenia a do Lesného hospodárskeho plánu (LHP). Lesné 
porasty obhospodarované podľa LHP si zachovávajú, ba dokonca zvyšujú retenčnú schopnosť        
a vyrovnaný odtok vody. 
 
 Lesné porasty a ich stav moţno charakterizovať pomocou stupňa ekologickej stability. Je to 
číslo poukazujúce na schopnosť ekosystému zotrvávať v rovnováţnom stave aj pri pôsobení 
vonkajších rušivých vplyvov, alebo po prípadnom narušení znovu sa vrátiť do pôvodného stavu bez 
vloţenia dodatkovej energie. 
 Územie k. ú. Čadca  a Horelica sa dá na základe vonkajších zistení zaradiť do : 
 1. stupňa - mierne narušený ekosystém  27% 
 2. stupeň - stredne stabilný ekosystém  70% 
 3. stupeň - veľmi narušený ekosystém    3% 
 Najstabilnejšie sú lesné porasty s prevahou listnatých drevín, najmä buka alebo zmiešané 
porasty s priaznivou výškovou a vekovou štruktúrou. Takýchto porastov je len málo. Intenzívne 
osídlenie a vyţívanie lesov v okolí Čadca viedlo k úplnej zmene drevinového zloţenia v prospech 
ekonomickej dreviny so skorým a vysokým výnosom - smreka. Rovnorodé a rovnoveké porasty 
(smrekové monokultúry rovnakého veku) sú najmenej stabilné s častým výskytom kalamít.             
V súčasnej dobe v dôsledku predchádzajúceho imisného oslabenia a vlahového deficitu sa v tomto 
regióne rozšírilo poškodenie drevín hubami a podkôrnym hmyzom. Väčšie komplexy lesných 
porastov sú zaradené v 2. stupni – sú to väčšinou nezmiešané a rovnoveké lesné porasty. 
Drobnolesy, ktoré sa na území k. ú. nachádzajú sú omnoho stabilnejšie, ani nie tak pre svoje 
zmiešanie, ako pre ich vekovú a hrúbkovú diferencovanosť. Cieľom hospodárskych opatrení 
presadzovaných v LHP je vytvoriť porasty zloţené z pôvodných drevín v primeranom zloţení 
hrúbkovej a vekovej štruktúre. 
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 Prírodné pomery v k. ú.Čadca a Horelica sú charakterizované rozsahom 5. lesného 
vegetačného stupňa (lvs)-jedľovo - bukového, ktorý zaberá aţ 95% celkovej plochy lesov. Len 
okrajovo sa vyskytuje 4. lvs - bukový - na ploche len 5%. 

Predstavu o prírodných pomeroch doplní prehľad zastúpenia ekologických radov.  
Rad A - kyslý dosahuje zastúpenie 13%. V ňom je najrozšírenejšia skupina lesných typov 
(slt) Fap nst, 

 Rad A/B -prechodný od kyslého do ţivného - 75%, SLT - FA nst. 
 Rad B - ţivný - dosahuje 10% z celkovej plochy lesov. 
 Rad B/C- prechodný od ţivného o nitrofilného, je na ploche cca 2% 
 Ostatné rady a súbory sa vyskytujú len sporadicky alebo úplne absentujú. 
 
 V pôvodných porastoch 4. lvs sa okrajovo vyskytoval dub, prevahu mal buk, smrek sa 
vyskytoval len v menšom zastúpení. Hlavné dreviny boli buk a jedľa s rozličným vzájomným 
pomerom v zastúpení. Významné miesto mal javor horský, často sa vyskytoval jaseň a brest 
horský. 
 Na celom popisovanom území je pôdotvornym odkladom flyš (pieskovce, ílovce, bridlice). 
Na takomto podloţí sa celkom prirodzene vytvorili lesné pôdy zaraďované podľa lesníckej 
systematiky do hnedých lesných pôd. Najrozšírenejším pôdnym typom je mezotrofná hnedá lesná 
pôda, na preliačených pôdnych reliéfoch sú to zglejené hnedé lesné pôdy s rôznym stupňom 
zglejenia. Na pieskovcovom podklade s výraznou prímesou kremitých častíc sa v SZ časti územia 
k.ú. Čadca vyskytuje aj ţelezitý podzol, na ktorý je viazaná skupina lesných typov Fap - jedľová 
bučina so smrekom. Pôdy sú vhodné pre vytváranie prirodzeného zmladenia lesných drevín. 
 V súčasnom zastúpení dosahuje dominantné postavenie smrek - 83%, z ostatných drevín 
je tu zastúpená jedľa - 8%, buk - 6% a borovica - 2%, ostatné listnaté dreviny dosahujú zastúpenie 
len okolo 1 %. 
 Z uvedeného vyplýva, ţe treba uplatňovať také hospodárske opatrenia, ktoré postupne pri 
obnove porastov zmenia zastúpenie drevín v prospech pôvodných, čím sa vytvorí predpoklad pre 
vysokú stabilitu a produkčnú bezpečnosť lesných ekosystémov. Zmena drevinového zloţenia sa 
doporučuje uţ aj z pohľadu globálneho otepľovania a posune v areáloch prirodzeného šírenia 
lesných drevín. 
 Toto sa deje v posledných desaťročiach a prostredníctvom predpisov LHP sa postupne 
mení terajšie zastúpenie v prospech pôvodných drevín. Obnova porastov je zameraná najmä na 
vyuţitie prirodzeného zmladenia. Preto sa v zloţení zatiaľ objavuje vyššie zastúpenie smreka, ktorý 
má dominantné postavenie a v porastoch sa veľmi dobre zmladzuje. Ostatné dreviny sa väčšinou 
vnášajú zalesňovaním. Postup premeny drevinových skladieb nie je preto taký rýchly. Úprava 
vzájomného pomeru jednotlivých drevín sa dá ešte uskutočniť prostredníctvom výchovných 
zásahov, ktoré sú dôleţité aj pre zvyšovanie stability porastov. 
 V zmysle legislatívnych noriem platí povinnosť hospodáriť vo všetkých lesoch podľa LHP. 
Pre lesné porasty na území k. ú. Čadca a Horelica platí LHP na obdobie od 1.1.1999 do 
31.12.2008. Jeho autorom je Lesoprojekt Zvolen, pobočka Ţilina. LHP bol schválený KÚ O PPLH    
v Ţiline. Dodrţiavanie záväzných predpisov LHP kontrolujú orgány štátnej správy. 
 Realizáciou predpisov platného LHP sa sleduje trvalo udrţateľný rozvoj lesa, je tieţ moţné 
dosiahnúť nielen ekonomický efekt zvyšovaním prírastku a kvality produkcie ale aj trvalé 
zabezpečenie všetkých ekologických i spoločenských funkcii lesov. 
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g) 4.  Rekreácia 
 
 

g) 4.1.  Širšie súvislosti  
 
 V ÚPN VÚC Ţilinského kraja sa uvádza : "okres Čadca je pohraničným okresom. 
Medzištátne územné väzby rekreácie a turizmu je treba zabezpečiť s Českou republikou, hlavne      
v okolí Makova - Veľký Javorník, Bumbálka, pri Klokočove - Biely Kríţ a pri Svrčinovci - Jablunkov    
a s Poľskou republikou v priestoroch Skalité - Serafínov a Oščadnica - Veľká Rača. Intenzívnejšie 
medziokresné väzby sú s okresom Bytča v priestore Makov - Čierne, s okresom Námestovo            
v smere Nová Bystrica - Vychylovka - Oravská Lesná a s okresom Ţilina v smere Stará Bystrica - 
Lutiše - Terchová. 
 Rekreačný potenciál okresu je veľmi veľký. Jeho danosti a aktivity majú prevaţne 
celoštátny aţ medzinárodný význam. Celý okres sa nachádza v rekreačných zázemiach rozsiahlych 
sídelných aglomerácií Ostravsko-karvinskej v Českej republike a Katovicko-glivickej v Poľsku.         
V okrese moţno rozvíjať všetky pohybové, pasantné a migračné formy horského turizmu a tieţ 
klimatickej rehabilitácie a liečby, vidieckej rekreácie, poznávacieho a kultúrneho turizmu, ďalej pešiu 
turistiku, moto, cyklo a hipoturistiku, sezónne aj vodnú turistiku. Kvalitatívne najvyššiu úroveň 
ponuky je moţné zabezpečiť v priestore Makova, kde je záujem vybudovať aj klimatické kúpele, 
ďalej v priestore Oščadnice, kde budú naďalej dominovať zimné lyţiarske športy, v priestore Novej 
Bystrice s atraktívnou úvraťovou ţelezničkou a tieţ v samotnom okresnom meste Čadca a v jeho 
okolí. Okres spadá do navrhovanej priestorovej a funkčnej štruktúry Kysuckej oblasti cestovného 
ruchu. Územie okresu sa člení na tri rekreačné krajinné celky (RKC), a to : Čadca a okolie, 
Turzovská vrchovina a Kysucké Beskydy. Hlavným turistickým a nástupným centrom oblasti, 
okresu a svojho RKC je Čadca. Východiskovými centrami pre ostatné RKC sú Turzovka a Stará 
Bystrica. 
 V okrese je treba záväzne pokryť nároky na oddych a zotavenie obyvateľov miest Čadca     
a Turzovka v rozsahu asi 10 000 osôb za deň, z toho vo forme prímestskej rekreácie pre 4 - 6 000 
osôb. Pri meste Čadca je treba dobudovať prímestské rekreačné zóny (PRZ) Rieka, Jurošov vrch, 
Milošovský potok a zónu Čadčiansky les - Bukov rozšíriť aţ do priestoru Drahošanka. Pri meste 
Turzovka treba dobudovať prímestské rekreačné zóny (PRZ) Bogáňovci a Bukovina. 
 Ponuka územia pre rozvoj turizmu v západnej a východnej časti okresu je značne 
limitovaná jestvujúcou CHKO Kysuce. Tu je treba vybavenosť umiestňovať len v zastavanom území 
obcí a osád. Výnimku môţe tvoriť vybavenosť klimatických kúpeľov v priestore Makov - Veľký 
Javorník. V centrálnej a severnej časti okresu je moţnosť výstavby aj mimo sídiel. 
 Evidovaný počet lôţok v zariadeniach pre CR nezodpovedá potenciálu okresu a je moţné 
ho zvýšiť. Súbeţne s tým je nutné budovať podmieňujúcu obsluţnú, športovú a technickú 
vybavenosť rekreačných útvarov a rekreačne aktívnych sídiel. Za ťaţiskové priestory ponuky pre 
celoštátny a zahraničný turizmus treba povaţovať mesto Čadcu a aglomerácie rekreačných útvarov 
(AGL.RÚ) v priestoroch Oščadnica, Skalité, Makov a Nová Bystrica. Tieto budú zároveň 
východiskami horskej pešej a lyţiarskej turistiky po výšinách a chrbátoch Javorníkov a Beskýd. 
 Pre rozvoj vidieckej pobytovej rekreácie a agroturistiky sú veľmi dobré moţnosti                        
vo všetkých vidieckych sídlach okresu. Túto je treba spájať s poznávacím a kultúrnym turizmom, 
ktorého centrá môţu byť zároveň aj cieľami cestného moto, cyklo a výhľadovo tieţ hipoturizmu.      
V okrese je mnoţstvo vynikajúcich trás. Z nich najvýznamnejšie sú trasy spájajúce Čadcu               
s Makovom, Oščadnicou a Skalitým, so Starou Bystricou a priestorom Terchovej, výhľadove aj         
s priestorom Oravskej Lesnej. Trasy je treba doplniť vybudovaním etapovej vybavenosti.  
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Riešené územie patrí do rekreačného krajinného celku Čadca a okolie  
 

 
RKC 

Rekreačný priestorový útvar Funkčný Výmera 
/ha/ 

Denná návšt. 
v hl.sezóne 

Poznámka, 
spôsob rozvoja 

Obec, 
k.ú. 

ID     Druh, 
názov 

Typ Význ. Stav Návrh Stav Návrh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Čadca 
a okolie 

Čadca 2.1. PRZ Čadca  
- Drahošanka 
- Milošovský potok 
- Jurošov vrch 
- Rieka 

- - 190 630 800 L 1500 Z dostavba 
vybavenosti 
v PRZ 
Jurošovský 
Vrch a v PRZ 
Rieka, nová 
výstavba v PRZ 
Drahošanka 

 2.2. SRTS 
Čadca Husárik 

III R 160 230 1200 Z 1600 Z dostavba 
vybavenosti 
SRTS Husárik 

Oščadnica 2.3. AGL.RÚ Veľká Rača 
- SRTS Oščadnica 
- SRT Lalíky 
- SRT Dedovka 

III M 580 1790 3000 Z 5600 Z dostavba 
vybavenosti  
SRT Lalíky a 
SRT Dedovka,         
nová výstavba 
v SRTS  
Oščadnica 

Skalité 2.4. AGL.RÚ Skalité 
- SRTS Skalité 
- SRT Serafínov 

III M 230 270 2500 Z 2700 Z dostavba 
vybavenosti 
SRT Serafínov,     
nová výstavba  
v SRTS Skalité 

Čierne 2.5. SRTS Čierne III R - 230 400 L 800 L dostavba  
vybavenosti 
SRTS 

Raková 2.6. SRTS Korcháň III R - 320 500 L 900 L dostavba 
vybavenosti 
SRTS 

 
Skratky, pouţité v tabuľke : 
AGL.RÚ = aglomerácia rekreačných útvarov 
SRTS  = sídelné stredisko rekreácie a turizmu 
SRT  = samostatné stredisko rekreácie a turizmu 
PRZ  = prímestská rekreačná zóna 
III.  = horský funkčný typ 
M  = medzinárodný význam 
R  = regionálny-okresný význam 
L  = letná sezóna 
Z  = zimná sezóna 
 
 

g) 4.2.  Rekreačné vyuţitie územia 
 
 Pre rekreáciu a cestovný ruch sa vyuţívajú tieto lokality : 
 

Sídelné stredisko rekreácie a turizmu Čadca-Husárik  
 Stredisko má regionálny význam. Je zaujímavé pre voľný cestovný ruch i pre dennú 
rekreáciu miestnych obyvateľov. Cez stredisko prechádza červeno značkovaný turistický chodník 
na hrebeň Javorníkov (v zime lyţiarska beţecká stopa). V blízkosti strediska je chatová oblasť 
Chramačka, v osadách U Husárika a U Krkošku je niekoľko chalúp vyuţívaných pre rekreačné 
účely. Atrakcie v blízkosti : kaplnka, prírodná pamiatka Vojtovský prameň, sírovodíkový prameň, 
osady s ľudovou architektúrou. 
 V stredisku sa začala rozsiahla rekonštrukcia. V súčasnej dobe sa prestavuje hotel Husárik 
- po ukončení bude mať 85 lôţok. V ďalšej etape sa uvaţuje o výmene dlhšieho vleku za sedačku, 
mimoúrovňové premostenie zjazdovky ponad prístupovú cestu, umelé zasneţovanie a umelé 
osvetlenie zjazdovky. Rekonštrukciu si vyţaduje aj chata Tri kopce. Taktieţ je potrebné zväčšiť 
parkovisko pri chate Tri kopce. Rozvoj strediska je navrhnutý na ploche nedokončenej sánkarskej 
dráhy (snowboardový areál), je tu moţnosť vybudovať druhý nástup do strediska (parkovisko, 
penzión). 
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 Lyţiarske vleky a zjazdovky v stredisku Husárik :  

 lyţiarsky vlek dĺţky 780 m s prevýšením 250 m (nadmorská výška nástupnej stanice 490 m) 

 lyţiarsky vlek dĺţky 350 m s prevýšením 105 m (nadmorská výška nástupnej stanice 535 m) 

 dĺţka lyţiarskych zjazdových tratí - 2,3 km 

 nový lyţiarsky vlek dĺţky 350 m s prevýšením 95 m (nadmorská výška nástupnej stanice 535 m) 

 nová lyţiarska zjazdová trať dĺţky 0,5 km 
 

Prímestská rekreačná zóna Milošovský potok.  
 Ťaţiskom zóny je rybník, kde je moţnosť vybudovať rybársku reštauráciu, ihriská, piknikové 
miesta, beţeckú dráhu, cyklotrasy. V širšom zázemí sa nachádza cestný hraničný priechod Čadca 
– Milošová / Šance a dva turistické priechody pre peších. Rekreačnú zónu moţno prepojiť 
cyklistickými okruhmi do rekreačných stredísk v Českej republike a do rekreačného strediska 
Raková - Korcháň. 
 Rekreačne vyuţívané lokality v širšom zázemí : 

- Megonky (spolu 8 chát), moţnosť zriadiť agroturistiku v osade U Padyšákov,  
- Dejovka - chalupárska rekreácia (cca 15 objektov). 

 Atraktivity v širšom zázemí : 
- prírodná pamiatka Megonky - guľovitá odlučnosť pieskovcov 
- opevnenie Šance v Českej republike 

  V návrhu sa uvaţuje o rozšírení rekreačného priestoru na celú severnú časť doliny 
Milošovského potoka. Nástupným bodom do rekreačného priestoru bude kysucká krčma 
a parkovisko pod rybníkom. V objekte základnej školy navrhujeme zriadiť školu v prírode, ktorá by 
fungovala na komerčnom príncípe. Pre športové aktivity bude slúţiť upravená lúka pre loptové hry 
(1,1 ha) 
 

Prímestská rekreačná zóna Drahošanka 
  Zóna zahŕňa územie záhradkových osád Bukov 1, Bukov 2 a osady Liškovci a Drahošanka. 
V záhradkovej osade Bukov 1 je 108 parciel a 88 záhradných chatiek, v záhradkovej osade Bukov 2 
je 62 parciel a 21 záhradných chatiek. Spolu 170 parciel a 109 záhradných chatiek. V osade 
Liškovci je 12 obývaných domov a 6 rekreačných domov, v osade Drahošanka 25 obývaných 
domov a 17 rekreačných chalúp.  
  Atraktivity v území : prírodná pamiatka Bukovský prameň, neznačkované chodníky, lurdská 
kaplnka. 
  Návrh rozvoja : 

- vybudovať lyţiarsky vlek smerom do doliny Čadečanky s nástupom od pohostinstva Dallas 
lyţiarsky vlek dl. 650 m s prevýšením 135 m (nadmorská výška nástupnej stanice 505 m) 
lyţiarske zjazdové trate dĺţky 1,5 km, 

- vybudovanie turistického chodníka k červenoznačkovanému turistickému chodníku cez 
Javorské, 

- rozvoj agroturistiky v osade Drahošanka. 
 

Prímestská rekreačná zóna Jurošov vrch  
 Zóna zahŕňa športový areál, rieku Kysuca a priľahlý juţný svah Jurošovského vrchu. Dobrá 
dostupnosť z centra, sídliska III., sídliska U Hluška a sídliska Kýčerka umoţňuje vyuţívať rekreačnú 
zónu pre dennú rekreáciu veľkej časti obyvateľov Čadce. V súčasnej dobe sú tu len neudrţiavané 
pešie chodníky. Pripravuje sa vybudovanie oddychovej zóny pri sútoku Kysuce a Čierňanky 
"Ostrov". Ťaţiskom rekreačnej zóny by mala byť rieka Kysuca od sútoku s Čierňankou aţ do 
Rakovej. Rieka Kysuca je v tomto úseku zaujímavý a jedinečný prírodný fenomén. 
 Návrh rozvoja : 

- náučný chodník, piknikové miesta, kyslíková dráha, cyklotrasy, trávnaté ihriská - upravená 
lúka pre loptové hry (1,2 ha), poţičovňa člnkov,  

 

Rekreačný priestor Kráľovci  
 Priestor zahŕňa osady U Kráľov, U Šimčiskov, U Ramšov v závere údolia potoka 
Čadečanka. Územie si zachovalo obytnú funkciu, ale časť objektov je vyuţívaná na chalupársku 
rekreáciu. 
 Atraktivity : miestna krčma "Múzeum" s expozíciou starých artefaktov z dedinského 
prostredia, neznačkovaná cyklotrasa do Čadce. 
  Návrh rozvoja : 

- vybudovať lyţiarske vleky  
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lyţiarsky vlek dl. 350 m s prevýšením 105 m (nadmorská výška nástupnej stanice 610 m) 
lyţiarsky vlek dl. 550 m s prevýšením 120 m (nadmorská výška nástupnej stanice 610 m) 
detský lyţiarsky vlek dĺţky 200 m s prevýšením 30 m (nadmorská výška nástupnej stanice 
630 m) 
lyţiarske zjazdové trate dĺţky 1,8 km, 

- zriadiť lyţiarske beţecké stopy s napojením na kysuckú lyţiarsku magistrálu, 
- vybudovať cyklotrasy do Čierneho, Skalitého a Oščadnice, 
- zriadiť turistický chodník k červenoznačkovanému chodníku cez hrebeň Javorské, 

 

Osady na hrebeni Javorníkov. 
  Osady sú uţ v súčasnej dobe prevaţne vyuţívané na chalupársku rekreáciu. Obytné 
objekty sú v menšom podiele len v osadách Kýčera a Blaţkovci. Osady sú zle dopravne prístupné 
po poľných a lesných cestách. Osada Blaţkovci je prístupná z osady U Hollých v k. ú. Zákopčie.  
  Podrobnou analýzou moţnosti rozvoja chalupárskej rekreácie v osadách sa zaoberala 
"Studie rozptyleného osídlení Čadca - Jih" z roku 1991, z ktorej uvádzame nasledovné hodnotenie 
domového fondu. 
 
Kopaničiarska 
osada 

Domov 
celkom 
1990 

Trvalo 
obývané 

Zníţená 
obývanosť 

Neobýva- 
né 

Vyuţité              
na 

rekreáciu 

Navrhnuté 
na 

asanáciu 

Výhľadové 
vyuţitie na 
rekreáciu 

Rekreačná 
funkcia osady 

Krkoškovci 17 7 2 2 6 0 10 prevládajúca 

Husárik 7 2 1 1 3 0 5 prevládajúca 

Kýčera 33 5 14 10 4 0 28 prevládajúca 

Lazy 12 0 4 3 4 1 11 výhradná 

Sýkorovci 6 0 1 1 3 1 5 výhradná 

Meľovci 4 1 0 1 2 0 3 prevládajúca 

Burdovci 7 0 1 0 6 0 7 výhradná 

Murčovci 9 0 0 2 6 1 8 výhradná 

Janščovci 8 0 0 1 6 1 7 výhradná 

Čerchla 6 0 3 1 2 0 6 výhradná 

Blaţkovci 24 5 9 2 6 2 17 prevládajúca 

Spolu 133 20 35 24 48 6 107 prevládajúca 

 
  Od spracovania štúdie uplynulo uţ 14 rokov a tak počet rekreačne vyuţívaných objektov            
v súčasnosti sa blíţi k údajom uvedených v stĺpci výhľadové vyuţitie na rekreáciu. 
 
 
Údaje o lôţkových kapacitách v rekreačných zariadeniach na území mesta Čadca : 
 

Názov zariadenia Počet lôţok 
stav 

Počet lôţok 
návrh 

Počet lôţok podľa  
kategórie zariadení 

Hotel Husárik    85 Hotely 
spolu 426 lôţok Hotel Lipa      51  

Hotel na Nám. Slobody (návrh)    90 

Športhotel (návrh)  200 

Penzión Astra      11  Penzióny  
spolu 151 lôţok Penzión Medea      10  

Penzión Pohoda      20  

Penzión Rieka (návrh)    50 

   

Šklola v prírode Prívarovci (návrh)    60 

Turistická ubytovňa  
Ul. športovcov 

     37  Turistické ubytovne  
spolu 73 lôţok 

Turistická ubytovňa Domes      20  

Chata Tri kopce      16  

Ubytovanie v súkromí       26   22 Ubytovanie v súkromí  
spolu 48 lôţok 

rekreačné domčeky (34+13)    136   52 individuálne rekreačné objekty 
spolu 952 lôţok neobývané domy  

určené na rekreáciu (171+20) 
 

   684 
 

  80 

Spolu 1 011 639 Spolu 1 650 lôţok 
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h)  VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
 
 

Zastavané územie mesta je vymedzené hranicou súčasného zastavaného územia                
a hranicou navrhovaného zastavaného územia okolo rozvojových plôch do roku 2020 podľa výkresu 
č. 2. 

 
 
 

i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A OCHRANNÝCH ÚZEMÍ PODĽA 

OSOBITNÝCH PREDPISOV 
 

Názov chráneného územia/ochranného pásma 
 

Stav/návrh 

Prírodná pamiatka Bukovský prameň 0,0138 ha 
Prírodná pamiatka Megonky 0,1670 ha 
Prírodná pamiatka Vojtovský prameň 0,0013 ha 

podľa výkresu č. 2 

Ochranné pásmo prírodných pamiatok 60 m 

Chránené stromy - lipy pri kostole v Čadci 10 m od kmeňov stromov 

Chránená vodohospodárska oblasť Beskydy-Javorníky 
vyhlásená Nariadením vlády SSR č. 13/1987 

celé k.ú. Čadca a k.ú. Horelica 

Vodárenský tok Kysuca 
Vyhláška MP SR č. 525/2002 Z.z. z 12.8.2003, ktorou sa 
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných tokov 
a vodárenských tokov, stanovila rieku Kysuca za 
vodárenský tok. Číslo hydrologického poradia 4-21-06-
012 v úseku od rkm 30,80 po rkm 65,60 

podľa výkresov č. 2 a 4 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov : 
- 2 pramene U Poláka Čadca, Milošová 
- studňa U Prívary Čadca, Milošová 
- prameň U Hulany Čadca, Milošová 
- prameň Drahošanka Čadca 
- prameň U Kešňáka Čadca, Milošová 
- prameň Kýčera Čadca 
- studne S1-3, V1-3 Krásno nad Kysucou 

ONV Čadca č. PLVH-1699/88-Ms 23.6.88 
ONV Čadca č. PLVH-1696/88-Ms 23.6.88 
Návrh v legislatívnom konaní 
Návrh v legislatívnom konaní 
Návrh v legislatívnom konaní 
Návrh v legislatívnom konaní 
ObÚŢP ČA č. 2419.2/95.96/Pk 12.3.1996 
OP II. stupňa - vonkajšia časť zasahuje do k.ú. 
Horelica, pravostranná niva Kysuce 

Vodné toky - pobreţné pozemky, ktoré môţe uţívať 
správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a 
správy vodných stavieb, 

pozemky do 10 m od brehovej čiary pri 
vodohospodársky významnom toku a pri 
drobných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri 
ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od 
vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

Prívodné potrubie SKV Nová Bystrica - Čadca 5 m na obidve strany potrubia 

Verejný vodovod, verejná kanalizácia do priemeru 500 
mm  

1,5 m na obidve strany potrubia 

Verejný vodovod, verejná kanalizácia nad priemer 500 
mm  

2,5 m na obidve strany potrubia 

Vodojemy oplotenie pozemku 

ZVN 400 kV elektrické vedenie  25 m (od krajného vodiča) 

VVN 110 kV elektrické vedenie  15 m (od krajného vodiča) 

VN 22 kV elektrické vedenie  10 m (od krajného vodiča) 

VN 22 kV kábel 1 m 

VTL Kysucký plynovod - ochranné pásmo  8 m (DN 300), 4 m (DN 200) 

VTL Kysucký plynovod - bezpečnostné pásmo 20 m 

VTL plynová prípojka pre PP - ochranné pásmo 4 m (DN 80) 

VTL plynová prípojka pre PP - bezpečnostné pásmo 20 m 

Ochranné pásmo STL plynovod mimo mesto 
Ochranné pásmo STL plynovod v meste 

4 m (od osi potrubia) 
1 m (od osi potrubia) 

Ochranné pásmo horúcovod v nezastavanom území 
Ochranné pásmo horúcovod v zastavanom území 

3 + 1 m 
1 + 1 m 

Optické a metalické diaľkové káble 1 m od krajného kábla 

Ochranné pásmo ţelezničnej trate 60 m 

Ochranné pásmo diaľnice D3  100 m (od osi priľahlého jazdného pásu) 

Ochranné pásmo cesty I. triedy 50 m (od osi vozovky na obe strany) 

Ochranné pásmo cesty II. triedy 25 m (od osi vozovky na obe strany) 

Ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m (od osi vozovky na obe strany) 
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Ochranné pásma vodárenských zdrojov 

 
Lokalita Názov zdroja Rozhodnutie Poznámka 

Čadca 
Milošová 

2 pramene  
U Poláka 

ONV Čadca 
PLVH - 1699/88-Ms 
23.6.1988 

Miestny vodovod. V návrhu ÚPN vyuţitie pre 
navrhovanú zástavbu IBV nad kótou 467 m 
n.m. 

Čadca 
Milošová 

Studňa  
U Prívary 

ONV Čadca 
PLVH - 1696/88-Ms 
23.6.1988 

Miestny vodovod. V návrhu ÚPN ponechaný 
ako rezerva so zachovaním OP 

Čadca 
Milošová 

Prameň  
U Hulany 

Návrh v legislatívnom 
konaní 

Miestny vodovod. V návrhu ÚPN ponechaný 
ako rezerva so zachovaním OP 

Čadca 
 

Prameň  
Drahošanka 

Návrh v legislatívnom 
konaní 

V návrhu ÚPN je zachovaný ako vodárenský 
zdroj miestneho vodovodu   

Čadca 
Milošová 

Prameň  
U Kešňáka 

Návrh v legislatívnom 
konaní 

Miestny vodovod. V návrhu ÚPN ponechaný 
ako rezerva so zachovaním OP 

Čadca Prameň 
Kýčera 

Návrh v legislatívnom 
konaní 

V návrhu ÚPN je zachovaný ako vodárenský 
zdroj miestneho súkromného vodovodu  

Krásno 
nad 
Kysucou 

Studne S1, S2, 
S3, V1, V2, V3, 

ObÚŢP Čadca 
2419.2/95.96/Pk 
12.3.1996 

OP II. stupňa – vonkajšia časť zasahuje do k.ú. 
Čadca v miestnej časti Horelica, pravostranná 
niva Kysuce 
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j)  NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŢIARNEJ OCHRANY, 

OCHRANY PRED POVODŇAMI 
 
 

j) 1.  Záujmy obrany štátu 
 
 Podľa vyjadrenia Správy nehnuteľného majetku a výstavby ministerstva obrany SR sa             
v riešenom území nachádza objekt Ministerstva obrany. Objekt je pri návrhu ÚPN rešpektovaný. 
 

 

j) 2.  Civilná ochrana 
 
 Záujmy civilnej ochrany boli konzultované na Odbore krízového riadenia Obvodného úradu       
v Čadci. Na riešenom území sú vytypované tieto moţné ohrozenia obyvateľstva : 

 únik čpavku zo zásobníkov v AVC Čadca – Závod AVC je navrhnutý na zrušenie 

 poţiar (výbuch) čerpadla PHM 

 havária na ţelezničnej trati a cestných komunikáciách pri preprave nebezpečných látok 
 
Prehľad o najčastejšie prepravovaných nebezpečných látkach okresom Čadca : 

amoniak kvapalný  - NH3 
anilín    - C6H5.NH2 
chlór    - Cl2 
oxid siričitý   - SO2 
kyselina dusičná  - HNO3 
kyselina chlórovodíková -  - HCl 

 
 Tieto nebezpečné látky sa prepravujú po ţeleznici a po cestách v špeciálnych zariadeniach 
(cisterny, nádrţe, kontajnery), a to podľa druhu nebezpečnej látky s príslušným označením v zmysle 
medzinárodných dohovorov ADR, RID. (ADR - označenie cestných vozidiel, RID - označenie 
ţelezničných vagónov) 
 

268 stupeň nebezpečia - Kemlerov kód 

1005 idnetifikačné číslo nebezpečnej látky - UN kód 

 

Význam čísiel v Kemlerovom kóde: 2 - plyn, 6 - jedovatý, 8 - ţieravý 
 
2 vytváranie plynov tlakom alebo chemickou reakciou 
3 horľavosť pár kvapalín a plynov 
4 horľavosť tuhých látok 
5 oxidačné účinky (podporujú horenie) 
6 jedovatosť alebo nebezpečenstvo infekcie 
7 rádioaktivita 
8 ţieravosť (korozívnosť) 
9 nebezpečenstvo prudkej spontánnej reakcie 
 
1. Ohrozené obyvateľstvo okresu bude po moţnom vzniku mimoriadnej udalosti s následným 

únikom nebezpečných látok varované : dvojminútovým kolísavým tónom poplachových 

sirén, čo predstavuje signál varovania obyvateľstva pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej 
udalosti, ako aj pri moţnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 

2. Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou v miestnych informačných 
prostriedkoch príslušného ohrozeného mesta, obce, alebo v prípade rozsiahlej mimoriadnej 
udalosti prostredníctvom rozhlasových a televíznych staníc. Slovná informácia bude obsahovať : 
1. deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia 
2. údaje o zdroji ohrozenia 
3. údaje o druhu ohrozenia 
4. údaje o veľkosti ohrozeného územia 
5. základné pokyny na konanie obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti 
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Zásady správania sa ohrozených obyvateľov v prípade úniku nebezpečných látok : 

 zachovať rozvahu, ujasniť si situáciu, nepodliehať panike,  

 zorientovať sa podľa vyrozumievacích orgánov a ich základných pokynov na konanie 
ohrozeného obyvateľstva po vzniku MU 

 zostať doma, podľa moţnosti vrátiť sa domov, prípadne vstúpiť do najbliţšej budovy 
(obytného domu, obchodu, úradu atď.), 

 čo najrýchlejšie opustiť zamorený priestor, a to kolmo na smer vetra, 

 pri opustení zamoreného terénu si dýchacie cesty chrániť vreckovkou, šálom alebo 
handričkou namočenou vo vode - vţdy platí, ţe ochrana dýchacích ciest improvizovanými 
prostriedkami sa pouţije iba k čo najrýchlejšiemu opusteniu ohrozeného priestoru po úniku 
nebezpečnej látky, 

 doma alebo v ukrývacej budove zabezpečiť maximálnu izoláciu od vonkajšieho prostredia - 
zatvoriť okná, dvere a podľa moţnosti ich utesniť (napr. lepiacou páskou a pod.), vypnúť 
ventiláciu a podľa potreby si chrániť dýchacie cesty namočenou vreckovkou, gázou, 

 riadiť sa podľa vyhlásených informácií (v mestsko-obecnom rozhlase, v regionálnych 
informačných prostriedkoch), 

 nepouţívať predmety, zasiahnuté moţnými výparmi nebezpečnej látky, počas MU nejesť a 
nepiť - zachovávať disciplínu a poriadok. 

 
 V zmysle listu Odboru krízového riadenia Krajského úradu v Ţiline treba pri riešení ÚPN 
prihliadať na nasledovné zásady : 
1) Spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva riešiť podľa § 4 a § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 42/1994 

Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4, písm. e) a f) a 
Prílohy č. 1 časti III a IV Vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických poţiadavkách 
na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na poţiadavky CO v znení 
neskorších predpisov 

2) Pri vyuţívaní územia vychádzať zo zásady neumiestňovať výstavbu nehnuteľností do : 
     -   územia vymedzeného hranicou 50-ročnej vody z miestnych vodných tokov, 
     -   zosuvného územia 
3) Pri vyuţívaní územia na výstavbu a sprevádzkovanie priemyselných zón vychádzať zo zásady 

ich umiestňovania mimo územia s individuálnou a hromadnou bytovou výstavbou 
 
1) Nároky na spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva bol konzultovaný s pracovíkom mestského 

úradu, ktorý má v referáte túto problematiku. Zo strany mesta nebola vznesená poţiadavka na 
umiestnenie CO krytov a verejnoprospešné stavby. Umiestnenie CO krytov je moţné riešiť pri 
realizácii nových veľkých zariadení občianskej vybavenosti. 

2) Uvedená zásada nie je dodrţaná sa na území zrušených vodárenských zdrojov Čadca medzi 
ţelezničnou traťou č. 128 a riekou Kysuca, ktoré sa povaţuje inudačné územie. Pred realizáciou 
občianskej vybavenosti sa predpokladá úprava územia navezením zeminy do potrebnej výšky. 

3) Uvedená zásada bola akceptovaná. Nové plochy pre rozvoj priemyselnej výroby sú navrhnuté 
v dostatočnej vzdialenosti od obytných území.  

 
 

j) 3.  Poţiarna ochrana 
 
 V meste Čadca sa nachádza hasičská stanica Hasičského záchranného zboru, dobrovoľný 
hasičský zbor (neplatený) a hasičské stanice v závodoch. Areál Hasičského záchranného zboru sa 
nachádza vo výrobnej zóne Slovena. 
 Poţiarna voda je v prípade potreby zabezpečovaná z verejného vodovodu a odberom 
povrchovej vody z riek Kysuca a Čierňanka. Navrhovaným rozšírením verejného vodovodu mesta 
do miestnych častí v súčasnosti s nevyhovujúcimi vodovodmi, alebo bez vodovodu bude moţnosť 
zabezpečenia poţiarnej vody aj z verejného vodovodu. 

Poţiarna voda z verejného vodovodu nie je zabezpečená v odľahlých osadách miestnej 
časti Milošová a v odľahlých osadách miestnej časti Vojty. 
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j) 4.  Ochrana pred povodňami 
 
 V riešenom území sú povodňami ohrozované územia pri rieke Kysuca v miestnej časti 
Horelica. Inundačné územie sa nachádza aj na území zrušených vodárenských zdrojov Čadca 
medzi ţelezničnou 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 intravilánu mesta pred 
povodňami a v súvislosti s výstavbou ciest. 
 Kapacita upraveného koryta Kysuce v riešenom území je 540,0 - 545,0 m

3
/s a Čierňanky je 

210,0 a 260,0 m
3
/s. 

 Vzhľadom k zmeneným klimatickým podmienkam dochádza čoraz častejšie k extrémnym 
zráţkovým pomerom. Realizovaná úprava korýt kapacitne nepostačuje na prevedenie 
prehodnotených prietokov Q100 ročnej vody. 
 Extrémne odtoky zráţkových 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). 

ÚPN mesta Čadca v rámci riešenia ochrany pred povodňami navrhuje : 
- rešpektovať zámery Vodohospodárskeho plánu povodia Kysuce, zamerané na zvýšenie 

prietočnej kapacity koryta Kysuce a Čierňanky, hlavne formou ochranných hrádzí, 
- doporučuje riešiť odbornou organizáciou odtokové pomery v povodiach drobných tokov 

(opatrenia na spomalenie odtoku, zvýšenie akumulácie vody pri odtoku extrémnych zráţok 
vyskytujúcich sa v súčasnom období), hlavne na tokoch pretekajúcich intravilánom mesta. 
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k)  NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A NÁVRH OCHRANY 

KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT 
 
 

k) 1.  Ochrana prírody 
 

k) 1.1.  Legislatívna ochrana prírody a krajiny 
 
 V zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny takmer na celom riešenom území 
(k.ú. Čadca a k.ú. Horelica) platí prvý stupeň podľa § 12. Na území sa nachádzajú 3 maloplošné 
chránené územia - prírodné pamiatky. Na ich území platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15. Sú to 
nasledovné geologické javy : 

 PP Bukovský prameň (0,0138 ha)  
slabo mineralizovaný siričitý prameň; ochrana objektu bola zabezpečená z dôvodu, ţe 
siričité pramene patria medzi charakteristické javy flyšového pásma 

 PP Megonky (0,167 ha) 
ojedinelé prejavy guľovitej odlučnosti flyšových sedimentov 

 PP Vojtovský prameň (0,0013 ha) 
Prameň je málo výdatný, nemá výraznejšiu mineralizáciu, dochádza k intenzívnym výronom 
(7-20 sekundové intervaly). 

 
 V zmysle všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v Ţiline č. 5/1996 zo dňa 
17.12.1996, ktorou bol vyhlásený zoznam chránených stromov v Ţilinskom kraji, sú na riešenom 
území chránené stromy „Lipy pri kostole v Čadci“ - 19 ks líp veľkolistých na parcele č. 1.                   
V ochrannom pásme stromov v okruhu min. 10 m od kmeňov stromov platí primerane druhý stupeň 
ochrany podľa § 13. 
 

k) 1.2.  Priemet regionálneho systému ekologickej stability do riešeného územia 
 
 Zásadné princípy a vymedzenie kostry ekologickej stability sú formulovné v Regionálnom 
územnom systéme ekologickej stability pre okres Čadca, ktorý spracovala v roku 1995 oblastná 
pobočka SAŢP (hlavný riešiteľ Ing. Ingrid Bírová, CSc.). Riešené územie zahŕňa okresy Čadca a 
Kysucké Nové Mesto. Základnú kostru ekologickej stability v k.ú. Čadca a v k.ú. Horelica v zmysle 
RÚSESu vytvárajú nasledovné prvky : 

 regionálne biocentrum Veľký Polom (B5) 

 regionálne biocentrum Rakovka-Vlčov (B10) 

 regionálne biocentrum Javorské (B14) 

 regionálne biocentrum Blaţková-Chotárny kopec (B21) 

 nadregionálny terestrický biokoridor I. N 

 nadregionálny hydrický biokoridor II. N 

 regionálny terestrický biokoridor III. R 

 regionálny terestrický biokoridor IV. R 

 regionálny hydrický biokoridor XI. R 
 
 Priemet návrhu RÚSESu je dokumentovaný na výkrese č. 8 výkres ochrany prírody a tvorby 
krajiny.  

Charakteristika jednotlivých prvkov kostry ekologickej stability, zasahujúcich do k.ú. Čadca 
a k.ú. Horelica 

 

Regionálne biocentrum Veľký Polom (B5) 
Významný ekologický segment : 13. Veľký Polom, 14. Korcháň-Milošová 
Charakteristika : extenzívna krajina s terasami, medznou vegetáciou, fragmenty pôvodných 
jedľobučín s chránenými rastlinami, alúviá potokov s podmáčanými lúkami a prechodnými 
rašeliniskami, chránené ohrozené druhy rastlín, biocentrum presahuje mimo CHKO 
Jadro : ŠPR Veľký Polom 
Genofondové plochy : 59f, mimo CHKO 111f, 112f, 128f, 129f, 130f 
Interakčné zóny : U Repčáka 59f 
LOU - ŠPR Veľký Polom 

emisné porasty 
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Negatívne vplyvy : emisie, výstavba sídiel 

 

Regionálne biocentrum Rakovka-Vlčov (B10) 
Významné ekologické segmenty : 47. Belajky-Rakovka-Vlčov(časť) 
Charakteristika : lesné komplexy v pramenných oblastiach potokov, ako biotopy ţivočíchov, 
naväzujúce extenzívne pasienky s vresom s ohrozenými druhmi rastlín, antropogénne terasy           
s medznou zeleňou okolo osád 
Jadrá (navrhované) : Raková (lesné ornitocenózy, hniezdiská), Vlčov - U Jankov (nelesné hmyzie 
spoločenstvá 
Genofondové lokality : 167z, 169z (jadrá) 
LOU - imisné porasty 
Negatívne vplyvy : imisie, moţné ohrozenie jadier biocentra holorubmi, rozoraním TTP, 
odstránením nelesných drevín 
 

Regionálne biocentrum Javorské (B 14) 
Reprezentatívne geoekosystémy : 17. Bukov-Javorské 
Ekologicky významné segmenty : 39. Oščadnica-Rovne 
Charakteristika : komplexy ihličnatých a zmiešaných lesov v masíve Javorského so zmladením 
jedle a buka, zvyšky starých bukových a jedľobukových porastov so zastúpením javora, v podraste 
rebrovka, plavúne; refúgiá výskytu dravého vtáctva a sov, priestory pohybu veľkých šeliem  
Jadro : údolie Bukovského potoka a hrebeňové oblasti Javorského 
Pufračné zóny : segment Oščadnica - Rovne (pasienky s rozptýlenou krajinnou zeleňou, terasovitá 
krajina pri osadách Drahošanka, Bryndzarovci, Kubuši 
Genofondové lokality : 150f, 158fz, 162z, 157z 
Negatívne vplyvy : výstavba a prevádzka lesnej cesty, holoruby v časti porastov 
 

Regionálne biocentrum Blaţková-Chotárny kopec (B21) 
Reprezentatívne geoekosystémy : 18. Blaţková - Chotárny kopec 
Charakteristika : väčšie enklávy jedľovo-bukových lesov s vyšším podielom jedle, refúgiá ţivočíchov 
nad závermi potokov; v prielukách zachované sekundárne pasienkové spoločenstvá                         
a antropogénne terasy s rozptýlenou krajinnou zeleňou ako hodnotné biotopy ornitofauny 
Jadrá (navrhované) : 
- U Holých (lesné ornitocentózy) 
- záver Ochodničanky (lesné ornitocentózy) 
Genofondové lokality : 176z, 166z 
Pufračné zóny : antropogénne terasy pri osadách Petránky, Macaškovci 
Interakčná zóna : krajinný priestor U Vojta s CHPV Vojtovským prameňom 
LOU - imisné porasty 
Negatívne vplyvy : poškodenie imisiami 
 

Biokoridory 
 Predstavujú priestorovo prepojené súbory ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá                  
a umoţňujú migráciu a výmenu genetických informácií ţivých organizmov a ich spoločenstiev, na 
ktoré priestorovo naväzujú interakčné prvky. 
 

Nadregionálny terestrický biokoridor (I. N)  
spája centrá BN1, B2, B3, BN2, B5, B13, B6, B7, BN3, B8, BP, vedie hrebeňom Javorníkov, 
Turzovskej vrchoviny, Moravsko-sliezskych Beskýd, Jablunkovského medzihoria, Kysuckých 
Beskýd, Kysuckej vrchoviny a pokračuje do okresu Dolný Kubín smerom na Oravské Beskydy. Je 
tvorený mozaikou prevaţne lesných a menej lúčnych spoločenstiev, miestami prerušovaný 
cestnými ťahmi. Umoţňuje pohyb všetkých suchozemských stavovcov a ostatných zloţiek bioty, 
viazaných na terestrické prostredie. Umoţňuje prepojenie na Poľsko, Moravu, Oravu a Ţilinu. 
 

Nadregionálny hydrický biokoridor (II. N) 
vedie od Váhu riekou Kysucou cez Kysucké Nové Mesto, Čadcu aţ po Svrčinovec potokom 
Čierňanka. Spája mnoţstvo regionálnych hydrických biokoridorov (tieţ niektorých terestrických). 
Prepája povodie Váhu, rozvodie Moravy a Visly. Umoţňuje pohyb hydrických a semiterestrických 
ţivočíchov. Je narušený reguláciou toku od Kysuckého Lieskovca po Dunajov. Je potrebné riešiť 
revitalizáciu nevhodne upravených úsekov s vyuţitím spracovaných expertíz (kap. 1.1.1. 
Dokumenácie o území), tieţ rekonštrukciu brehových porastov. 
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Regionálny terestrický biokoridor (III. R) 
spája regionálne biocentrá B3, B11, B12, B6, B14. Je tvorený sčasti lesnými porastami, prepája 
mozaikovitú krajinu, miestami prechodné rašeliniská a slatiny, vo viacerých miestach sa spája         
s nadregionálnym biokoridorom I. a ďalšími hydrickými biokoridormi. Umoţňuje pohyb všetkých 
terestrických a čiastočne vodných ţivočíchov. Prerušovaný je cestnými komunikáciami. 
 

Regionálny terestrický biokoridor (IV. R) 
Spája biocentrá BN1, B1, B22, B10, B14, je tvorený prevaţne lesnými ekosystémami a lúčnymi 
priestormi vrátane spoločenstiev ekotonu, vedie sčasti hrebeňom Javorníkov. Umoţňuje pohyb 
terestrických ţivočíchov. Umoţňuje prepojenie v okrese Ţilina. 
 

Regionálny hydrický biokoridor (XI. R) 
vedie Kysucou so zachovalými brehovými porastami, prepája sa na ďalšie bočné prítoky Kysuce. 
Pre semiterestrické stavovce je dôleţitým prepojením moravskými hydrickými koridormi na Bečvu. 
Umoţňuje pohyb hydrických a semiterestrických ţivočíchov. Je ovplyvnený reguláciou toku vo 
Vysokej a Turzovke - Vyšný koniec. 
 

Vytypované lokálne hydrické biokoridory 
Milošovský potok, potok Čadečanka, potok Rieka, Bukovský potok 
 

Genofondové lokality regionálneho významu v k.ú. Čadca a k.ú. Horelica podľa RÚSESu 
119 z Nad Gábrišom, k.ú. Čadca 
 globálne ohrozené druhy 
120 f Údolie pod Kýčerkou, k.ú. Čadca 
 aluviálne a podsvahové slatiny a prechodné rašeliniská 
121 f Niţný Sihelník, k.ú. Čadca 
 zvyšky slatinných lúk aţ vrchoviskových rašelinísk 
122 z Alúvium Kysuce pri Sihelníku, k.ú. Čadca, Raková 
 ohrozené druhy riečneho alúvia, luţné porasty bývalého riečneho ostrova 
123 z Jurošák I, k.ú. Čadca 
 lesné biotopy vzácnych dravcov a sov, plemeniská s mlokmi 
124 z Jurošák II, k.ú. Čadca 
 cenné ornitocenózy lesa a lesných okrajov 
125 z  Milošovský potok I, k.ú. Čadca 
 ohrozené druhy potočného alúvia 
126 zf Milošovský potok II, k.ú. Čadca 
 ohrozené druhy potočného alúvia, naväzujú podmáčané lúky 
127 z Milošovský potok III, k.ú. Čadca 
 ohrozené druhy potočného alúvia 
128 f Milošová-Niţné Megoňky, k.ú. Čadca 
 aluviálne slatiny a prechodné rašeliniská 
129 f Milošová-Vyšné Megoňky, k.ú. Čadca  
 aluviálne slatiny a prechodné rašeliniská 
130 f Milošová-U Padyšáka, k.ú. Čadca 
 podsvahové slatiny a rašeliniská, les s rebrovkou, plavúňmi 
131 z Podzávoz, k.ú. Čadca 
 liahnisko plazov /neďaleko mestského smetiska) 
132 z Alúvium Čierňanky I, k.ú. Čadca 
 ohrozené druhy potočného alúvia, refúgiá 
156 z Javorské, k.ú. Oščadnica, k.ú. Horelica 
 priestory pohybu veľkých šeliem (medveď, rys, vlk) 
157 z Bryndzárovci k.ú. Horelica 
 biotopy ohrozených druhov poľovnej zveri, dravcov, sov 
158 zf Záver Bukovského potoka, k.ú. Čadca 
 biotopy ohrozených dravcov a sov, zmiešané lesy s rebrovkou a plavúňmi 
159 f Drahošanka, k.ú. Čadca 
 vlhké aţ podmáčané kvetnaté lúky s mečíkom 
160 z Ústie Bukovského potoka, k.ú. Čadca  
 ohrozené ţivočíchy riečneho a potočného alúvia 
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V návrhu na dolpnenie lokalít Európsky významných území NATURA 2000 o nedostatkové 
biotopy sa v k. ú. Čadca navrhujú na dolpnenie genofondové lokality 130f Milošová U Padyšáka, 
128f a 129f Milošová – Megoňky (v rámci ÚEV Rašeliniská v Rakovej a Milošovej) a ÚEV 
Penovcové pramenisko v Čadečke (s okolím). Ako rezervné územie na dolpnenie 
lúčnopasienkových biotopov s horskými druhmi rastlín je evidovaná širšia oblasť pri hrebeni 
Drahošanka – Javorské. 
 
 Pri realizácii preloţky cesty II/487 a zariadení občianskej vybavenosti navrhnutých v ÚPN 
mesta Čadca má Správa CHKO Kysuce nasledovné poţiadavky:  

- navrhovaná cesta II/487 bude umiestnená tak, ţe budú zachované brehové porasty 
o minimálnej šírke 15 - 20 m od brehu Kysuce k ceste; v lokalite pri štadióne ponechať 
pás o min. šírke 6 m, 

- cesta bude umiestnená tak, aby si jej realizácia nevyţadovala reguláciu koryta rieky 
Kysuca alebo prekládku toku, 

- v rámci revitalizácie budú doplnené brehové porasty popri Kysuci domácimi druhmi 
drevín, 

- pri zásahoch do hodnotných biotopov je potrebné počítať s náhradnými revitalizáciami, 
resp. finančnými náhradami. 

 
 
 
 

k) 2.  Tvorba krajiny 
 
Návrh tvorby krajiny vychádza zo spracovaného optimálneho priestorového usporiadania 

a funkčného vyuţívania katastrálneho územia obce Čadca /krajinnoekologického plánu/, ktorý bol 
spracovaný v rámci prieskumov a rozborov. 
 Výsledky terénneho prieskumu jednoznačne poukázali na : 

- zanedbanosť starostlivosti o kvalitu krajiny  
- ústup poľnohospodárskych aktivít 
- absenciu štrukturálnej organizácie krajiny 
- nekontrolovaný sukcesný proces 
- nedostatočné vyuţívanie  krajinnoekologického potenciálu  

 

Všeobecné krajinnoekologické odporúčania 
 

- pri všetkých aktivitách spoločnosti rešpektovať krajinnoekologické danosti, potenciál krajiny 
riešeného územia – flyšové územie, zvýšená náchylnosť k tvorbe rôznych foriem erózie 
a zosuvov, typický charakter, rezba a tvar reliéfu, špecifický charakter sídelnej štruktúry, 

 
- meniť /dlhodobo/ drevinové zloţenie jestvujúcich monokultúr v lesných komplexoch na 

porasty blízke štruktúrou a druhovou skladbou prírodným lesom s cieľom zvýšenia podielu 
drevín odolnejších voči imisiám, zvýšiť podiel listnatých drevín domácej proveniencie, 

 
- obhospodarovať lesné pozemky so zreteľom na ochranu druhov fauny viaţucich sa na 

staré odumreté stromy, v rámci výkonu hospodárskych opatrení ponechávať adekvátny 
počet starých stromov /odumretých/ na jednotku plochy - cca 5 ks/ha v závislosti na 
ornitocenózach a ďalších špecifických podmienkach, 

 
- zachovať niektoré krajinné segmenty typické pre tento charakter krajiny súvisiace s 

historickou štruktúrou krajiny /terasové polia s medznou vegetáciou, prirodzené trvale 
trávne porasty, nelesná drevinná vegetácia, tradičné obhospodarovanie/,  

 
- rešpektovať záujmy ochrany prírody a krajiny v riešenom území, 

 
- zachovať atypičnosť v sídelnej štruktúre v riešenom území – miestne časti vidieckeho typu 

zachovať v pôvodnej štruktúre – pozitívny krajinnotvorný prvok v tomto type krajiny, 
 

- výrazný sukcesný proces v celom riešenom území udrţať v súčasnom stave, zabrániť 
ďalšiemu postupu – viď grafické zobrazenie, 
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- optimalizovať a usmerňovať vyuţitie prírodného prostredia v súvislosti s moţným rozvojom 

voľného a viazaného cestovného ruchu, vyuţívať rekreačno – sídelný potenciál, postupne 
rozptýlené osídlenie v okrajových častiach profilovať na nenáročnú formu rekreácie – 
chalupy, chaty, zachovať charakter typický pre túto krajinnú oblasť najmä pri chalupárskej 
rekreácii, 

 
- revitalizovať toky /najmä Kysuca, Čierňanka, Milošovský potok, potok Čadečanka zväčša 

kontakt s lesom/ a rekonštruovať pôvodné brehové porasty, eliminovať ich znečistenie TKO 
a splaškami, 

 
- obmedzovať koncentráciu ţivočíšnej výroby, poľnohospodárske pôdy hnojiť maštaľným 

hnojom, pri pasení hospodárskych zvierat dbať na kategórie a veľkosť stád, 
obhospodarovať orné pôdy /orať, siať/ po vrstevnici, zabrániť odvodneniu, vylúčiť 
chemizáciu,  

 
- úzkoblokové orné pôdy – záhumienky zachovať ako súčasť sídelnej štruktúry – pozitívny 

krajinnotvorný, ale aj diverzifikačný a estetický prvok najmä v náväznosti na prevládajúcu 
uniformitu zastavaných plôch, 

 
- trvalé trávne porasty – pasienky sústrediť najmä do kontaktnej /prechodnej/ zóny medzi 

lesnou a poľnohospodárskou krajinou – prirodzený protierózny prvok, 
 

- okrajové polohy s extenzívnymi pasienkami najmä vo vrcholových polohách priebeţne 
vypásať pre zabránenie vzniku rýchleho odtoku vôd z prívalových daţďov – daţďom 
uľahnutá tráva zabraňuje vsakovaniu vôd a zintenzívňuje povrchový odtok – zárodok 
záplav, 

 
- vylúčiť nevhodnú výstavbu mimo sídla, vyuţívať jestvujúce preluky v miestnych častiach, 

v miestnych častiach udrţať vidiecky spôsob sídelnej štruktúry – pozitívny krajinnotvorny 
prvok, špecifický pre tento typ krajiny, 

 
- pri plošne vysokom a dostatočnom /v niektorých lokalitách dominujúcom/ zastúpení 

rozptýlenej vegetácie v krajine striktne dodrţiavať súčasný stav a nenavrhovať nové lokality 
s týmto prvkom štruktúry krajiny, 

 
- samotný prirodzený proces tvorby krajiny rešpektovať a umelo do neho nevstupovať, udrţať 

súčasný stav, 
 

- v lokalitách kde má sukcesný proces dominantnú prevahu zváţiť legislatívnu zmenu 
hospodárenia, 

 
- upustiť od moţnosti navrátenia lokalít s výrazným sukcesným procesom do pôvodného 

stavu, 
 

- pôvodnú rozptýlenú vegetáciu v krajine priebeţne ošetrovať /preriezka, zmladzovanie, 
rekonštrukcia.../, 

 
- vykonávať priebeţný monitoring sukcesného procesu, súčasný stav postačuje, zabrániť 

ďalšiemu rozširovaniu rozptýlenej vegetácie v krajine, 
 

- sprievodnú vegetáciu vodných tokov ošetrovať, postupne rekonštruovať, zmladzovať, 
dopĺňať prirodzenými lokálnymi druhmi. 

 
 

Konkrétne krajinnoekologické odporúčania : 
 

- poľnohospodársku výrobu orientovať prevaţne na ţivočíšnu formu /hovädzí dobytok/, 
v okrajových častiach katastrálneho územia moţnosť chovu oviec a kôz,  

 
- zachovať typičnosť kysuckej krajiny formou úzkoblokových pôd – záhumienky najmä 
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v okolí Milošovej, Podzávozu, v okolí miestnej časti Kultánovci, Tomalovci, Kotyrovci 
a Hľúzovci, ale aj v okolí miestnej časti Jurošovci a napokon v priestore miestnych častí 
Gajdošovci a Krkoškovci, 

 
- v miestnej časti Horelica /priestor nad cestným tunelom/ moţnosť vytvorenia akéhosi 

prírodného krajinného skanzenu s typickým kysuckým hospodárením na ornej pôde 
v minulosti,  

 
- trvalé trávne porasty – extenzívne pasienky sústrediť najmä v doline potoka Čadečka, 

v juţnej časti katastrálneho územia vo vrcholových častiach Chotárneho kopca a v menších 
lokalitách v uzávere Milošovského potoka, 

 
- trvalé trávne porasty – intenzívne pasienky sústrediť do centrálnej časti riešeného územia 

/Najdkovci, Kyzkovci, U Siheľníka, Drahošanka, Bryndzárovci, Nemčákovci/, 
 

- trvalé trávne porasy – kosné lúky lokalizovať najmä v okolí miestnej časti Horelica, 
v severovýchodnom kontakte s miestnou časťou Podzávoz, v doline potoka Čadečanka, 
v kontakte s vodnými tokmi Kysuca a Čierňanka, v okolí centrálnej časti riešeného územia 
/Tomalovci, Najdkovci, Jurošovci/ a v kontakte s priestormi sídlisk, ale aj v navrhovaných 
areáloch zimných športov /Husárik, Drahošanka/ - výrazný krajinnotvorný a estetický prvok, 

 
- moţné nároky na výstavbu nových bytových jednotiek uspokojovať najmä v západnej časti 

mesta /nivná časť, ale aj priľahlé mierne zvlnené plochy v smere juh/, 
 

- vyuţívať existujúce preluky na dostavbu, aţ potom vyuţiť plochy poľnohospodárskej pôdy, 
 

- miestne priľahlé /väčšie/ časti – Horelica, Podzávoz, Milošová – chápať ako satelitné 
lokality s moţnosťou kontaktného vidieckeho bývania – blízkosť mesta, 

 
- miestne časti sídla v najbliţšom kontakte s centrálnou „mestskou“ časťou sídla                 

/U Siheľníka, Kyzkovci, Na Kyčerke, Gajdošovci, Horelica, Tomalovci, Sediakovci, 
Podzávoz, Milošová/ neovplyvňovať mestským spôsobom zástavby – udrţať vidiecky 
charakter- pozitívny krajinnotvorný prvok,   

 
- plochy priemyslu a výroby na súčasných plochách profilovať na prevádzky s ľahkou 

výrobou bez negatívnych vplyvov na ţivotné prostredie, 
 

- plochy športu v priestore súčasného futbalového ihriska dobudovať na areál celoročného 
rekreačného športového s prepojením na lesopark za riekou Kysuca, 

 
- areál lyţiarskeho strediska Husárik zrekonštruovať a dobudovať na atraktívne lyţiarske 

stredisko,  
 
- v lokalite Drahošanka moţnosť vybudovania lyţiarského areálu s vyuţitím najmä 

rekreantmi z doliny potoka Čadečanka,  
 

- zintenzívniť /zatraktívniť/ moţnosti pre beţecké lyţovanie – optimálne krajinné podmienky, 
moţnosť vybudovania beţeckých okruhov s moţnosťou voľby stupňa náročnosti tratí, 
/okruh v blízkosti mestskej časti Horelica, okruh v doline Milošovského potoka, okruh 
v priestore vyústenia doliny potoka Čadečanka a náväzne v nive Čierňanky, okruh v juţnej 
časti mestskej časti a pod./, 

 
- v lokalite Husárik, alebo v blízkej časti Gajdošovci je moţnosť vybudovania verejného 

sánkarského areálu s atraktívnym večerným sánkovaním, 
 

- charakter krajiny, tvar a rezba reliéfu, ale aj výhodná sídelná štruktúra v katastrálnom 
území predurčujú letné rekreačné aktivity na rôzne formy turizmu s východzími miestami - 
mesto – centrum, dolina potoka Čadečanka, dolina Milošovského potoka, Husárik, Horelica 
s moţnosťou prepojenia týchto smerov, 
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- turizmu vytvoriť podmienky /vyznačenie trás, zriadenie oddychových miest na kvalitných 
vyhliadkových polohách s nenáročnou drobnou architektúrou – besiedky, lavičky, 
prístrešky./, zabránenie ţivelnosti – devastácia prostredia, moţnosť zatraktívnenia rôznymi 
podpornými aktivitami /orientačný turizmus, náučný turizmus, nočný pochod, cieľový 
pochod a pod./, 

 
- v priestore lesoparku vytvoriť podmienky pre deti – rozprávkový les, 
 
- vyuţiť kvalitné krajinné podmienky pre rozvoj cykloturizmu, vytýčiť a udrţiavať cyklotrasy 

/podobné trasovanie ako turizmus/, moţnosť výberu náročnosti, v priestore lyţiarskych 
areálov /Husárik, Drahošanka/ moţnosť usporiadania rôznych cykloatraktivít: jazda do 
vrchu, zjazd, slalom, príp. cyklotrial a pod./, 

 
- v náväznosti na charakteristický typ sídelnej štruktúry podporiť chalupársku a chatársku 

formu rekreácie najmä v uzávere doliny potoka Čadečanka, v uzávere doliny Milošovského 
potoka, v lokalitách Drahošanka, Bryndzárovci a menšie lokality v chrbátovej časti 
Chotárneho kopca s podmienkou zachovania pôvodného charakteru osídlenia, priestory 
neintezifikovať, ponechať na prirodzenú zmenu z funkcie obytnej na rekreačnú,  

 
- do územia navrátiť chov koní /celá dolina potoka Čadečanka /škola jazdenia, jazda so 

sprievodcom po atraktívnych lokalitách katastrálneho územia, v zime jazda na saniach/, 

 

 

 

 

k) 3. Návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt 
 

k) 3.1.  Vznik a vývoj obce 
 
 Obec vznikla v druhej polovici 16. storočia. Prvými osadníkmi boli Valasi, ktorí obsadzovali 
vrchovinné kraje Západných Karpát smerom od východu. Osídľovanie organizovali stredoveké 
panstvá, sídliace na hradoch Strečno a Budatín. Pri obsadzovaní príhraničného pásma dochádzalo 
často k sporom medzi osadníkmi zo sliezskej a slovenskej (v tom čase uhorskej) strany, pri ktorých 
si navzájom zajímali stáda, alebo likvidovali koliby. Spory museli riešiť organizátori osídľovania.       
V zázname o riešení takéhoto sporu z roku 1565 sa uvádza „dorf Tzaczka“, čo je prvá písomná 
zmienka o Čadci. 
 Tento názov vznikol pravdepodobne v súvislosti s vtedajším spôsobom získavania voľných 
plôch na pasenie oviec. Z lesov, ktoré pokrývajú toto územie, sa voľné plochy získavali vytínaním 
stromov a následne pálením konárov a klčovaním pňov. Pri tomto vypaľovaní (ţiarení) vznikalo       
v úzkych dolinách veľa dymu, mokré drevo čadilo, čo mohlo byť dôvodom na označenie takýchto 
miest slovným koreňom „čad“. Tento sa tieţ vyskytuje aj pri vyznačení susednej obce Oščadnica, 
miestnej časti Čadečka a na pálenie poukazuje aj názov Horelica a Ţarec. 
 V roku 1572 sa v urbári Budatínskeho panstva uvádza ako „Wes Czatza“. V ďalších 
historických prameňoch sa uvádzajú názvy Chatcha, Czacza, Szattza, Chatza, Čatca, Czača. 
Dnešná transkripcia názvu sa ustálila aţ po roku 1918. 
 Počet obyvateľov novozaloţenej obce sa z roka na rok zvyšoval. V písomnosti z roku 1676 
sa uţ spomína prvá rímskokatolícka farnosť a postavený bol aj 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 doosídľovania tohto kraja, nazvanej kopaničiarska, vznikali ďalšie obce na 
sever od Čadce a obsadili sa aj doliny patriace k dnešnému mestu. Tým sa vytvoril veľmi pestrý 
systém osídlenia v dolinách a časom sa po okolitých stráňach vyvinuli aj samostatné osady (pľace), 
vzdialené aj niekoľko kilometrov od stredu mesta. 
 Od počiatkov prechádzala cez mesto krajinská cesta z Uhorska do Sliezska, pri ktorej bola 
v Čadci zriadená mýtna (colná) stanica. Zachoval sa kompletný mýtny register so sadzbami 
poplatkov za jednotlivé druhy tovarov. V roku 1735 si postavili obyvatelia murovaný kostol a v roku 
1731 sa spomína aj prvá škola, ktorú navštevovali aj ţiaci z okolitých obcí. 
 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 
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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 uţ 397 domov          
a 2616 obyvateľov. O dvadsať rokov sa počet obyvateľov zvýšil na 4114. Čadca bola vtedy 
najväčším sídlom v Trenčianskej stolici (Ţilina mala vtedy len 2432, Kysucké Nové Mesto 2129        
a Bytča 2980 obyvateľov). 
 Poddanské povinnosti boli v meste zrušené v roku 1848. Boj slovenského národa za 
slobodu sa významne zapísal do histórie mesta v decembri 1848, keď tu sídlila Slovenská národná 
rada na čele s vodcami povstania Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. V Čadci 
vydali aj výzvu k národu, v ktorej vysvetlili ciele povstania a vyzvali obyvateľov k vstupu do 
dobrovoľných vojsk. Prihlásilo sa 30 bojovníkov. Mesto sa tak stalo - hoci iba nakrátko - centrom 
oslobodzovaného Slovenska. Túto historickú udalosť pripomína pamätník na Námestí slobody.       
V porevolučnom období pôsobil v Čadci stúpenec štúrovského hnutia Janko Kráľ, ktorý tu bol          
v rokoch 1854-1858 súdnym úradníkom. 
 Koncom 19. storočia sa začína v meste rozvíjať aj priemyselná výroba, najmä spracovanie 
dreva. Podnetom k tomu bolo otvorenie Košickobohumínskej ţeleznice v roku 1871, ktorá bola       
v roku 1885 rozšírená o spojku cez Skalité na poľský Zwardoň. Čadca sa tak stala ţelezničným 
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 aţ 500 ľudí. 
 Prvá svetová vojna priniesla obyvateľom mnohé útrapy. Preto s nádejami privítali vznik 
Československej republiky. Okrem národnej slobody sa však dočkali aj sklamania, keď bola v roku 
1922 zatvorená spomenutá textilná továreň a postupne prestali pracovať aj parné píly. 
Hospodárska aj sociálna zaostalosť charakterizovali ţivot v meste počas celého medzivojnového 
obdobia. Na tieto neudrţateľné pomery otvorene poukazovali a svoje návrhy na zlepšenie stavu 
publikovali priatelia Kysúc - lekár Ivan Hálek a učiteľ-spisovateľ Peter Jilemnický. 
 Druhá svetová vojna a fašistický reţim priniesli hrôzy najmä ţidovskému obyvateľstvu.        
Z mesta ich bolo odvlečených 390 do koncentračných táborov, odkiaľ sa vrátilo len pár jednotlivcov. 
 Najvýraznejší hospodársky vzostup zaţilo 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, Ţarec a Kýčerka. Zároveň sa budovali nové školy, obchodná sieť          
a zdravotné zariadenia. Mesto postupne získavalo vybavenosť, ktorá charakterizuje mestské sídla 
na začiatku nového tisícročia. 
 Po celý historický čas malo mesto okrajovú pozíciu v kúte Slovenska. K podstatnej zmene 
došlo po roku 1992, keď sa začala formovať spolupráca Višegrádskej štvorice štátov a Čadca sa 
dostala do blízkosti trojhraničia v rámci Euroregiónu Beskydy. Modernizovaná ţelezničná stanica     
a obnovené spojenie s Poľskom, po vojne prerušené skoro na polstoročie, severojuţný koridor cez 
mesto spojený objazdom jeho centra, to všetko prináša mestu pozíciu brány Slovenska, ktorou 
prúdia oboma smermi tovary a ľudia medzinárodnej výmeny. 
 
 

k) 3.2.  Kultúrne pamiatky a zaujímavé objekty 
 
 V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ÚZPF) sú zapísané tieto národné kultúrne 
pamiatky : 
 
č. ÚZPF                           Ulica                             Parc.    Názov KP                  Bliţšie určenie 
502 10522/1  Čadca, Nám. Slobody 0 1 kostol s areálom     kostol 
502 10522/2  Čadca, Nám. Slobody 0 1 kostol s areálom     park 
502 10522/3  Čadca, Nám. Slobody 0 1 kostol s areálom     plastika 
502 10522/4  Čadca, Nám. Slobody 0 1 kostol s areálom     plastika 
502 10522/5  Čadca, Nám. Slobody 0 1 kostol s areálom     plastika 
502 10522/6  Čadca, Nám. Slobody 0 1 kostol s areálom     plastika 
502 10522/7  Čadca, Nám. Slobody 0 1 kostol s areálom     kríţ 
502 10523/0  Čadca, Nám. Slobody 11, 61 643 dom meštiansky    dom meštiansky 
502 10524/0  Čadca, Nám. Slobody 13   644 dom meštiansky     dom meštiansky 
502 10525/0  Čadca, Palárikova ul.  1, 99 683 dom meštiansky   dom meštiansky 
502 10526/0  Čadca, Palárikova ul.  4    632 dom meštiansky      dom meštiansky 
502 10527/0  Čadca, Palárikova ul.  20 617 dom meštiansky    dom meštiansky 
502 10794/0  Čadca, U Husárikov    0 13423 kaplnka prícestná    kaplnka prícestná 
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 Rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja s areálom (č. ÚZPF 10522/1-7) sa nachádza    
v centre mesta Čadca. Kostol je situovaný v strede areálu, okolo je park, v severnej časti fara, 
západnú časť tvorí lipová aleja so súborom kamenných plastík, hrobov a kríţov. Areál je ohradený 
kamenným múrom s kovovým oplotením. Kostol sv. Bartolomeja apošt. (kat.) je barokový, z roku 
1734-1735, postavený na mieste dreveného kostola, rozšírený o kaplnku, pristavanú v r. 1751-
1753. R. 1778 dokončili stavbu veţe, r. 1783 postavili kaplnku sv. Jána Nepomuckého. Kostol bol 
renovovaný v rokoch 1836, 1899, v 1. tretine 20. stor. a po roku 1945. Stavba je jednoloďová so 
segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou veţou, krytá valenou klenbou s lunetami, 
zbiehajúcimi do pilierov. Baroková fasáda je členená lizénovým rámom. Po stranách veţe sú 
pristavané kaplnky. Do niky fasády umiestnili r. 1785 barokovú sochu Panny Márie. Hlavný oltár       
s barokovou stĺpovou architektúrou pochádza z r. 1762, renovovaný bol r. 1952, uprostred má nový 
obraz sv. Bartolomeja apošt. od J.B.Klemensa zo 60. rokov 19 stor. a nadstavcový obraz 
Nanebevzatia p. Márie z r. 1762. Baroková kazateľnica pochádzajúca z čias stavby kostola, má 
konvexný prelamovaný parapet, vyplnený reliéfnymi scénami, plastickou ornamentikou, voľnými 
plastikami putti a evanjelistov, na vrchole sochu Krista. Spovednica je secesná, s reliéfmi z 1. pol. 
20. stor.  
 V areáli kostola sa nachádza 19 líp veľkolistých, ktoré sú zahrnuté do zoznamu chránených 
stromov v Ţilinskom kraji. Zoznam chránených stromov bol vyhlásený všeobecne záväznou 
vyhláškou Krajského úradu v Ţiline č. 5/1996 zo 17.12.1996. 
 

 Meštiansky dom č. 11 na nám. Slobody (č. ÚZPF 10523, parc. č. 643) je nároţný objekt 
s celistvo uchovanou secesnou fasádou s bohatým tektonickým riešením. Nároţie je akcentované 
dvojicou oblúkových arkierov so štítmi a zrezanou stanovou strechou veţičky nad nimi. Fasáda je 
zdobená rastlinnými motívmi a maskarónmi. V prípade obnovy je nutné rešpektovať členenie 
fasády, zachovať rytmus a rozsah okenných a dverných otvorov a štukovú výzdobu. 
 

 Meštiansky dom č. 13 na nám. Slobody (č. ÚZPF 10524, parc. č. 644) je umiestnený      
v radovej zástavbe západnej časti námestia. Jadro objektu je zrejme staršie (prechodový typ 
meštianskeho domu) s neskoršou dostavbou dvora a prestrešením nádvoria. Dispozícia a interiér 
objektu prešiel niekoľkými radikálnymi prestavbami, najmä v 20. stor. Základné dispozičné riešenie 
je zachované, pri prípadnej obnove sú moţné zmeny výškovej úrovne zastrešenia. 
Najhodnotnejšou zachovanou časťou je historická secesná fasáda so štukovými prvkami. V prípade 
obnovy je potrebné upraviť nevhodné a poškodzujúce zásahy, ktorými sa utilitárne upravoval objekt 
pre potreby obchodnej prevádzky (zväčšené otvory výkladov, zväčšované dverné otvory, nevhodné 
dispozičné riešenie - členenie sekundárnymi priečkami, nevhodné materiálové riešenie). 
 

 Meštiansky dom na Palárikovej ulici č. 1 (č ÚZPF 10525, parc. č. 683) je výraznou 
dominantou nároţia dvoch urbanistických osí mesta. Hlavnou stavebnou etapou objektu je prvá 
tretina 20. stor. s neskoršími rozsiahlymi stavebnými zásahmi. Pomerne celistvo je zachovaný 
secesný výraz fasády s tektonickými prvkami, akcentovaným zošikmeným nároţím s datovaním 
objektu 1913 a veţičkou v strešnej rovine. 
 

  Meštiansky dom na Palárikovej ulici č. 4 (č. ÚZPF 10526, parc. č. 632) je v nároţnej 
polohe radovej zástavby severnej strany ulice. Fasáda je pomerne mohutne aţ kubisticky členená, 
nároţie je zvýraznené 3/4 kruhovým arkierom na valcovej nohe, s kuţeľovou veţičkou. Hodnotná je 
eklektická fasáda, členenie ktorej je nutné pri obnove zachovať. Pri obnove je potrebné pouţiť 
materiály korešpondujúce s výrazom fasády, dodrţať veľkosť a rytmus okenných otvorov, odstrániť 
rušivé zásahy do parteru objektu - zväčšenie dverného otvoru. 
 

 Meštiansky dom na Palárikovej ulici č. 20 (č. ÚZPF 10527, parc. č. 617) je umiestnený     
v radovej zástavbe severnej strany ulice. Neorenesančná fasáda je typická svojím pravouhlým 
arkierom so zvoncovou veţičkou a štukovou výzdobou s rastlinnými motívmi a stuţkami                  
s datovaním 1911. Členenie je nutné zachovať (štuková výzdoba, arkier, pásová rustika na 
prízemí). v prípade obnovy je potrebné upraviť nevhodné zväčšenie výkladov v parteri objektu         
a materiálové riešenie výplní. 
 

 V riešenom území v časti U Husárikov sa pri miestnej komunikácii nachádza prícestná 

kaplnka (č. ÚZPF 10794, parc. č. 13423) z obdobia 19. stor., neskôr rekonštruovaná. Objekt 
kaplnky patrí k dochovaným drobným sakrálnym stavbám, s pôvodnou funkciou a výzdobou 
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interiéru a exteriéru, so znakmi ľudového staviteľstva. Pri prípadnej zástavbe tohto územia ako 
športovo-rekreačnej zóny je potrebné kaplnku zachovať ako prezentačný solitér. 
 
 V Súpise pamiatok sú uvedené tieto doposiaľ existujúce objekty : 

 administratívna budova, pôvodne Okresný úrad, postavená podľa projektu arch.                 
J. Chorváta, 

 mestská radnica, postavená r. 1932 podľa projektu arch. Ţ. Wertheimera. Trojpodlaţná, 
symetricky riešená rohová dispozícia má o dve podlaţia prevýšený stredný rizalit s arkádou. 
Vertikálne pôsobenie rizalitu zdôrazňujú lizény a hodinová veţa v osi kompozície. 

 pamätná tabuľa na budove školy, kde v r. 1925 -1926 učil národný umelec Peter Jilemnický 
(bronzová busta spisovateľa, dielo F. Štefunku, 1953) 

 pamätná tabuľa padlým v SNP na budove mestského úradu 

 pamätná tabuľa na rok 1948 s bronzovým reliéfom povstania od V. Ihriského (1937), 
umiestnená na pylóne na námestí Slobody 

 
 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, dôleţité pre zachovanie historickej identity mesta. Sú to : 

 meštianske domy v centre Čadce 

 sakrálne objekty (kaplnky, kríţe) v rámci celého riešeného územia 

 zrubové domy v rámci rozptýleného osídlenia v riešenom území 
osada Krkoškovci  dom č. 810  z roku 1890 
osada Kýčera   dom č. 181  z roku 1935 

     dom č. 201  z roku 1928 
osada Lazy   dom č. 908  z roku 1939 
osada Meľovci   dom č. 1297  z roku 1920 
osada Burdovci   dom č. 895  z roku 1947 

     dom č. 898  z roku 1929 
     dom č. 1435  z roku 1949 

osada Janščovci  dom č. 1224  z roku 1929 
 

Zásady pre zachovanie kultúrno-historického potenciálu 
 

 Dodrţiavať ustanovenia zákona č. 49/2202 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu pri obnove, 
rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti na objektoch kultúrnych pamiatok, 
zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, 

 

 priestorovými regulatívmi zachovať dominantu kostola s cieľom zachovania historickej 
siluety územia; pri stavebnej činnosti riešiť hmotové a priestorové usporiadanie objektov 
tak, aby nebol narušený pohľadový kuţeľ na historické centrum s dominantou kostola, 

 

 pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodrţať povinnosť ohlásenia 
archeologického nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov; v prípade stavebnej činnosti charakteru líniových 
stavieb a veľkoplošných novostavieb na riešenom území obce pri územnom a stavebnom 
konaní osloviť ako dotknutý orgán Krajský pamiatkový úrad Ţilina, 

 

 objekty národných kultúrnych pamiatok. zapísaných v ÚZPF zaznačiť do grafických 
podkladov ÚPN, 

 

 pri novostavbách alebo rekonštrukciách okolitej zástavby pri národných kultúrnych 
pamiatkach rešpektovať urbanistické riešenie objektov, t.j. nároţné objekty, ukončujúce 
radovú zástavbu, zachovať v ich polohách, t.j. v riešení uličnej siete; výstavbu je nutné 
prispôsobiť výškovej hladine objektov s dodrţaním výškovej úrovne korunnej rímsy a výšky 
hrebeňa strechy, najmä ak ide o dominantné polohy domov; historický charakter výrazu 
objektov národných kultúrnych pamiatok vyuţiť ako inšpiračný zdroj zástavby pešej zóny 
mesta a jeho urbanistických osí, 
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 reklamné zariadenia na objektoch národných kultúrnych pamiatok umiestňovať pod 
kordónovú rímsu, prípadne stropnú konštrukciu 1. nadzemného podlaţia; v prípade 
polyfunkčného vyuţitia objektov viacerými prevádzkami vypracovať koncepciu 
informačného systému a umiestnenia reklám. 

 
 

k) 3.3.  Významné osobnosti 
 
 V Čadci sa narodili : 

 Ján Nepomuk Derčík (15.5.1785 - 29.7.1842) - orientalista 

 Ľudovít Janota (12.10.1888 - 15.10.1968) - historik, publicista 
 

 V Čadci pôsobili : 

 1840 - 49 František Xaver Daniš (1796 - 1849) - prekladateľ 

 1901 - 05 Ivan Hálek (1872 - 1945) - lekár, spisovateľ 

 1911 - 14, 1919 - 31 Jozef Hranec (1877 - 1943) 

 1925 - 26 Peter Jilemnický (1901 - 1949) - spisovateľ, národný umelec 

 1854 - 58 Janko Kráľ (1822 - 1876) – básnik 
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l)  NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
 
 

l) 1.  Doprava a dopravné zariadenia 
 

l) 1.1. Návrh základného komunikačného systému sídelného útvaru (ZAKOS) 

Z pozemných cestných komunikácií sú súčasťou ZAKOS mesta Čadca rýchlostné a zberné 
komunikácie, ďalej najdôleţitejšie obsluţné komunikácie v centrálnej zóne mesta. Zo ţelezničných 
tratí sú do ZAKOS mesta zaradené všetky trate leţiace na území mesta. 
 

Hierarchicky najdôleţitejšou komunikáciou prechádzajúcou mestom Čadca je diaľnica D3 
Hričovské Podhradie – Ţilina – Čadca – Svrčinovec – Skalité – št. hranica SR/PR. Funkciu 
sprievodnej komunikácie diaľnice D3 naplňuje cesta I/11 Ţilina – Čadca – Svrčinovec – št. hranica 
ČR/SR. V tomto územnom koridore je zároveň situovaná hlavná ţelezničná trať č. 127 Ţilina – 
Čadca – Svrčinovec - št. hranica ČR/SR. Diaľnica D3 a ţelezničná trať č. 127 sú súčasťou hlavnej 
vetvy európskeho multimodálneho koridoru TEN-T č. VI Ţilina – Čadca – Katowice – Gdaňsk. 
Druhou najdôleţitejšou dopravnou líniou na území mesta Čadca je smer Čadca – Turzovka – 
Makov v ktorom je situovaná infraštruktúra regionálneho významu, cesta II/487 a ţelezničná trať č. 
128 Čadca – Makov. 
 

Najdôleţitejšou úlohou návrhu ZAKOSu Čadca je fixovanie optimálnej polohy 
a usporiadania nadradených komunikácií – vrátane ich kriţovatiek – vo vzťahu k dopravnej obsluhe 
mesta pri zachovaní všetkých relevantných kritérií urbanistickej koncepcie mesta.  
 

Trasa diaľnice D3 a jej kriţovatiek Čadca/Bukov a Čadca/Podzávoz má na území mesta uţ 
legislatívne zafixovanú polohu. Čiastočne otvorenou problematikou je kompletnosť diaľničnej 
kriţovatky Čadca/Podzávoz. Prepravné vzťahy okrem uvedenej kriţovatky budú na území mesta 
ovplyvňované lokalizáciou a kompletnosťou diaľničných kriţovatiek Oščadnica a Svrčinovec. 
V zásade moţno povedať, ţe nekompletnosť prepojení na diaľnicu sa prejaví vyššou záťaţou na 
sprievodnej ceste I/11. Konkrétne sa dá predpokladať, ţe doprava vo vzťahu Čadca – Oščadnica 
bude v prevaţnej miere vedená po ceste I/11. Zloţitejšou problematikou sú dopravné vzťahy 
Skalickej doliny k Čadci a diaľnici D3. Lokalizácia diaľnice D3 na horskom hrebeni znemoţnila 
realizáciu zamýšľanej kriţovatky v Čiernom, čo v konečnom dôsledku je príčinou realizácie dopravy 
do a z Čadce po ceste I/11 a I/12 (mimo diaľnice D3). Efektívne vyuţitie diaľnice D3 k tranzitným 
prepravným vzťahom v smere na juh – Ţilina – je podmienené kompletnosťou kriţovatky D3 a R5, 
v ktorej by mala byť moţnosť pripojenia i sprievodných ciest I/11 a I/12. V opačnom prípade by aj 
k tranzitu cez Čadcu z a do Skalickej doliny v smere na juh bolo potrebné pouţívať cestu I/11 cez 
mesto Čadca buď na kriţovatku Podzávoz (ak bude kompletná) alebo aţ na kriţovatku Bukov. 
Kompletnosť diaľničnej kriţovatky na Podzávoze podporuje i príprava priemyselného parku na 
predmetnej lokalite. Ak by smer do a zo Ţiliny nebol súčasťou tejto kriţovatky nákladná doprava 
z priemyselného parku by musela pouţívať súbeţnú cestu I/11 cez mesto do kriţovatky Bukov. 
 

Trasa existujúcej cesty II/487 v intraviláne Čadce vytvára zbernú komunikáciu, po ktorej je 
vedená tranzitná, zdrojová a cieľová doprava smeru Turzovka i vnútorná doprava v Čadci. Prvý 
úsek cesty – Májová ulica – je silno zaťaţený vnútornou dopravou. Podľa sčítania dopravy v roku 
2005 RPDI v tomto úseku dosahuje hodnotu aţ 17 809 skut.voz./24 hod. Existujúca cesta I/11 
v úseku sídlisko Ţarec aţ kriţovatka s cestou II/487 zohráva v dopravnom organizme mesta 
podobnú funkciu s akcentom na distribúciu vnútornej obsluţnej dopravy mesta. Dopravná záťaţ na 
tomto úseku dosahovala v roku 2005 hodnotu aţ 18 175 skut.voz./24 hod. Cesty v uvedených 
úsekoch suplujú chýbajúce zokruhovanie komunikačného systému okolo centra mesta. Ide 
o intenzity oprávňujúce uvaţovať o 4 pruhovom šírkovom usporiadaní komunikácií. Súčasný stav je 
– i v prípade kompletizácie diaľnice D3 – do budúcnosti neudrţateľný. 
 

Cieľom návrhu a úprav ZAKOSu Čadca je: 
a/ minimalizácia dopravných pohybov tranzitnej dopravy po mestských komunikáciách, 
b/ účelné nasmerovanie zdrojovej a cieľovej dopravy na ZAKOSe Čadca vo vzťahu k dopravným 
ťaţiskám mesta, 
c/ vytvorenie podmienok pre minimalizáciu pohybov vnútornej dopravy v centre mesta, 
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K dosiahnutiu cieľov a/ a b/ vo vzťahu k nadradenej sústave komunikácií je potrebné 
presadzovať nasledovné priority: 

 legislatívne schválená (územné rozhodnutie a stavebné povolenie) trasa diaľnice D3, 

 obojsmerné prepojenie Čadce v smere do a zo Ţiliny v diaľničnej kriţovatke Bukov, 

 kompletná kriţovatka Podzávoz (obojsmerne Čadca – Poľsko/ČR a Čadca – Ţilina), 

 trasovanie cesty II/487 v novej polohe - vo väzbe na zachovanie ţelezničnej trate č. 128 je 
reálne uvaţovať s obchvatom cesty II/487 pozdĺţ rieky Kysuca,  

 Preloţka cesty I/11 v úseku sídlisko Ţarec – kriţovatka s diaľničným privádzačom 
kriţovatky Bukov. 

 
K dosiahnutiu cieľu c/ je nutné realizovať: 

 zokruhovanie mestských komunikácií okolo centra mesta prepojením v polohe ulice 
Slovenských dobrovoľníkov a Palárikovej, 

 umiestnenie parkovacích plôch v dostatočnej kapacite pozdĺţ komunikácií okruhu okolo 
centra mesta. 

 
V ţelezničnej doprave je prioritou ZAKOSu zabezpečenie poţadovanej úrovne a kultúry 

cestovania na ţelezničných staniciach a zastávkach v meste. Prioritami pešej dopravy je 
skľudnenie centra mesta od automobilovej dopravy a vytvorenie súvislej pešej zóny. Ďalej ide 
o vytvorenie segregovaných peších trás medzi centrom mesta, ţelezničnou a autobusovou 
stanicou, zástavkami ţeleznice a autobusov, sídliskami a centrom mesta. 
 

V koncepte návrhu riešenia ÚPN mesta Čadca bolo uvaţované s variantným riešením 
ZAKOSu mesta. Rozhodujúcim faktorom odlíšenia jednotlivých variantov bola lokalizácia novej 
trasy cesty II/487. Varianty označené ako 1a, 1b, 1c boli zaloţené na existencii ţelezničnej trate č. 
128 a z toho vyplývajúcej lokalizácie preloţky cesty pozdĺţ rieky Kysuca. Variant 2 uvaţoval o trase 
preloţky II/487 v súbehu so ţelezničnou traťou č. 128. Variantom 3 bol označený ZAKOS v prípade 
výstavby prieťahu a preloţky cesty II/487 v trase zrušenej ţelezničnej trate č. 128.  
 
Spoločným základom všetkých variantov bola: 

 Diaľnica D3 vrátane kriţovatky Bukov s obojsmernými ramenami Čadca – Ţilina 
a kriţovatky Podzávoz s obojsmernými ramenami Čadca – Ţilina a Čadca – PR/ČR, 

 Rekonštrukcia cesty I/11 ako sprievodnej komunikácie diaľnice D3 podľa STN 73 6110 
Projektovanie MK, 

 Preloţka cesty I/11 ako sprievodnej komunikácie diaľnice D3 podľa STN 73 6110 
Projektovanie MK v úseku sídlisko Ţarec – kriţovatka s diaľničným privádzačom kriţovatky 
Bukov (malý obchvat), 

 Realizácia MK prepojenia ulíc Slovenských dobrovoľníkov a Palárikovej 

 Realizácia MK Čadečka - Ševcovci 

 Rekonštrukcia a výstavba nových doplnkových MK, 

 Realizácia parkovacích plôch na teréne a parkovacích objektov pozdĺţ mestského 
distribučného okruhu, 

 Rozšírenie pešej zóny v centre mesta a realizácia hlavných peších trás a chodníkov. 
 

Na základe prerokovania Konceptu riešenia ÚPN, Mesto Čadca vo svojom súbornom 
stanovisku – č.j. V/262/06/Sč zo dňa 20. 12. 2006 – stanovilo na dopracovanie variant ZAKOS-u vo 
výslednom návrhu ÚPN. Podľa uvedeného súborného stanoviska je pri spracovaní návrhu ÚPN 
mesta Čadca potrebné – z hľadiska posúdenia jednotlivých variantných riešení návrhu preloţky 
cesty II/487 – vychádzať z variantu č.1 s trasovaním navrhovanej cestnej komunikácie v novom 
dopravnom koridore pozdĺţ rieky Kysuce za podmienok zachovania hydricko terestrického 
biokoridoru, vrátane brehových porastov a rešpektovania podmienok štátnej ochrany prírody 
uvedených v stanovisku Správy CHKO Kysuce č. 930/2006 zo dňa 12.2. 2006. Zároveň je 
potrebné, pri návrhu rozvoja územia medzi ţelezničnou traťou č. 128 a tokom rieky Kysuce, 
vychádzať z variantu 1. Formulácia v predchádzajúcej vete pouţitého pojmu „rozvoj územia“ bola 
následne prostredníctvom pracovných prerokovaní so zástupcami Mesta Čadca upresnená ako 
priorita rozvoja plôch plavárne v Čadci pred lokalizáciou MK ZAKOS-U, spájajúcou preloţku II/487 s 
kriţovatkou MK Májová, Palárikova a predĺţenie ulice Slov. dobrovoľníkov. 

 
Všeobecne, nielen dopravne, najoptimálnejším variantom č. 1 bol variant označený ako č. 

1b. Tento variant napĺňa stanovený cieľ minimalizácie dopravných pohybov v centre a z toho 
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vyplývajúcu poţiadavku na komunikačné zokruhovanie centra mesta Čadca. V podmienkach na 
dopracovanie určených v súbornom stanovisku Mesta Čadca bolo však potrebné najoptimálnejší 
variant č. 1b modifikovať v úseku MK spájajúcej preloţku II/487 s kriţovatkou MK Májová, 
Palárikova a predĺţenie ulice Slov. dobrovoľníkov. Pôvodná trasa MK vo variante č. 1b, 
prechádzajúca priestorom rozvojových plôch plavárne v Čadci, bola nahradená trasou po opačnej 
strane ţelezničnej trate č. 128. Nevýhodou novej trasy je druhé nové premostenie rieky Kysuca, 
situované v blízkosti premostenia na preloţke cesty II/487.  

 
V prípade ak by nebola realizovaná MK spájajúca preloţku II/487 s kriţovatkou MK Májová, 

Palárikova a predĺţenie ulice Slov. dobrovoľníkov jej funkciu by prevzala existujúca ulica Májová 
(variant č.1a). Vzhľadom na prognózovaný stav dopravnej záťaţe Májová ulica by musela byť 
rozšírená na štvorpruhové šírkové usporiadanie, čo by si vyţiadalo asanáciu mnoţstva kvalitných 
objektov v centrálnej zóne mesta. Zároveň by bola zníţená funkčnosť preloţky cesty II/487 nakoľko 
jej trasa by bola vyuţiteľná prevaţne len pre tranzitnú dopravu. 
 
 

l) 1.2. Koncepcia prepravných vzťahov 
 

Zdokumentovanie rozloţenia prepravných vzťahov ZAKOS-u mesta Čadca je dôleţitým 
faktorom ozrejmujúcim predpokladanú prevádzkovú, ekonomickú a ekologickú efektívnosť 
navrhovaného riešenia.  
 

Podľa metodiky prípravy a plánovania komunikačných systémov (Slovenská správa ciest 
Bratislava, MP 01/2006, Metodický pokyn a návod prognózovania výhľadových intenzít na cestnej 
sieti do roku 2040) nie je moţné v mestách pouţívať tzv. koeficientovú metódu rastu dopravy 
nakoľko neprináša vierohodné poznatky o dopravnej záťaţi komunikácií, súvisiace s navrhovanými 
stavebnými a prevádzkovými zmenami komunikačných systémov miest. Koeficientovú metódu je 
vhodné pouţívať v extravilánových úsekoch cestnej siete. Uvedený metodický pokyn taxatívne 
určuje mestá v ktorých je potrebné dopravné riešenie ÚPN verifikovať spracovaním Generálneho 
dopravného plánu mesta. Mesto Čadca je v uvedenom metodickom pokyne určené na spracovanie 
Generálneho dopravného plánu z dôvodu jeho dopravného významu: 

 strategické priestorové súvislosti viazané na trasu intermodálneho koridoru č. VI 
TEN-T (diaľnica D3, ţelezničné trate č. 127 a 129, študovaná vysokorýchlostná 
trať, študovaná vodná cesta) a jeho doplnkových sietí (ţelezničná trať č. 129), 

 dopravne významná poloha mesta pri hranici Slovenska s Českou a Poľskou 
republikou premietajúca sa do lokalizácie diaľnice D3 a rýchlostnej cesty R5 na 
území mesta a v jeho úzkom spádovom území, 

 pripojenie ZAKOS-u mesta a celého regiónu na dopravnú infraštruktúru 
európského významu TEN-T s nevyhnutnou harmonizáciou funkčných, stavebných 
a dopravno-prevádzkových parametrov. 

 
K zisteniu výhľadovej záťaţe mestských komunikácií (ZAKOS) v ÚPN je potrebné 

pristupovať prostredníctvom modelovania prepravných vzťahov. Táto metóda si okrem poznania 
súčasného vývoja a stavu dopravnej záťaţe komunikácií vyţaduje poznať smerovanie 
vnútromestskej dopravy, zdrojovej a cieľovej dopravy a tranzitnej dopravy v kontexte mesta. Návrh 
prognózovaných objemov prepravných vzťahov v meste je potrebné vypočítať na základe poznania 
štrukturálnych veličín, od ktorých je závislé generovanie dopravy v meste a v záujmovom území 
(vývoj počtu obyvateľov, pracovných príleţitostí, vybavenosti motorovými vozidlami, priemerného 
ročného prebehu vozidiel, vývoj hospodárskych aktivít/HDP). Výpočet prognózovanej dopravnej 
záťaţe skúmaných variantov ZAKOS Čadca bol v koncepte návrhu ÚPN realizovaný s pouţitím 
metodiky modelovania prepravných vzťahov.  
 

Podklad k modelovaniu dopravy tvorili údaje o vývoji dopravnej záťaţe diaľnice D3 a ciest 
I. a II. triedy v záujmovom území Čadce získané z Celoštátnych sčítaní dopravy realizovaných SSC 
Bratislava v období rokov 1990 aţ 2005. Dopravné záťaţe sčítacích úsekov komunikácií z roku 
2005 sú uvedené v  tabuľke a v schéme.  
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Tab. č. 1/ Výsledky celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 v oblasti Čadce, RPDI [skut.voz./24 
hod.] 

Číslo 
úseku 

Číslo 
cesty 

Lokalizácia Ťaţké 
vozidlá 

Osobné 
vozidlá 

Moto-
cykle 

Spolu 

90269 I/11 št. hranica SR/ČR-kriţ. I/11 
a I/12 

2 594   3 171   7   5 772 

90260 I/11 kriţ. I/11 a I/12-hranica k.ú. 
Čadca 

3 319   6 171 13   9 503 

90262 I/11 hranica k.ú. Čadca-kriţ. 
Podzávoz 

2 876   7 248 17 10 141 

90261 I/11 kriţ. Podzávoz-kriţ. I/487 
Májová 

3 425 10 078 22 13 525 

90273 I/11 kriţ. I/487 Májová-kriţ. ul. 
Slov. Dobrovoľníkov 

4 872 13 267 36 18 175 

90272 I/11 kriţ. ul. Slov. Dobrovoľníkov-
kriţ. ul. A Hlinku 

1 409   7 626 47   9 082 

90271 I/11 kriţ. ul. A Hlinku – kriţ. 
III/01159 Oščadnica 

   874   4 815 17   5 706 

90270 I/11 kriţ. III/01159 Oščadnica-kriţ. 
II/520 Krásno nad Kysucou 

   872   2 648 13   3 533 

90276 D3 (I/11) kriţ. Bukov Čadca-kriţ. 
Krásno nad Kysucou 

4 002   8 142 27 12 171 

90280 I/11 (D3) kriţ. Krásno nad Kysucou-
kriţ. Skačkov 

4 338   8 782 18 13 138 

94750 I/12 kriţ. I/11 Svrčinovec-Čierne    531   2 251   7   2 789 

91110 II/487 Raková-hranica k.ú. Čadca 1 164   6 528 30   7 722 

91121 II/487 Hranica k.ú. Čadca 
(Palárikova)-kriţ. Májová 

   782   6 046 20   6 848 

91122 II/487 kriţ. Palárikova (Májová)-
kriţ.I/11 

1 153 16 618 38 17 809 

 
Chronologický vývoj dopravnej záťaţe na sčítacích úsekoch komunikácií od roku 1990 

v oblasti Čadce bol tabuľkovo a graficky vyhodnotený. Z tabuľky a grafov je moţné dedukovať 
výrazný vzrast dopravnej záťaţe v období rokov 2000 aţ 2005. Ide predovšetkým o cestu I/11 
a jediný úsek budúcej diaľnice D3, ale taktieţ i o mestský úsek cesty II/487.  
 

Uvedením časti budúcej diaľnice D3 do prevádzky v roku 2004 sa so zmenou smerovania 
dopravy podstatne zmenilo rozloţenie dopravnej záťaţe na ceste I/11. Z analýz je zrejmé ako 
prevzatá dopravná záťaţ na úseku D3 zníţila záťaţ na súbeţných úsekoch cesty I/11 v Horelici. 
V centre Čadce na ceste I/11, kde dochádza k spojeniu diaľnice D3 a I/11, dosiahla dopravná záťaţ 
najvyššie hodnoty aţ 18 000 vozidiel/24 hod. Ak budeme cestu I/11 a diaľnicu D3 uvaţovať ako 
jeden koridor, k najvyššiemu nárastu došlo v centrálnej časti mesta, kde by hodnota dosahovala aţ 
30 000 vozidiel/24 hod. 
 

Úsek cesty II/487 Májová ulica vykazuje druhú najvyššiu dopravnú záťaţ v meste, 
dosahujúcu aţ 17 000 vozidiel/24 hod. Evidentný je jej skokový nárast aţ o 6 000 vozidiel v období 
rokov 2000 aţ 2005. Okolo východnej, severnej a západnej časti centra sú teda vedené 
komunikácie, ktorých dopravná záťaţ sa pohybuje na úrovni 17 aţ 18 000 vozidiel/24 hod. Tento 
stav je moţné pripísať súčasným danostiam dopravnej obsluhy centra mesta Čadca (prístup 
k parkovacím plochám, smerovanie obsluţnej a zásobovacej dopravy centra cez dotknuté ulice) 
a chýbajúcemu komunikačnému uzatvoreniu centrálneho okruhu Čadce. 
 

V rámci spracovania tohto územného plánu Čadce nebol vykonaný dopravný smerový 
prieskum. Identifikácia smerovania dopravných prúdov tranzitnej, zdrojovej a cieľovej dopravy bola 
prevzatá z materiálu SSC Bratislava „Analýza umiestnenia diaľničných kriţovatiek v Čadci“ ktorú 
v roku 1997 spracoval Prof. Ing. Tomáš Hollarek CSc. Iné pouţiteľné a aktuálnejšie dopravné 
smerové prieskumy v Čadci neboli vykonané. Analýza vychádza zo smerového/kordónového 
prieskumu vonkajšej dopravy a neobsahuje údaje o smerovaní vnútornej dopravy v Čadci. Územný 
plán preto neobsahuje exaktné zdokumentovanie správania sa vnútornej dopravy mesta v rámci 
navrhovaného variantu ZAKOSu Čadca. 
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Prevzatá vstupná matica dopravných vzťahov Analýzy bola koncipovaná k sčítaniu dopravy 
v roku 1995. Táto matica bola následne proporcionálne kalibrovaná na úroveň dopravných záťaţí 
v 2005. 
 
Tab. č. 2/ Smerovanie vonkajšej dopravy v Čadci v roku 2005 [skut.voz./24 hod.] 
 

z/do 
1 

Svrčinovec 
2 

Skalité 
3 

Ţilina 
4 

Turzovka 
5 

Čadca Tranzit Celkom Tranzit % 

1 Svrčinovec 0 208 2011 321 3232 2540 5772 44,01 

2 Skalité   0 492 128 1980 828 2808 29,49 

3 Ţilina     0 2426 6451 4929 11380 43,31 

4 Turzovka       0 5869 2875 8744 32,88 

Celkom       2875 17532 11172 28704 38,92 

 
V následnom kroku boli zistené a odvodené koeficienty vývoja štrukturálnych veličín 

podmieňujúcich vývoj dopravy v oblasti Čadce. S ich pouţitím bola ďalej vykonaná prognóza 
smerovania vonkajšej dopravy v Čadci. 
 

Ako dáta štrukturálnych veličín boli poţité údaje o vývoji počtu obyvateľov mesta a okresu 
Čadca, o vývoji automobilizácie okresu Čadca, o vývoji priemernej hodnoty prebehu vozidiel na 
Slovensku a o vývoji koeficientov záťaţe jednotlivých druhov komunikácií na Slovensku 
a v záujmovej oblasti Čadce. Exaktné údaje o počte pracovných príleţitostí a ich prognóze nie sú 
k dispozícii. 
 

Prognóza vývoja počtu obyvateľov mesta Čadca je čerpaná z demografickej časti tohto 
ÚPN, prognóza pre okres Čadca je prevzatá z materiálu „Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch 
do roku 2025“ ktorú vydal INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky Bratislava v roku 2004. Podľa 
uvedených prognóz očakávaný vývoj počtu obyvateľov okresu a mesta má podobný trend rastu. 
 
Tab. č. 3/ Prognóza vývoja počtu obyvateľov 
 

Územie Počet obyvateľov Koeficient 20/05 

Rok 2005 Rok 2020 

Mesto Čadca 26 972* 28 000 1,038 

Okres Čadca 92 909 93 428 1,006 

 
Okresné veliteľstvo policajného zboru v Čadci poskytlo údaje o počtoch motorových vozidiel 

v okrese Čadca. Na ich základe bol prepočítaný doterajší stupeň automobilizácie a motorizácie 
okresu Čadca a stanovená predikcia vývoja. Vývoj vybavenosti osobnými automobilmi 
a motorovými vozidlami okresu Čadca sa nachádza v štádiu lineárneho aţ exponenciáneho trendu. 
K roku 2020 tento trend bude neustále pokračovať pričom sa predpokladá stupeň saturácie 1:4,0. 
Postupné zniţovanie k stupňu saturácie 1:2,5 je očakávané aţ v období po roku 2020. 
 
Tab. č. 4/ Prognóza vývoja vybavenosti osobnými a motorovými vozidlami 
 

Okres Čadca Doterajší vývoj Exponenc. trend Lineár. trend 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2020 K 20/05 2020 K 20/05 

Vybavenosť 
OA/1000 obyv. 

131 140 148 153 145 159 250 1,58 220 1,39 

Vybavenosť 
MV/1000 obyv. 

162 173 182 189 180 196 305 1,56 268 1,37 

 
Údaje o priemernom ročnom prebehu vozidiel za mesto alebo okres Čadca neboli 

k dispozícií. Pre účely prognózy dopravy boli pouţité údaje za Slovensko, čo v prognóze 
predpokladá, ţe vyuţívanie motorových vozidiel v záujmovom území Čadce sa výrazne nelíši od 
priemeru na Slovensku. 
 

Rastové koeficienty určené pre jednotlivé druhy dopravy podľa ich vzťahu k územiu sú 
členené na koeficienty pre zdrojovú a cieľovú dopravu a koeficienty pre vnútornú dopravu. 
Odvodené sú z predikcie vývoja štrukturálnych veličín v nasledovnom zloţení: 
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Zdrojová a cieľová doprava Kz+c = Obyv.20oCA/Obyv.05oCA x Automob.20oCA /Automob.05oCA x 
Roč.prebeh20SR/Roč.prebeh05SR 
 

Vnútorná doprava Kvn = Obyv.20mCA/Obyv.05mCA x Automob.20oCA /Automob.05oCA x 
Roč.prebeh20SR/Roč.prebeh05SR 
 

Dosadením príslušných hodnôt boli získané nasledovné hodnoty rastových koeficientov: 
 
Zdrojová a cieľová doprava Kz+c20/05 = 2,03 
 
Vnútorná doprava Kvn20/05 = 2,10 
 

Problematika tvorby rozvojových koeficientov tranzitnej dopravy má širší územný záber. 
Vychádza sa z vývojových línií RPDI v oblasti Čadce a na území Slovenska v členení podľa 
jednotlivých druhov komunikácií. Konštrukcia rozvojového koeficientu RPDI pre tranzit na 
diaľniciach a cestách I. triedy vychádza z úvahy postupného budovania diaľničnej siete na 
Slovensku a s tým spojeného multiplikačného efektu celoplošného pôsobenia diaľničnej dopravy. 
V oblastiach kde v súčasnosti pripravovaná diaľnica neexistuje sa tento trend prejaví postupným 
pribliţovaním RPDI diaľníc k celoslovenskému priemeru. Špecifické aspekty spojené s polohou 
niektorých regiónov vo vzťahu k rozvojovým pólom stredoeurópskeho priestoru či k multimodálnym 
koridorom je potrebné zvaţovať oddelene. V prípade Čadce ide o problematiku odvodenú od 
postupného dobudovania diaľníc a rýchlostných ciest severo-juţného smerovania v rámci VI. 
multimodálneho koridoru predovšetkým na území Poľska a ČR. V praxi to znamená očakávané 
presmerovanie európského a medzištátneho tranzitu z dopravnej línie Gdaňsk/Varšava – Krakov – 
Trstená – Budapešť do línie Gdaňsk/Varšava – Katovice – Čadca – Ţilina – Budapešť. 
V hospodárskej oblasti je v tomto smere predmetom úvah vplyv očakávanej úzkej kooperácie 
veľkých výrobných investícií Hyundai/KIA na severnej Morave a v Ţiline. 
 

K roku 2005 bola pomocou matice dopravných vzťahov prerozdelená dopravná záťaţ 
z existujúcej cestnej siete na sieť s vybudovanou diaľnicou D3 a rýchlostnou cestou R5 v oblasti 
Čadce. Na základe takéhoto rozloţenia dopravných záťaţí boli zistené priemerné RPDI jednotlivých 
druhov komunikácií (diaľnice aţ cesty II. triedy) v oblasti Čadce. 
 
Zo zistených údajov RPDI vyplýva poznanie o špecifickom postavení cesty II/487 v oblasti Čadce 
a na Kysuciach. Hodnoty RPDI II. tried v oblasti Čadce (8 570 sk.voz./24hod.) prevyšujú celoštátny 
priemer (3 031 sk.voz./24hod.) a pribliţujú sa hodnotám RPDI ciest I. triedy (9 440 sk.voz./24hod.) 
v oblasti Čadce. V územno-plánovacích dokumentoch nadradenej úrovne – KURS 2001 a Zmeny 
a doplnky ÚPN VÚC Ţilinského kraja – s týmito skutočnosťami súvisia očakávania rastu funkčnej 
úrovne cesty II/487 na úroveň cesty I. triedy v rámci začlenenia spolu s dotknutými úsekmi cesty 
I/11 do prihraničného cestného ťahu pozdĺţ hranice s ČR a Poľskom. Koeficient rastu RPDI bol pre 
cesty I/11, I/12 a II/487 koncipovaný ako spoločný. Z celoštátnych štatistík vývoja RPDI diaľníc 
a ciest I. triedy boli odvodené výhľadové trendy rozvoja a hodnoty priemernej RPDI na Slovensku 
v roku 2020. Výhľadový koeficient pre tranzit bol napokon zistený z porovnania celoštátneho 
priemeru RPDI ciest I. triedy v roku 2020 (polynomická vývojová línia 13 700 sk.voz./24 hod.) a 
priemeru RPDI ciest I. a II. triedy v roku 2005 v oblasti Čadce (8 835 sk.voz./24 hod.). Rovnakým 
postupom bol odvodený výhľadový koeficient pre tranzit na diaľnici D3 (k roku 2020 lineárna 
vývojová línia celoštátneho priemeru RPDI s hodnotou 26 122 sk.voz./24 hod, v roku 2005 priemer 
RPDI úsekov diaľnice D3 v oblasti Čadce 9 100 sk.voz./24 hod). 
 
Tranzitná doprava KT = RPDI20SR/RPDI05CA 
 

Dosadením príslušných hodnôt boli získané nasledovné hodnoty rastových koeficientov: 
 
Tranzitná doprava diaľnice D3 KTD20/05 = 2,87 
 
Tranzitná doprava cesty I. a II. triedy KTI20/05 = 1,52 
 

Objem tranzitnej európskej a medzinárodnej dopravy, ktorý sa odkloní z dopravnej línie 
Gdaňsk/Varšava – Krakov – Trstená – Budapešť do skompletizovanej diaľničnej línie 
Gdaňsk/Varšava – Katovice – Čadca – Ţilina – Budapešť je moţné len odhadnúť nakoľko nie sú 
k dispozícii údaje o medzinárodnom smerovaní dopravných prúdov. Východiskové údaje sú 
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čerpané z celoštátneho sčítania dopravy v roku 2000 na hraničnom priechode Trstená – Chyţne. 
Vychádza sa z pridelenia RPDI v kompletnom rozsahu tranzitu ktorý je následne v rozdelený 
pomere 50/50 rozdelený na prihraničný regionálny tranzit (viazaný na konkrétne územie Oravy 
a Maľopoľska) a medzištátny a európsky tranzit. Koeficient rastu pre európsky a medzištátny tranzit 
bol odhadovaný, vychádzal z rovnakých úvah ako v prípade diaľnice D3. V jeho hodnote je 
obsiahnutá atraktivita súvislej diaľničnej línie Gdaňsk/Varšava – Katovice – Ţilina – 
Viedeň/Budapešť (viď závery KÚRS 2001 a prognózy dopravnej záťaţe Územného generelu 
cestnej dopravy SR, 2003). Odhadnutý objem dopravy odklonenej z línie Gdaňsk/Varšava – Krakov 
– Trstená bude pripočítaný k dopravnej záťaţi úsekov diaľnice D3 v oblasti Čadce. 
 
Tab. č. 5/ Odhad objemu odklonenej dopravy na diaľnicu D3 [skut.voz./24 hod.] 
 

Hraničný 
priechod 

RPDI SR 
2000 

RPDI PR 
2000 

Prihraničný 
tranzit 50% 

Tranzit 
SR/PR/EU 50% 

KT20/00 Odklonené 
RPDI 2020 

Trstená - 
Chyţne 

3 516 3 760 1 758 1 758 3,75 6 592 

 
Pomocou vyššie uvedených rozvojových koeficientov dopravy bola prepočítaná matica 

dopravných vzťahov z roku 2005 na rok 2020 
 
Tab. č. 6/ Smerovanie vonkajšej dopravy v Čadci v roku 2020 [skut.voz./24 hod.] 
 

z/do 
1 

Svrčinovec 
2 

Skalité 
3 

Ţilina 
4 

Turzovka 
5 

Čadca Tranzit Celkom Tranzit % 

1 Svrčinovec 0 568 5 772 632 6 529 6 972 13 501 51,64 

2 Skalité   0 1 412 262 4 000 2 242 6 242 35,92 

3 Ţilina     0 5 064 13 031 12 248 25 279 48,45 

4 Turzovka       0 11 855 5 958 17 813 33,45 

Celkom       5 958 35 415 27 420 62 835 43,64 

 
Výsledná záťaţ jednotlivých úsekov komunikácií ZAKOSu Čadca bola realizovaná 

pridelením dopravných vzťahov na cestnú sieť. Model je zjednodušený, zodpovedá obmedzeniam, 
ktoré vyplývajú z nekompletnosti smerového prieskumu dopravy (bol zameraný na lokalizáciu 
diaľničných kriţovatiek). V oblasti centra mesta Čadca bola dopravná záťaţ realizovaná metódou 
prideľovania dopravy na dve konkurenčné trasy v závislosti od atraktivity územia (parkovacie 
plochy, obchodné centrá a zdravotnícke zariadenia, ...). Rovnakým princípom bola zaťaţovaná 
pôvodná trasa cesty II/487 a jej obchvat pozdĺţ Kysuce. 
 

Nakoľko nie je známe smerovanie vnútornej dopravy, modelovanie jej smerovania 
v závislosti od zmien komunikačného systému nebolo moţné vykonať. Objemy vnútornej dopravy 
na jednotlivých úsekoch ciest – teda tam kde sú k dispozícii údaje z celoštátneho sčítania dopravy 
SSC na cestách a diaľniciach – bolo moţné orientačne zistiť porovnaním modelových smerových 
hodnôt vonkajšej dopravy s celkovou záťaţou úseku podľa sčítania dopravy v roku 2005. Tieto 
hodnoty, bez znalosti ich smerových charakteristík majú orientačný charakter, ich prepočítaním 
pomocou koeficientu rozvoja vnútornej dopravy k roku 2020 moţno získať teoretické objemy 
vnútornej dopravy úseku. Ide však o pasívne údaje ktoré nie je moţné pouţiť na modelovanie, ich 
výpovedná hodnota predstavuje prenesenie stavu z roku 2005 do roku 2020. V tabuľkách kde sa 
nachádza i údaj o celkovej dopravnej záťaţi, vrátane vnútornej dopravy, ide teda o zlúčenie 
modelovaných objemov vonkajšej dopravy a pasívne prepočítaných objemov vnútornej dopravy. 
Výpovedná hodnota takto koncipovanej celkovej záťaţe je na úsekoch, ktorých sa dotýka zmena 
stavu komunikačného systému, zanedbateľná (preloţka cesty II/487, predĺţenie ulice Slov. 
dobrovoľníkov). V prípade ostatných úsekov komunikácií, kde nedochádza k zmenám 
ovplyvňujúcim smerovanie dopravy je objem prognózovanej vnútornej dopravy úseku komunikácie 
vcelku akceptovateľný. Zároveň je potrebné zdôrazniť úplnú absenciu údajov o vnútornej doprave 
na mestských komunikáciách. Táto skutočnosť vyplýva z toho, ţe pre územný plán Čadce neboli 
realizované dopravné prieskumy v rozsahu potrebnom pre poţadovanú poznatkovú úroveň riešenej 
dopravnej problematiky (smerový dopravný prieskum a profilové prieskumy na cestách aj miestnych 
komunikáciách Čadce, dopravno-sociologický prieskum). Náhradné riešenie prevzalo údaje 
o dopravnej záťaţi zo sčítania SSC, neobsahujúce sčítacie stanovištia a profily na mestských 
komunikáciách v Čadci. Tento fakt zabraňuje kvalifikovane navrhnúť kategóriu miestnych 
komunikácií, ktoré sú funkčne určené predovšetkým pre vnútromestskú dopravu. 
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V nasledujúcej tabuľke je uvedené označenie komunikačnej siete pouţitej k modelovaniu 

dopravnej záťaţe. Tabuľka zároveň slúţi ako legenda k pentlogramu dopravnej záťaţe návrhu 
ZAKOSu Čadca. 

 
Tab. č. 7/ Rozdelenie a označenie komunikačnej siete  
 

Označe-
nie  

úseku 
Cesta/MK 

Číslo sčít. 
úseku  

v roku 2005 
Lokalizácia 

A Diaľ. privádzač Bukov 90276 
Diaľ. kriţ. Bukov – kriţ. I/11 Čadca s malým 
obchvatom  

B 
Sprievodná cesta I/11 
k D3 

90276 a 90273 
Kriţ. I/11 Čadca s malým obchvatom – kriţ ul. 
Májová 

C 
Sprievodná cesta I/11 
k D3 

90261 kriţ ul. Májová – nová kriţ. preloţky II/487 

D 
Sprievodná cesta I/11 
k D3 

90261 
Nová kriţ. preloţky II/487 – kriţ. s diaľ. privádzačom 
Podzávoz (nová MK) 

E 
Sprievodná cesta I/11 
k D3 

90262 
Kriţ. s diaľ. privádzačom Podzávoz – hranica k.ú. 
Čadca/Svrčinovec 

F Preloţka cesty II/487  
Kriţ. s cestou I/11 – kriţ. so spojkou pozdĺţ trate     
č. 128 

G Preloţka cesty II/487  
Kriţ. so spojkou pozdĺţ trate č. 128 – kriţ so spojkou 
k OD LIDL 

H Preloţka cesty II/487  
Kriţ so spojkou k OD LIDL – kriţ. Raková (hranica 
k.ú.) s pôvodnou II/487 

I Cesta II/487 91110 Kriţ. Raková (hranica k.ú.) – obec Raková 

J 
MK spojka pozdĺţ trate 
č. 128 

 
Kriţ. s preloţkou II/487 – kriţ. Palárikova, Májová 
a predĺţenie ul. Slov dobrovoľníkov 

K 
MK ul. Slov. 
dobrovoľníkov vrátane 
predĺţenia 

 
Kriţ. Palárikova, Májová a spojka okolo Plavárne – 
kriţ s Kysuckou cestou 

L MK Kysucká cesta 90273 
Kriţ. ul. Slov. dobrovoľníkov – kriţ. s malým 
obchvatom I/11 pod Ţarcom 

M 
Sprievodná cesta I/11 
k D3 

90272 
Kriţ. s malým obchvatom a Kysuckou cestou pod 
Ţarcom – kriţ. s MK ul. A. Hlinku  

N 
Sprievodná cesta I/11 
k D3, malý obchvat 

 
Kriţ. s Kysuckou cestou pod Ţarcom – kriţ s diaľ. 
privádzačom Bukov 

O MK Májová ulica 91122 
Kriţ. s I/11 – kriţ. Palárikova, predĺţenie Slov. 
dobrovoľníkov a spojka pozdĺţ trate č.128 

P MK spojka k OD LIDL  
Kriţ. s preloţkou II/487 – kriţ. Palárikova pri OD 
LIDL 

R 
Nová MK – privádzač 
Podzávoz 

 Kriţ. s I/11 Podzávoz – diaľ. kriţ. Podzávoz 

U 
Sprievodná cesta I/11 
k D3 

90260 
hranica k.ú. Čadca/Svrčinovec – kriţ. s cestou I/12 
Svrčinovec 

V MK Palárikova ul. 91121 
Kriţ. Raková (hranica k.ú.) s pôvodnou II/487 – kriţ. 
pri OD LIDL 

X MK Palárikova ul.  91121 
Kriţ. pri OD LIDL - kriţ. Májová, predĺţenie Slov. 
dobrovoľníkov a spojka pozdĺţ trate č.128 

Y 
Sprievodná cesta I/12 
k D3 

94750 kriţ. s cestou I/11 Svrčinovec – Čierne pri Čadci 

Z 
Sprievodná cesta I/11 
k R5 

90269 kriţ. s cestou I/12 Svrčinovec – št. hranica SR/ČR 

D30 Diaľnica D3 90280 
Diaľ. kriţ. Kys. Nové Mesto – diaľ. kriţ. Krásno nad 
Kysucou 

D31 
Diaľnica D3 

90276 
Diaľ. kriţ. Krásno nad Kysucou – diaľ. kriţ. 
Čadca/Bukov 

D32 
Diaľnica D3 

 
Diaľ. kriţ. Čadca/Bukov – diaľ. kriţ. 
Čadca/Podzávoz 

D33 Diaľnica D3  Diaľ. kriţ. Čadca/Podzávoz – diaľ. kriţ. Svrčinovec 

D34 
Diaľnica D3 

 
Diaľ. kriţ. Svrčinovec – diaľ. kriţ. Skalité št. hranica 
SR/PR 

R51 Rýchlostná cesta R5  Diaľ.kriţ. Svrčinovec – št. hranica SR/PR  

AB 
Sprievodná cesta I/11 
k D3 

90271 Kriţ. s MK ul. A Hlinku – kriţ. s III/01159 Oščadnica 
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Tab. č. 8/ Prognóza dopravnej záťaţe návrhu ZAKOS Čadca v roku 2020  
 

úsek 
RPDI [skut.voz./24 hod.] 

Tranzit Zdrojová+ cieľová Vonkajšia spolu (T+Z+C) Doprava spolu* 

A 5 604 13 031 18 635 18 635 

B 5 064 17 706 22 770  31 943 

C 5 064 11 779 16 843  26 016 

D 894 10 529 11 423 20 523 

E 0 4 796 4 796 7 060 

F 5 958 8 521 14 479  28 041 

G 5 958 4 261 10 219  10 219 

H 5 958  0 5 958  5 958 

I 5 958 11 855 17 813  17 813 

J  0 14 448 14 448  14 448 

K  0 8 559 8 559  13 144 

L 0 11 009 11 009 20 182 

M 0 1 825 1 825 20 171 

N  0 17 706 17 706  26 879 

O  0 7 356 7 356  20 918 

P  0 4 261 4 261  4 261 

R 0 5 733 5 733 5 733 

U 0 4 796 4 796 5 772 

V  0 11 855 11 855  11 855 

X  0 11 855 11 855  11 855 

Y 0 4 000 4 000  4 000 

Z 0 6 529 6 529  6 529 

D30 37 706 0 37 706 37 706 

D31 18 793 11 206 29 999 29 999 

D32 13 729  0 13 729 13 729 

D33 14 623 5 733 20 356 20 356 

D34 8 645 640 9 285 9 285 

R51 6 972 5 093 12 065 12 065 

AB 0 1 825 1 825 13 351 

 
* údaj o vnútornej doprave (započítaný do výslednej hodnoty Doprava spolu) nebol smerovo modelovaný, bol 
zistený koeficientovým prepočtom predpokladaného objemu z roku 2005 na rok 2020 
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l) 1.3. Funkčné členenie a kategorizácia ciest a ţelezničných tratí ZAKOS 
 

Z vyššie uvedených prognóz dopravných záťaţí komunikácií vyplývajú nasledovné návrhy 
kategorizácie komunikácií návrhu ZAKOS. Návrh kategorizácie komunikácií je spracovaný 
v tabuľke a v grafickej podobe schémy. 
 
Tab. č. 9/ Návrh kategorizácie cestných komunikácií ZAKOS Čadca 

Úsek 
/súčasť ZAKOS 

Cesta/MK Funkčná trieda Kategória 

A/+ Diaľ. privádzač Bukov A1 MZ 21,5/60 

B/+ Sprievodná cesta I/11 k D3 B1 MZ 25,0/60 

C/+ Sprievodná cesta I/11 k D3 B1 MZ 25,0/60 

D/+ Sprievodná cesta I/11 k D3 B1 MZ 21,5/60 

E/+ Sprievodná cesta I/11 k D3 B2 MZ 13,5/50 

F/+ Preloţka cesty II/487 B1 MZ 21,5/60 

G/+ Preloţka cesty II/487 B1 MZ 14,0/60 

H/+ Preloţka cesty II/487 B1 MZ 14,0/60 

I/- Cesta II/487 - C 9,5/60 

J/+ MK spojka pozdĺţ trate č. 128 B2 MZ 13,5/50 

K/+ 
MK ul. Slov. dobrovoľníkov vrátane 

predĺţenia 
B2 MZ 13,5/50 

L/+ MK Kysucká cesta B2 MZ 13,5/50 

M/+ Sprievodná cesta I/11 k D3 B2 MZ 13,5/50 

N/+ 
Sprievodná cesta I/11 k D3, malý 

obchvat 
B2 MZ 13,5/50 

O/+ MK Májová ulica C2 MO 11,5/30 

P/+ MK spojka k OD LIDL B2 MZ 8,5/50 

R/+ Nová MK – privádzač Podzávoz B1 MZ 14,0/60 

U/- Sprievodná cesta I/11 k D3 - MZ 13,5/50 

V/+ MK Palárikova ul. C2 MO 11,5/30 

X/+ MK Palárikova ul. C2 MO 11,5/30 

D30/- Diaľnica D3 A1 D24,5/80 

D31/+ Diaľnica D3 A1 D24,5/80 

D32/+ Diaľnica D3 A1 D24,5/80 

D33/- Diaľnica D3 A1 D24,5/80 

AB/+ Sprievodná cesta I/11 k D3 B2 MZ 13,5/50 

 
/+  úsek je súčasťou ZAKOS,  /-  úsek nie je súčasťou ZAKOS 

 
 

Návrh ZAKOS obsahuje kompletnú sieť existujúcich ţelezničných tratí uvedených 
v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tab. č. 10/ Návrh kategorizácie ţelezničných tratí ZAKOS Čadca 
 

Číslo 
trate 

Lokalizácia Funkcia Počet koľají Trakcia Prevádzka 

127 Ţilina-Čadca-
Svrčinovec-hranica 

SR/ČR 

   Osobná, 
nákladná 

Úsek Ţilina-Čadca Multimodálny 
koridor VI. 

2 elektrická 

Úsek Čadca-
Svrčinovec-hranica 

SR/ČR 

Doplnkový koridor 
TINA 

2 elektrická 

128 Čadca-Makov Regionálna 1 motorová Osobná, 
nákladná 

129 Čadca-Svrčinovec-
Skalité-hranica SR/PR 

Multimodálny 
koridor VI. 

1 elektrická Osobná, 
nákladná 
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l) 1.4. Koncepcia hlavných peších systémov  

Návrh preberá všetky existujúce hlavné pešie ťahy, ktoré v náväznosti na urbanistickú 
koncepciu mesta doplňuje o nové plochy a komunikácie. Realizáciou malého obchvatu cesty I/11 
pozdĺţ ţelezničnej trate sa v centre mesta vytvorí priestor pre rozšírenie plôch pešej zóny 
o Námestie Slobody, časť ulice Slobody a ulice A. Hlinku. V súvislosti s realizáciou parkovacích 
plôch v priestoroch bývalého AVC, ale i vo väzbe na lokalizáciu ţelezničnej a autobusovej stanice, 
sa podstatne zvýši význam peších prepojení s centrom mesta. Ako kľúčová pešia infraštruktúra 
budú fungovať pešie prechody cez svetelne riadené kriţovatky na ceste I/11 pred bývalým areálom 
AVC. Zároveň malý obchvat cesty I/11 a preloţka cesty II/487 uvoľnia pôvodné trasy 
s premosteniami Kysuce. Vytvoria sa tak predpoklady úpravy na obsluţnú funkciu premostení, 
Májovej, Moyzesovej a časti ulice Slobody. V obsluţnom uličnom priestore bude pozícia chodcov na 
kvalitatívne vyššej úrovni ako v súčasnom stave. Taktieţ je moţné, v rámci podrobnejšieho riešenia 
dopravnej problematiky CMZ, otvoriť priestor na zvaţovanie rozšírenia pešej zóny i do priestoru 
premostenia ulice Slobody a Moyzesovej ulice. 
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Tab. č.11/ Hlavné pešie ťahy a komunikácie 
 

Por. 
č. 

Hlavný peší ťah Úsek Funkčná 
trieda 

Šírkové usporiadanie Poznámka 

1 Oblasť priemyslu 
(SAD)–ul. A. Hlinku 

(ţel. zastávka Mesto)-
Nám. Slobody–
Palárikova ul.-

Nemocnica 

Oblasť priemyslu 
(SAD)–ul. A. 
Hlinku-Nám. 

Slobody 

D1 Kompletný priestor ulice Dopravná 
obsluha, 
zástavky 

MHD 

Nám. Slobody –
Palárikova ul.- 

D1 Kompletný priestor ulice Dopravná 
obsluha 

Palárikova ul.-
Nemocnica 

D3 Jednostranný chodník 
pozdĺţ II/487 

 

2 Kysucká cesta-Nám. 
Slobody-ul. Slobody-

most cez Kysuce-
parkoviská býv. AVC 
s vetvou Nábreţie-

Alej pri Kysuci 

Kysucká cesta od 
kriţ. Slov 

dobrovoľníkov-
Nám. Slobody 

D1 Kompletný priestor ulice Dopravná 
obsluha, 
zástavky 

MHD 

Nám. Slobody-ul. 
Slobody po kriţ. 

Moyzesova 

D1 Kompletný priestor ulice Dopravná 
obsluha 

Ul. Slobody–po 
Nábreţie-most 

Kysuca-prechod 
cez I/11-parkoviská 

býv. AVC 

D3 Obojstranný chodník 
pozdĺţ ul. Slobody  

Dopravná 
obsluha 

Nábreţie-zaústenie 
na peší ťah 3. na 

Moyzesovej ul.-Alej 
pri Kysuci 

D1 Kompletný priestor ulice  

3 Autobus./ţelez. 
stanica Čadca-Májová 

ul.-sídlisko Kýčerka 

Autobus./ţelez. 
stanica Čadca-

Májová ul. 

D3 Jednostranný/obojstran
ný chodník pozdĺţ 

II/487 

 

sídlisko Kýčerka D3 Samostatný chodník v 
sídlisku 

 

4 Matičné nám.-Ul. 17. 
Novembra (cintorín, 

Gymnázium) 

Matičné nám. D1 Kompletný priestor 
námestia 

Dopravná 
obsluha 

Matičné nám.-
Palárikova 

D3 schodište  

17. Novembra 
(Palárikova-

Slov.dobrovoľníkov
) 

D1 Kompletný priestor 
námestia 

Dopravná 
obsluha 

17. Novembra -
Gymnázium 

D3 Jednostranný chodník 
pozdĺţ ul. 17 Novembra 

 

5 Autobus./ţelez. 
stanica Čadca-

ul.Slobody-most-Nám. 
Slobody-Kysucká 

cesta-sídlisko Ţarec 

Autobus./ţelez. 
stanica Čadca-

ul.Slobody-most-
Nám. Slobody-
Kysucká cesta 

D3 Jednostranný 
/obojstranný chodník 

pozdĺţ I/11 

 

sídlisko Ţarec D3 Samostatný chodník v 
sídlisku 

 

6 Autobus./ţelez. 
stanica Čadca-
podchod ţelez. 

stanica-podchod 
diaľnica-

Drahošanka/U Najdka 

Autobus./ţelez. 
stanica Čadca-
podchod ţelez. 

stanica-podchod 
diaľnica 

D3 Samostatný chodník a 
podchody 

 

Podchod diaľnica-
Drahošanka/U 

Najdka 

C3 Peší ťah v hlavnom 
priestore obsluţnej 

komunikácie 

Dopravná 
obsluha 

 
 

l) 1.5. Kapacity plôch pre parkovanie a hromadné garáţe 
 

Výpočet nárokov na parkovacie vychádza z predpokladaných objemov dopravy ktorá bude 
mať svoj zdroj a cieľ v Čadci. Vo vonkajšej zdrojovej a cieľovej doprave bude – podľa tabuľky Tab. 
č. 6/ Smerovanie vonkajšej dopravy v Čadci v roku 2020 – denne začínať a končiť 35 tisíc jázd 
motorových vozidiel v Čadci. V zmysle údajov uvedených v kapitole l) 1.2. Koncepcia prepravných 
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vzťahov nie sú k dispozícii komplexné údaje o smerovaní a objemoch vnútornej dopravy. Znamená 
to teda, ţe v tejto štruktúre dopravy je moţno nároky na parkoviská len odhadovať. 
 

Zdrojová a cieľová doprava obsahuje jazdy do a z Čadce mimomestských návštevníkov 
Čadce ale taktieţ jazdy obyvateľov Čadce z Čadce von a ich návraty späť. Z analýz vykonaných 
v prieskumoch a rozboroch je moţné usudzovať, ţe pomer zdrojových a cieľových ciest 
vykonávaných mimomestskými návštevníkmi a obyvateľmi Čadce (podkladom sú výsledky Sčítania 
ľudu z roku 2001 kde ide o dochádzku a odchádzku za prácou v beţný pracovný deň v pomere 
5 963/3 048) je 66% a 34%. Aplikovaním tohto pomeru na celkový objem zdrojových a cieľových 
jázd moţno predpokladať, ţe do a z Čadce bude v beţný pracovný deň vykonaných 23 100 
obojsmerných jázd mimomestskými návštevníkmi čo v praxi znamená nároky na parkovacie plochy 
pre 11 500 motorových vozidiel. V prípade jázd obyvateľov Čadce von z mesta a ich návratov 
v beţný pracovný deň nie je uvaţované s poţiadavkami na parkovacie plochy v meste. Naopak, 
v tomto prípade ide o nároky na odstavné plochy pre motorové vozidlá v Čadci v garáţach, 
hromadných garáţach a na teréne. 
 

Objem ciest vnútornej dopravy je odhadnutý z predpokladaného stupňa automobilizácie 
v Čadci a z priemernej hybnosti vozidiel v meste. Podľa očakávaného stupňa automobilizácie bude 
v roku 2020 v Čadci 23 250 osobných automobilov. Po odčítaní ciest ktoré budú vykonávať 
obyvatelia Čadce v rámci zdrojovej a cieľovej dopravy zostane na pouţitie vo vnútornej doprave 
objem 12 500 osobných vozidiel. Existuje reálny predpoklad, ţe motorové vozidlá v rámci 
vnútromestskej dopravy budú obyvateľmi mesta vyuţívané predovšetkým na cesty mimo okruh 
pešej dochádzkovej vzdialenosti. Vo vzťahu vzdialenejších okrskov mesta (okrsky č. III. aţ VIII.) 
k vybavenosti v centre mesta (okrsok č. I.) a na okrsku Sídlisko – Siheľník (okrsok č. II.) to 
predstavuje 24,3 % vlastníkov osobných vozidiel z celkového počtu v meste. V dopravnej väzbe 
okrsku Sídlisko – Siheľník k vzdialenejším okrskom mesta je predpoklad vyuţívania osobných 
vozidiel obyvateľmi bývajúcimi v excetrických polohách sídliska Kýčerka. Ide teda asi o jednu 
polovicu zo 49 % vlastníkov osobných vozidiel v meste. Spolu to znamená, ţe asi 48% z obyvateľov 
– vlastníkov osobných vozidiel v meste Čadca bude mať v roku 2020 moţnosť pouţiť 
k vnútromestskej ceste motorové vozidlo alebo prostriedok hromadnej dopravy osôb. Pri 90% 
preferencii individuálnej automobilovej dopravy (vlastníkmi osobných vozidiel) to predstavuje 10 044 
osobných vozidiel pouţitých v priemerný pracovný deň vo vnútromestskej doprave. Pri priemernej 
hybnosti individuálnej automobilovej dopravy 2 jazdy za deň to znamená 20 088 jázd osobných 
vozidiel vo vnútornej doprave za deň. 
 

V štruktúre ciest zdrojovej a cieľovej dopravy nie sú k dispozícii údaje o účeloch ciest, teda 
o ich rozdelení na pravidelnú a nepravidelnú dopravu v Čadci. V prípade pravidelnej dopravy sa 
nároky na parkovacie plochy kumulujú do priestorov a areálov pracovísk, prípadoch nepravidelnej 
dopravy je cieľom ciest vybavenosť lokalizovaná predovšetkým v centrálnej mestskej zóne. 
Aplikovaním poznatkov zo smerových a dopravno-sociologických prieskumov v iných mestách sa 
dá predpokladať účelné spájanie ciest do práce s cestami za vybavenosťou pri väčšine 
pravidelných ciest. Sólo cesty za vybavenosťou sú spájané predovšetkým so zdravotnou, 
administratívnou, kultúrnou a športovou vybavenosťou. Vychádzajúc z týchto úvah a predpokladov 
je moţné charakter okrskov mesta a s tým spojené nároky na parkovanie rozdeliť nasledovným 
spôsobom. 
 
Tab. č 12/ Charakteristika urbanistických okrskov z hľadiska statickej dopravy 
 

Urbanistický okrsok Dominujúci charakter okrsku 

Číslo Názov 

I. Čadca – Centrum Vybavenosť/obytný 

II. Sídlisko – Siheľník Vybavenosť/obytný 

III. Milošová – Podzávoz Výrobný/obytný 

IV. Čadečka Rekreačný/obytný  

V. Bukov – Drahošanka Rekreačný/obytný 

VI. Horelica Výrobný/obytný 

VII. Rieka  Rekreačný/obytný 

VIII. Vojty Rekreačný/obytný 
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Tab. č. 13/ Rozdelenie a výpočet nárokov na parkovanie osobných automobilov 
 

Okrsok Z + C doprava Vnútorná doprava Parkovanie 
spolu Krátkodobé 

parkovanie 
Dlhodobé 

parkovanie 
Parkovanie 

spolu 
Krátkodobé 
parkovanie 

Dlhodobé 
parkovanie 

Parkovanie 
spolu 

%  vozidlo %  vozidlo %  vozidlo %  vozidlo %  vozidlo %  vozidlo vozidlo 

Čadca – 
Centrum  

a Sídlisko – 
Siheľník 

85 7330 15 1295 75 8 625 90 1809 10 201 20 2 010 10 635 

Okrsky 
výrobno 

obytného 
charakteru 

10 230 90 2070 20 2 300 10 602 90 5424 60 6 026 8 326 

Okrsky 
rekreačno 
obytného 

charakteru 

50 287 50 288 5 575 50 1004 50 1004 20 2 008 2 583 

Spolu     100 11 500     100 10 044 21 544 

 
Pri prepočte nárokov na parkovanie vozidiel na parkovacie miesta bolo kalkulované s 12 

hodinovým denným vyuţitím parkovísk, pričom krátkodobé parkovanie bolo počítané na priemernú 
dĺţku jednej hodiny stánia a dlhodobé parkovanie na priemernú dĺţku 5 hodín stánia. 
 
Tab. č. 14/ Rozdelenie a výpočet nárokov na parkovacie miesta 

Okrsok Z + C doprava Vnútorná doprava Parkovanie 
spolu 

Krátkodobé 
parkovanie 

Dlhodobé 
parkovanie 

Parkovanie 
spolu 

Krátkodobé 
parkovanie 

Dlhodobé 
parkovanie 

Parkovanie 
spolu 

%  miesto %  miesto %  miesto %  miesto %  miesto %  miesto miesto 

Čadca – 
Centrum a 
Sídlisko – 
Siheľník 

85 610 15 530 75 1 140 90 150 10 85 20 235 1 375 

Okrsky 
výrobno 

obytného 
charakteru 

10 20 90 860 20 880 10 50 90 2 200 60 150 1 030 

Okrsky 
rekreačno 
obytného 

charakteru 

50 30 50 120 5 150 50 80 50 420 20 70 220 

Spolu     100 2 170     100 455 2 625 

 
Po odčítaní existujúcich parkovacích plôch v Čadci – 1 424 miest – je identifikovaný nárok 

na výstavbu 1 201 nových parkovacích miest. Zo strategického rozvojového hľadiska mesta a celej 
jeho gravitačnej oblasti je v prvom rade nutné v plnej miere pokryť poţiadavky na parkovacie miesta 
okrsku Centrum a to predovšetkým po obvode jeho komunikačného okruhu. V tomto smere sa javia 
ako ideálne plochy pre výstavbu parkovacích plôch na teréne a parkovacích objektov priestory 
bývalého areálu AVC. Lokalita sa nachádza vedľa hlavného komunikačného prístupu z diaľnice D3, 
zároveň leţí vedľa mestského distribučného kruhu. Z hľadiska dopravy ide o ideálnu lokalizáciu 
blízko centra. Nevyuţitie tejto lokality pre parking a náhradné riešenia na iných plochách sa 
nepriaznivo prejavia vo zvýšení objemov dopravy na distribučnom okruhu v meste a s tým 
spojeným zvýšením negatívnych vplyvov dopravy na ţivotné prostredie (deliace priestorové účinky 
zvýšenej záťaţe dopravy, hluk exhaláty). 
 

Na území mesta sa v súčasnosti nachádza 715 radových alebo sólo garáţí. Lokalizácia 
nových parkovacích plôch na teréne, parkovacích objektov a hromadných garáţí je súčasťou 
grafických výkresov. 
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l) 1.6. Koncepcia leteckej a vodnej dopravy 
 

V leteckej doprave sa Čadca nachádza v atrakčnom obvode Letiska Ţilina v k.ú. Dolný 
Hričov, ktoré je súčasťou hlavnej siete letísk SR. V súčasnosti je z letiska prevádzkovaná 
pravidelná letecká linka do Prahy. Na letisku Ţilina sa očakáva ďalší rozvoj civilnej dopravy. 
V súčasnosti sú pripravované projekty rozvoja letiska a pridruţeného priestoru. Súčasťou projektu 
je i predĺţenie dráhy letiska zo súčasných 1 150 metrov na 2 150 metrov, čo umoţní vzlet a 
pristávanie lietadlám veľkosti Boeingu 737. 

V prípade a prepojenia Slovenska rýchlostnou cestou R5 s Ostravskom sa Čadca zároveň 
dostáva do atrakčného letiska Mošnov, na ktorom sa predpokladá rozvoj civilnej dopravy. 
 

Systém vodnej dopravy sa v súčasnosti na území severozápadného Slovenska 
nenachádza. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 463/2002 schválila zámer 
realizácie Váţskej vodnej cesty, spresňujúci časť Koncepcie rozvoja vodnej dopravy SR. V prípade 
predĺţenia Váţskej vodnej cesty do Ţiliny bude prístav v Ţiline najbliţším prístavom od Čadce. 
Zároveň zostáva v študijnej polohe moţnosť realizácie prepojenia Váţskej vodnej cesty a s vodnou 
cestou Odra alebo Visla. Do doby medzinárodného upresnenia problematiky na expertnej úrovni 
a do doby podpisu príslušných medzinárodných dohôd je potrebné dodrţiavať územnú rezervu pre 
tento zámer i na území mesta Čadca. 
 
 

l) 1.7. Lokalizácia významných dopravných zariadení  
 

Ţelezničná stanica v Čadci je súčasťou modernizácie ţelezničných tratí VI. multimodálneho 
koridoru. Lokalizácia stanice sa nezmení, očakávané je postupné zvyšovanie jej kvality vybavenia. 
 

Kysuce a mesto Čadca spadajú do atrakčného obvodu terminálu kombinovanej dopravy 
v Ţiline/Tepličke nad Váhom. Tento terminál medzinárodného významu, zaradený do európskej 
siete TEN-T, je pripravovaný do výstavby. 
 
 

l) 1.8. Systém hromadnej dopravy a napojenie riešeného územia na systém 
 

V prímestskej autobusovej doprave nie sú pripravované zásadné zmeny. Autobusová 
a hlavná ţelezničná stanica sú priaznivo umiestnené na jednej lokalite. S centrom mesta ich budú 
spájať atraktívnejšie hlavné pešie trasy pozdĺţ uvoľnených plôch AVC. Rovnako rozmiestnenie 
zástavok autobusovej dopravy je vţité a nie je potrebné robiť zásadné zmeny lokalizácie.  

Mestská hromadná doprava v Čadci je vykonávaná prostredníctvom autobusových liniek. 
Prevádzkové parametre autobusovej dopravy, ich zmena a návrh nového usporiadania, spadajú do 
kompetencie dopravno-inţinierskej dokumentácie. Územný plán mesta Čadca nemal k dispozícií 
taký objem a podrobnosť dát ktoré by oprávňovali v rámci územno-plánovacej dokumentácie riešiť 
i dopravno-inţiniersku problematiku. Jedným z doporučených záverov ÚPN mesta Čadca je 
i aktualizácia problematiky MHD Čadca v rámci Dopravného generelu mesta. 
 
 

l) 1.9. Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy 
 

V súčasnom období sa nachádza v stave rozpracovanosti aktualizácia DÚR a DSP pre 
diaľnicu D3 v úseku Čadca/Bukov – Svrčinovec – Skalité. Aktualizácia obsahuje i časť venovanú 
vplyvu hluku na dotknuté urbanizované prostredie mesta Čadca. Rovnako ako aktualizovaná trasa 
diaľnice D3 je súčasťou dopravnej časti ÚPN i eliminácia nadlimitného hluku spôsobeného 
prevádzkou diaľnice.  

Návrh ÚPN obsahuje kvatifikáciu územného vplyvu hlukovej záťaţe z navrhovanej preloţky 
cesty II/487. Posudzované je prostredie centrálnej mestskej zóny so zmiešanou zástavbou, 
čiastočne vybavenosť a čiastostočne obytná funkcia.  

 
V súčasnosti sa posudzovanie vplyvu hluku na urbanizované prostredie riadi podľa 

Nariadenia Vlády SR č.339/2006 Z.z. z 10. mája 2006. V Prílohe č.2 spomínaného nariadenia je 
uvedená tabuľka č.1 ktorá stanovuje prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom 
prostredí z dopravy a z iných zdrojov. Príloha zároveň obsahuje ustanovenia a upresnenia, ktoré je 
pri posudzovaní hluku potrebné aplikovať v konkrétnych súvislostiach. 
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Tab. č. 15/ Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku (A) z pozemnej dopravy vo vonkajších 
priestoroch podľa Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. 
 

Kate-
gória 
vonkaj-
šieho 
územia 

Lokalizácia objektov vo vonkajších priestoroch Prípustný vonkajší 
hluk z dopravy 

LAeq,.pdB 

Po uplatnení 
korekcie podľa bodu 

1.6 prípustný 
vonkajší hluk 

z dopravy LAeq,.pdB 

deň večer noc deň večer noc 

I. Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. 
kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné areály 

45 45 40 45 45 40 

II. Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
oknami chránených miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení a iných chránených 
objektov, 

 
rekreačné územie (nad 100 m od 

komunikácií) 

50 50 45 55 55 50 

III. Územie ako v kategórii II. v okolí (do 100 m od 
komunikácie) diaľnic, ciest I.a II. triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou dopravou, ţelezničných 
dráh a letísk, mestské centrá 

60 60 50 70 70 60 

IV. Územie bez obytnej funkcie a bez chránených 
vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné 
parky, areály závodov 

70 70 70 80 80 80 

 
Bod 1.6 - Ak je preukázané, ţe jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy, prekračujúci 

prípustné hodnoty podľa tabuľky č.1 pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným 
narastaním dopravy nie je moţné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami 
bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II 
môţe prekročiť prípustné hodnoty hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č.1 najviac o 5 dB 
a pre kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB. 

 
Z dikcie tabuľky č. 15 a bodu 1.6 vyplýva ţe, výstavbu preloţky cesty II/487 a ostatných 

posudzovaných MK moţno klasifikovať ako nové stavby prinášajúce zmenu dopravnej záťaţe 
v dotknutom prostredí. Nakoľko nie sú známe oficiálne termíny sprevádzkovania nových 
komunikácií ÚPN bude predpokladať za rok sprevádzkovania horizont 2020. V prognóze hlukovej 
záťaţe preto budú posudzované najvyššie prípustné hladiny hluku bez uplatnenia korekcie podľa 
bodu 1.6. 

Hluková záťaţ prostredia je preukázaná prostredníctvom výpočtu vzdialenosti základnej 
izofóny najvyššej prípustnej hladiny hluku od komunikácie v rovine jej nivelety. Ide o orientačný 
výpočet hlukovej záťaţe prostredia. Objekty leţiace v pásme medzi komunikáciou resp. 100 m 
vzdialenou líniou od cesty a základnou izofónou, reprezentujúcou hygienický limit, budú potenciálne 
ohrozené prekročením hygienických limitov najvyšších prípustných hladín hluku. Pre kategóriu 
územia III – do 100 m od komunikácie – platia najvyššie prípustné hladiny hluku pre noc 50 dB 
a deň 60 dB. Pre kategóriu územia II – nad 100 m od komunikácie – platia najvyššie prípustné 
hladiny hluku pre noc 45 dB a deň 50 dB. 

 
Lokalizácia izofón posudzovanej oblasti je zobrazená na výkrese riešenia verejného 

dopravného vybavenia. 
 
Tab. č. 16/ Vzdialenosti základných LX izofón od osi komunikácií 

Úsek Cesta/MK 

Kategória územia II Kategória územia III 

LX deň 50 dB 

m 

LX noc 45 dB 

m 

LX deň 60 dB 

m 

LX noc 50 dB 

m 

F Preloţka cesty II/487 312,5 223,3 46,1 86,9 

G Preloţka cesty II/487 143,7   98,3 17,0 34,2 

H Preloţka cesty II/487   91,1   60,9   9,6 20,0 

J MK spojka pozdĺţ trate č. 128 189,6 131,7 18,4 37,3 

O MK Májová ulica 251,9 177,7 26,7 52,9 

P MK spojka k OD LIDL   67,7   44,6   4,9 10,7 

V MK Palárikova ul.  162,1 111,6 15,0 30,8 

X MK Palárikova ul.  162,1 111,6 15,0 30,8 
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l) 2.  Vodné hospodárstvo 
 

l) 2.1. Širšie vzťahy 

 
Koncepcia ÚPN mesta Čadca v rámci širších vzťahov : 

 rešpektuje existujúci systém zásobovania mesta pitnou vodou zo Skupinového vodovodu 
Nová Bystrica – Čadca – Ţilina (ďalej SKV NB – CA - ZA), 

 rešpektuje prívody SKV NB – CA, vetvu Krásno nad Kysucou – Čadca a vetvu Čadca – 
Raková, 

 rešpektuje zberač Raková – Čadca Skupinovej kanalizácie Podvysoká – Čadca, 

 rešpektuje pripravované vodohospodárske zámery spracované v realizačnom projekte : 
„Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, projektant Kovoprojekta Brno a.s. 
09/2005. Predmetom projektu je realizácia SKV NB – CA, vetva Čadca – Skalité 
s napojením na existujúci prívod Čadca - Raková, kanalizačný zberač B Skupinovej 
kanalizácie Skalité – Čadca, 

 rešpektuje pripravovaný vodohospodársky zámer : „Krásno nad Kysucou – odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd z obcí v povodí rieky Bystrica“, podľa ktorého budú splaškové 
vody z Čadce, miestnej časti Horelica odvádzané na ČOV Krásno nad Kysucou. 

 

l) 2.2. Vodárenské zdroje 

 

Súčasný stav 

 
Na hromadné zásobovanie sa vyuţívajú nasledujúce 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 Kadlubca, výdatnosť Q = 0,2 l.s
-1

, zdroj miestneho vodovodu U Kadlubca 
v miestnej časti Milošová (vodovod bude zrušený) 

 prameň U Kešňáka, výdatnosť Q = 0,15 l.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 
časti Kýčera. 

 

Návrh 

 
Koncepcia ÚPN mesta Čadca z hľadiska vyuţívania miestnych vodárenských zdrojov: 

 rešpektuje pripravovanú investíciu, ktorá zabezpečí zásobovanie pitnou vodou z verejného 
vodovodu mesta Čadca aj vo všetkých miestnych častiach (okrem osád Drahošanka 
a Kýčera) a miestne zdroje budú slúţiť ako rezerva, 

 navrhuje vyuţitie vodárenského zdroja U Poláka pre navrhovanú zástavbu IBV, ktorá je 
situovaná nad hornou hranicou tlakového pásma (467 m n.m.) vodovodu Podzávoz, 

 zachováva existujúce vyuţívanie vodárenských zdrojov Drahošanka a Kýčera. 
 
 

l) 2.3. Zásobovanie pitnou vodou 

 

Súčasný stav 

 
Mesto Čadca je zásobované pitnou vodou z SKV NB – ČA – ŢA, vetvou Krásno nad Kysucou – 
Čadca profilu DN 600, ktorá privádza vodu do vodojemov (ďalej VDJ) Čadca I. 
a pokračuje vetvou Čadca – Turzovka profilu DN 500. Trasa prívodu prechádza intravilánom mesta 
k SOU strojárskemu, kriţuje osadu U Sihelníka a pokračuje do Rakovej.  
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Zásobovanie pitnou vodou v riešenom území zabezpečujú: 

 verejný vodovod mesta v správe SVS a.s. OZ 06 Ţilina, 

 miestne verejné vodovody U Poláka, U Prívary, Drahošanka v správe SVS a.s. OZ 06 Ţilina 

 miestne verejné vodovody U Kadlubca a U Huľany v správe MsÚ, realizuje sa prevod 
správy na SVS a.s. OZ 06 Ţilina 

 miestne súkromné vodovody U Kešňáka a Kýčera    
 

Vodovodný systém mesta Čadca 

 
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 m
3
 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 m

3
 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 m
3
 s kótami hladín 522,0/516,0 m n.m. je gravitačne 

zásobované II. tlakové pásmo vodovodu dvomi zásobnými potrubiami : DN 200 zásobuje sídlisko 
Ţarec a potrubie DN 350 zásobuje sídlisko Kýčerka. V hornej časti sídliska Kýčerka je voda 
dotláčaná AT stanicou. 
 

Sídlisko U Hluška je zásobované z prívodu SKV Čadca – Raková.     
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 napojených 26 292 obyvateľov, t.j. 99 % 
- špecifická potreba VVR 176,9 l.os

-1
.d

-1
 

- špecifická potreba VFC 141,3 l.os
-1

.d
-1

 
- špecifická potreba VFD   87,2 l.os

-1
.d

-1
 

- VVR : 1 679 800 m
3
.r

-1
 

- VNF : 20 % 
- dĺţka vodovodu 55,2 km 
- 5 vodojemov (7 nádrţí) so sumárnym objemom 13 300 m

3
 

- 3 čerpacie stanice s kapacitou 100 l.s
-1

 

 

Návrh 

 
Koncepcia ÚPN mesta Čadca z hľadiska zásobovania pitnou vodou: 

 rešpektuje pripravovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, 
stavby SKV Čadca – Skalité, Vodovod Čadca, Vodovod Milošová a Vodovod Čadečka: 

o „SKV Čadca – Skalité“ rieši prívod SKV DN 300 do Skalitého. Napojenie vetvy SKV 
na prívod do Turzovky DN 500 v armatúrnej šachte,   

o „Vodovod Čadca“ rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete do miestnych častí Rieka 
a Vojty cez čerpacie stanice Rieka č. 1, Rieka č. 2 a Rieka č. 3,   

o napojenie vodovodu Podzávoz na prívodné potrubie Čadca – Skalité, jeho 
rozšírenie v miestnej časti Milošová cez čerpacie stanice U Polákov a U Kešňákov, 
v miestnej časti Čadečka rozšírenie rozvodnej siete po osadu Kráľovci, 
zabezpečenie potrebného tlaku v sieti čerpacími stanicami U Hľúzov, U Marčiskov 
a U Skobov, rozšírenie rozvodnej siete za ţelezničnú trať po osadu Najdkovci cez 
čerpacie stanice č. 1 U Najdkov, č. 2 U Liškov a č. 3 Liškov,  

 rešpektuje ZS „Čadca – vodovod III. tlakové pásmo“, projektant HYDROECO Banská 
Bystrica, 04/2005, ktoré rieši: 

o III. tlakové pásmo na sídlisku Kýčerka, návrh predstavuje čerpaciu stanicu pri VDJ 
Čadca II. s objemom 1 500 m

3
, výtlak do navrhovaného VDJ Čadca III. s objemom 

2 x 400 m
3
 s kótami 559,8/555,0 m n.m., zásobné potrubie, z ktorého bude 

zásobovaná osada Kýčerka a cez redukčnú šachtu sídlisko Kýčerka, 
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o 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: 
o v okrsku Sídlisko – Siheľník, predĺţenie rozvodnej siete III. tlakového pásma pre 

zástavbu nad kótou 475 m n.m. a rozšírenie rozvodnej siete v troch tlakových 
pásmach, 

o v okrsku Milošová – Podzávoz, rozšírenie akumulácie vo VDJ Podzávoz o druhú 
komoru s objemom 400 m

3
 a ďalšie zásobné potrubie DN 150 z VDJ Podzávoz, II. 

tlakové pásmo s vyuţitím 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, 

o 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 vyuţitie 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, 

o v okrsku Čadečka, predĺţenie 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), 

o  v okrsku Rieka, čerpaciu stanicu pri VDJ Čadca III. a zásobné potrubie pre 
rekreačnú lokalitu Husárik.  

Podrobnejší popis návrhu zásobovania pitnou vodou a rozšírenia vodovodu pre navrhované 
rozvojové lokality je v ďalšom pokračovaní textu. 
 
 

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, ţe na verejný vodovod mesta Čadca bude napojených 27 400 
obyvateľov, t.j. 97,8 % z celkového počtu obyvateľov. 
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Priemerná denná potreba pitnej vody pre mesto Čadca 

 

Odberateľ 
 

Počet jednotiek Špecif. potreba 
l.jed

-1
.d

-1
 

Qd priem. 
m

3
.d

-1
 

A. Obyvateľstvo      600  obyvateľov 155,0 93,0 

 18 360 obyvateľov 145,0 2662,2 
   7 840 obyvateľov 135,0 1058,4 
      600  obyvateľov 101,3 60,8 

A. spolu 27 400  obyvateľov  3874,4 

B. Základná vybavenosť 28 000  obyvateľov 65,0 1820,0 

C. Vyššia vybavenosť    

Okrsok I    
      stredné školy   2 870 ţiakov 25,0 71,7 
      základné školy (stravovanie)       330 ţiakov 25,0 8,2 
      soc. starostlivosť       108 miest 500,0 54,0 
      hotel         90 lôţok 1000,0 90,0 
      polyfunkčné zariadenia       340 zamest. 95,0 32,3 
      hypermarkety      200 zamest. 105,0 21,0 
Okrsok I spolu   277,2 

Okrsok II    
      nemocnica      218 lôţok 700,0 152,6 
      základné školy (stravovanie)       720 ţiakov 25,0 18,0 
      športhotel       140 lôţok 150,0 21,0 
      hypermarkety      260 zamest. 105,0 27,3 
Okrsok II spolu   218,9 

Okrsok III    
      základné školy (stravovanie)       160 ţiakov 25,0 4,0 
Okrsok III spolu   4,0 

Okrsok IV    
      soc. starostlivosť         30 miest 250,0 7,5 
Okrsok IV spolu   7,5 

Okrsok V - - - 

Okrsok VI    
      soc. starostlivosť       113 miest 500,0 56,5 
      soc. starostlivosť         30 miest 250,0 7,5 
Okrsok VI spolu   64,0 

Okrsok VII    
      Chata Tri kopce        40 lôţok 135,0 5,4 
      víkendové domy         12 lôţok 135,0 1,6 
      penzión (Rieka)        50 lôţok 150,0 7,5 
Okrsok VII spolu   14,5 

C. spolu   586,1 

D. Rekreačná vybavenosť    
Okrsok III    
Milošovský rybník    
              reštaurácia          4 zamest. 450 1,8 
              sociálne zariadenie        300 návštevníkov 10 3,0 
Okrsok III spolu   4,8 

Okrsok IV    
Kráľovci, lyţiarsky areál    
              sociálne zariadenie        500 návštevníkov 10 5,0 
Zariadenie pri vleku (Dalas)            
                 sociálne zariadenie       300 návštevníkov 10 3,0 
Okrsok IV spolu   8,0 

Okrsok VII    
            hotel Husárik         85 lôţok 150 12,8 
            sociálne zariadenie    1 600 návštevníkov 10 16,0 
Okrsok VII spolu   28,8 

D. spolu   41,6 
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E. Výroba a sluţby    
Okrsok I      330 zamest. 85 28,0 
   1 270 zamest. 105 133,0 
      600 zamest. 125 75,0 

Okrsok I spolu   236,0 

Okrsok III,  existujúce                  50 zamest. 60 3,0 
                  navrhované      500 zamest. 105 52,5 
    Strojársky závod   60,2 
    FEREX      200 zamest. 105 21,0 
    Výroba, sklady        70 zamest. 105 7,3 

Okrsok III spolu   144,0 

Okrsok IV        80 zamest. 80 6,4 

Okrsok VI      300 zamest. 85 25,5 
        50 zamest. 105 5,3 

Okrsok VI spolu   30,8 

E. spolu   417,2 

 
 
 

Potreba pitnej vody pre obyvateľov podľa urbanistických okrskov 

 

 Počet Špecif. 
potreba 

Priemerná denná Maximálna denná Hod. 

Okrsok obyvateľov l.obyv
-1

.d
-1 

m
3
.d

-1
 l.s

-1
 m

3
.d

-1
 l.s

-1
 l.s

-1
 

I. 6 320 145,0 916,4     
 880 135,0 118,8     

Spolu 7 200  1 035,2 12,0 1 345,7 15,6 28,1 

II. 300 155,0 46,5     
 12 040 145,0 1 745,8     
 1 760 135,0 237,6     

Spolu 14 100  2 029,9 23,5 2 638,9 30,5 54,9 

III. 150 155,0 23,2     
 2 080 135,0 280,8     
 120 101,3 12,2     

Spolu 2 350  316,2 3,7 411,1 4,8 8,6 

IV. 150 155,0 23,2     
 1 200 135,0 162,0     
 170 101,3 17,2     

Spolu 1 520  202,4 2,3 263,1 3,1 5,6 

V. 230 135,0 31,1     
 50 101,3 5,1     

Spolu 280  36,2 0,4 47,1 0,5 0,9 

VI. 1 200 135,0 162,0     
 100 101,3 10,1     

Spolu 1 300  172,1 2,0 223,7 2,6 4,7 

VII. 480 135,0 64,8     
 160 101,3 16,2     

Spolu 640  81,0 0,9 105,3 1,2 2,2 

VIII. 10 135,0 1,4 0,02 1,8 0,02 0,04 

I. – VIII. 27 400  3 874,4 44,82 5 036,7 58,32 105,04 
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Rekapitulácia potreby pitnej vody podľa urbanistických okrskov 

 

Priemerná denná potreba 

Okrsok Obyvatelia Základná 
vybav. 

Vyššia 
vybav. 

Rekreačná 
vybav. 

Výroba 
sluţby 

Spolu 

 m
3
.d

-1
 m

3
.d

-1
 l.s

-1
 

I. 1 035,2 838,0 277,2 - 236,0 2 386,4 27,6 

II. 2 029,9 630,0 218,9 - - 2 878,8 33,3 

III. 316,2 162,5 4,0 4,8 144,0 631,5 7,3 

IV. 202,4 64,0 7,5 8,1 6,4 288,4 3,3 

V. 36,2 10,0 - – - 46,2 0,5 

VI. 172,1 98,0 64,0 - 30,8 364,9 4,2 

VII. 81,0 17,2 14,5 28,8 - 141,5 1,6 

VIII. 1,4 0,3 - - - 1,7 0,1 

Spolu 3 874,4 1 820,0 586,1 41,6 417,2 6 739,3 77,9 

Poznámka : do potreby pitnej vody pre výrobu nie je započítaná potreba vyuţívaná  
                    v technologickom procese (potravinárska výroba a pod.)  
 

Maximálna denná potreba 

Okrsok Obyvatelia Základná 
vybav. 

Vyššia 
vybav. 

Rekreačná 
vybav. 

Výroba 
sluţby 

Spolu 

 m
3
.d

-1
 m

3
.d

-1
 l.s

-1
 

I. 1 345,7 1 089,4 360,4 - 236,0 3 031,5 35,1 

II. 2 638,9 819,0 284,6 - - 3 742,5 43,3 

III. 411,1 211,3 5,2 6,2 144,0 777,8 9,0 

IV. 263,1 83,2 9,8 10,5 6,4 373,0 4,3 

V. 47,1 13,0 - – - 60,1 0,7 

VI. 223,7 127,4 83,2 - 30,8 465,1 5,4 

VII. 105,3 22,4 18,9 37,4 - 184,0 2,1 

VIII. 1,8 0,4 - - - 2,2 0,1 

Spolu 5 036,7 2366,1 762,1 54,1 417,2 8 636,2 100,0 

 

Maximálna hodinová potreba 

Okrsok Bytový fond Výroba Spolu 

Názov l.s
-1

 

I. Čadca – centrum 58,3 23,7 82,0 

II. Sídlisko Siheľník 78,0 
- 

78,0 

III. Milošová – Podzávoz 13,1 14,7 27,8 

IV. Čadečka 7,5 0,9 8,4 

V. Bukov – Drahošanka 1,3 - 1,3 

VI. Horelica 9,0 4,3 13,3 

VII. Rieka 3,8 - 3,8 

VIII. Vojty 0,2 - 0,2 

Mesto spolu 171,2 43,6 214,8 

 

 

Posúdenie vodárenských zariadení 

 

Akumulácia vody 

 

Vodovod Čadca 
Existujúca akumulácia vo vodojemoch Čadca I. a Čadca II. predstavuje 13 300 m

3
. 

Z vodojemov budú zásobované okrsky I. Centrum, II. Sídlisko Sihelník, V. Bukov, VI. Horelica, VII. 
Rieka a VIII. Vojty.  

Uvaţovaná maximálna denná potreba pitnej vody bude v roku 2020 7 485,4 m
3
.d

-1
.  

Existujúca akumulácia vyhovuje návrhovým potrebám. 
 

Údaje o počte obyvateľov a ostatných odberateľov sa podľa tlakových pásiem nesledujú. 
Z toho dôvodu nie je moţné posúdiť kapacity vodojemov pre I. a II. tlakové pásmo.  
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ÚPN mesta rešpektuje projektovaný vodojem pre III. tlakové pásmo s objemom 2 x 400 m

3
 

s kótami 559,8/555 m n.m. 
 

Vodovod Podzávoz 
Existujúca akumulácia vo vodojeme Podzávoz je 400 m

3
. Vodojem bude plnený z vetvy 

Čadca – Skalité.  
Z vodojemu budú zásobované okrsky III. Milošová – Podzávoz a IV. Čadečka. 

Uvaţovaná maximálna denná potreba pitnej vody bude v roku 2020 1 150,8 m
3
.d

-1
.  

Existujúca akumulácia nevyhovuje, predstavuje len 34,7 % z Qd max . 
 
ÚPN mesta navrhuje : 

 druhú komoru vodojemu Podzávoz s objemom 400 m
3
 pre I. tlakové pásmo vodovodu. 

Akumulácia 800 m
3
 bude predstavovať 69,5 % z Qd max, 

 vodojem U Polákov s objemom 15 m
3
 pre II. tlakové pásmo vodovodu v miestnej časti 

Milošová pre navrhovanú zástavbu nad hornou hranicou I. tlakového pásma, 

 vodojem Michalinovci s objemom 50 m
3
 pre II. tlakové pásmo vodovodu v miestnej časti 

Čadečanka pre existujúcu a navrhovanú zástavbu nad hornou hranicou I. tlakového pásma, 

 vodojem Kráľovci s objemom 15 m
3
 ako alternatívne riešenie zásobovania pitnou vodou 

v rekreačnej lokalite  

 

Zásobné potrubie 

 

Vodovod Čadca 
Existujúce zásobné potrubia 3 x DN 350 a DN 200 kapacitne postačujú na uvaţovanú 

maximálnu hodinovú potrebu v roku 2020 178,6 l.s
-1

. 
Obdobne ako pri posúdení akumulácie nie je moţné vykonať posúdenie pre jednotlivé tlakové 
pásma. 

 

Vodovod Podzávoz 
Uvaţovaná maximálna hodinová potreba v roku 2020 63,2 l.s

-1
. 

Existujúce zásobné potrubie má profil DN 150 a nevyhovuje návrhovým potrebám. 
 
ÚPN mesta navrhuje ďalšie zásobné potrubie DN 200 v súbehu s existujúcim potrubím 
 

 

3.2.3. Návrh riešenia tlakových pomerov v spotrebisku 

 

Vodovod Čadca 
Umiestnenie VDJ Čadca I. a Čadca II. zabezpečujú pri minimálnom pretlaku 0,25 MPa 

zásobovanie po kótu 455 m n.m., resp. 497 m n.m. 
 
ÚPN mesta z hľadiska riešenia tlakových pomerov vo vodovode Čadca: 

 zohľadňuje projekt „Čadca – vodovod III. tlakové pásmo“ a vytvorenie III. tlakového pásma 
pre sídlisko Kýčerka, osadu Kýčerka a moţnosť zásobovania osád Krkoškovci a Butovci 
cez AT stanicu, 

 navrhuje rozšírenie rozvodnej siete III. tlakového pásma do navrhovaného sídliska Siheľník 
pre zástavbu nad kótou 475 m n.m. a cez ČS pri VDJ Čadca III. do rekreačnej lokality 
Husárik, 

 zohľadňuje pripravovanú stavbu rozšírenia rozvodnej siete mesta do miestnej časti Rieka 
a zabezpečenie potrebných tlakových pomerov cez ČS Rieka č. 1, Rieka č. 2 a Rieka č. 3. 

 

Vodovod Podzávoz 
Umiestnenie VDJ Podzávoz zabezpečuje pri minimálnom pretlaku 0,25 MPa zásobovanie 

po kótu 467 m n.m. 
 
ÚPN mesta z hľadiska riešenia tlakových pomerov vo vodovode Podzávoz : 

 zohľadňuje pripravované rozšírenie vodovodu Podzávoz do miestnej časti Milošová 
a zabezpečenie tlakových pomerov cez ČS U Polákov a Kešňákov 
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 zohľadňuje pripravované rozšírenie vodovodu Podzávoz do miestnej časti Čadečka 
a zabezpečenie potrebných tlakových pomerov v sieti cez ČS U Hľúzov, U Marčiskov, U 
Skobov  

 navrhuje v miestnej časti Čadečka pre rozvojovú lokalitu 14 Michalinovci a existujúcu 
zástavbu Kotyrovci, lokalizovanú nad hornou hranicou I. tlakového pásma, vytvorenie II. 
tlakového pásma so samostatnou akumuláciou zásobným a rozvodným potrubím 
a prerušenie existujúceho potrubia na hranici tlakového pásma 

 navrhuje v miestnej časti Podzávoz - Milošová pre rozvojovú lokalitu 11 U Poláka (pre asi 
20 RD), lokalizovanú nad hornou hranicou tlakového pásma vytvorenie II. tlakového pásma 
so samostatným vodojemom, zásobným a rozvodným potrubím a prerušenie existujúceho 
potrubia na hranici tlakového pásma. 

 

Zásobovanie pitnou vodou v lokalitách územného rozvoja 

 
Okrsok 

 
Lokalita číslo 

 
Spôsob zásobovania pitnou vodou 

II. 
Sídlisko – 
Sihelník 

HBV Sihly 
1 

Z rozvodnej siete I. tlakového pásma vodovodu Čadca 
z potrubia na ceste II/487 navrhovaného na rekonštrukciu, 
profil DN 150 v úseku Okruţná ulica – odbočka U Siheľníka 
dĺţky 600 m 

 IBV Sihly 
2 

Z rozvodnej siete I. tlakového pásma vodovodu Čadca, 
rozšírením existujúcej siete DN 100   

 Sihelník – juh 
3 

Výhľadová rozvojová lokalita. Zásobovanie ako lokalita 2 

 Sihly – juh 
4 

Lokalita spadá do troch tlakových pásiem vodovodu Čadca. 

 z I. tlakového pásma (po kótu 455 m n.m.) zástavba IBV,  
rozšírením existujúcej rozvodnej siete DN 100 

 z II. tlakového pásma (po kótu 476 m n.m.) rozšírením 
existujúcej rozvodnej siete DN 100 v lokalite Kyzkovci, 
prerušenie existujúcej siete na hornej hranici I.tlakového 
pásma 

 z navrhovaného III. tlakového pásma predĺţením 
rozvodnej siete DN 100 dĺţky 350 m zo sídliska Kýčerka  

 HBV Kýčerka 
5 

Z rozvodnej siete navrhovaného III. tlakového pásma zo 
sídliska Kýčerka 

 Na Kýčerke 
6 

Z navrhovaného III. tlakového pásma pre sídlisko Kýčerka 

 Butovci 
7 

Z navrhovanej rozvodnej siete cez AT stanicu pri 
navrhovanom vodojeme Čadca III. pre III. tlakové pásmo 
vodovodu Čadca 

 Na Kýčerke 
8 

Výhľadová rozvojová lokalita. Z navrhovaného III. tlakového 
pásma rozšírením rozvodnej siete zo sídliska Kýčerka 
a lokality 5 

 Kyzkovci 
9 

Výhľadová rozvojová lokalita. Z navrhovaného rozšírenie 
rozvodnej siete II. tlakového pásma vodovodu Čadca. 

III. 
Milošová - 
Podzávoz 

Jurošovci 
10 

Výhľadová rozvojová lokalita. Z vyprojektovaného vodovodu, 
vetva V3, rozšírením rozvodnej siete  

U Poláka 
11 

Rozšírením vyprojektovanej rozvodnej siete I. tlakového 
pásma vodovodu Podzávoz. Pre zástavbu cca 20 RD nad 
hornou hranicou I. tlakového pásma (467 m n.m.) realizácia II. 
tlakového pásma, vodojem U Polákov s objemom 15 m

3
, 

kótou max. hladiny 515 m n.m., zásobné a rozvodné potrubia 
s vyuţitím existujúceho vodárenského zdroja. Prerušenie 
existujúceho potrubia na hranici tlakových pásiem 

Surovská roveň 
12 

Rozšírením existujúcej a vyprojektovanej rozvodnej siete 

Kadlubovci 
13 

Výhľadová rozvojová lokalita. Rozšírením existujúcej 
a vyprojektovanej rozvodnej siete. Zástavba nad hornou 
hranicou I. tlakového pásma (467 m n.m.)cez AT stanicu.  

Výroba 
I, II, III 

Navrhovaným rozšírením rozvodnej vodovodnej siete DN 150 
vodovodu Podzávoz 
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IV. 
Čadečka 

Michalinovci 
14 

Navrhovaná a existujúca zástavba nad hornou hranicou I. 
tlakového pásma vodovodu Podzávoz.  
Navrhované II. tlakové pásmo, ČS pri vyprojektovanej ČS č.1 
U Hľuzov (resp. vyuţitie ČS č.1), výtlačné potrubie, vodojem 
Michalinovci s objemom 50 m

3
, kótou max. hladiny 515 m 

n.m. zásobné a rozvodné potrubia. Prerušenie existujúceho 
potrubia na hranici tlakového pásma. 
Výhľadová rozvojová plocha, zásobovanie z II. tlakového 
pásma, rozšírenie navrhovanej rozvodnej siete. 

 U Hľuzy 
15 

Navrhované rozšírenie existujúcej rozvodnej siete.  

 U Kliešťa 
16 

Z vyprojektovanej vety V1.  

 Výroba 
IV. 

Navrhovaným rozšírením rozvodnej vodovodnej siete DN 100 
vodovodu Podzávoz 

V. 
Bukov – 
Drahošanka   

Kultánovci 
17 

Výhľadová rozvojová lokalita mimo dosahu existujúceho 
vodovodu a nad hornou hranicou vodovodu Podzávoz. 
Moţnosť zásobovania cez vyprojektovanú ČS U Najdkov č.1, 
resp. vytvorenie samostatného tlakového pásma, výtlačné 
potrubie, vodojem, zásobné a rozvodné potrubia s vyuţitím 
vyprojektovanej ČS U Liškov č.2  

 Mančovci 
18 
 

Výhľadová rozvojová lokalita mimo dosahu existujúceho 
vodovodu a nad hornou hranicou I. tlakového pásma 
vodovodu Čadca (rozvodná sieť v miestnej časti Bukov). 
Zástavba navrhovaná tak, ţe je potrebné rozšírenie vodovodu 
Čadca formou vytvorenia 2 tlakových pásiem.  

VI. 
Horelica 

Veščárovci 
19 
 

Rozšírenie rozvodnej siete I. tlakového pásma vodovodu 
Čadca a rekonštrukcia existujúceho vodovodu DN 80 na profil 
DN 100. 
Výhľadová lokalita situovaná nad hornú hranicu I. tlakového 
pásma vodovodu Čadca. Potreba vytvorenia ďalšieho 
tlakového pásma. 

 Hanuščákovci 
20 

Výhľadová lokalita čiastočne nad hornou hranicou I. tlakového 
pásma vodovodu Čadca. 
Potreba vytvorenia ďalšieho tlakového pásma spoločného aj 
pre lokalitu 19.   

VII. 
Rieka 

Gajdošovci 
21 

Navrhovaným rozšírením vyprojektovanej rozvodnej siete 
vetva VI.1 cez ČS Rieka č. 1 
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Zásobovanie pitnou vodou v rekreačných lokalitách 

 
Okrsok 

 
Lokalita 

 
Spôsob zásobovania pitnou vodou 

III. Prímestská 
rekreačná zóna 
Milošovský potok 

Navrhované predĺţenie vodovodnej siete do zariadenia pri 
rybníku. 
Ostatné lokality v širšom zázemí, zásobovanie pitnou vodou 
z individuálnych miestnych zdrojov  

Prímestská 
rekreačná zóna 
Jurošov vrch 

Lokalita Ostrov, rezervovať územie pre vyprojektovaný prívod 
SKV, vetvu Čadca – Skalité DN 300 
navrhované predĺţenie vyprojektovaného vodovodu, vetvy V3 

IV. Rekreačný 
priestor  
Kráľovci 

Navrhované predĺţenie vyprojektovaného vodovodu, vetva V1, 
návrh realizácie ČS č. 3 U Skobov s výtlakom vody po kótu 
590 m n.m. (H = 60 m). 
Alternatívne riešenie, realizácia vodovodu pre rekreačnú 
lokalitu a osady Ramšovci a Šimčiskovci : ČS Ramšovci, 
výtlačné potrubie, vodojem s objemom 15 m

3
 s kótou max. 

hladiny 650 m n.m., zásobné a rozvodné potrubia  

V. Prímestská 
rekreačná zóna 
Drahošanka 

Lyţiarsky areál, navrhované rozšírenie vodovodu v miestnej 
časti Čadečka pre zariadenia pri vleku. 
Osada Drahošanka, zachovanie existujúceho miestneho 
vodovodu. 
Osada Liškovci, zásobovanie cez ČS U Liškov č. 3 
navrhovaným predĺţením vyprojektovaného vodovodu     

VI. a VIII. Osady na 
hrebeni 
Javorníkov 

Osada Kýčera, zásobovanie z existujúceho súkromného 
miestneho vodovodu.  
Osada Blaţkovci, zásobovanie z miestnych individuálnych 
vodárenských zdrojov   

VII. Rekreačný 
priestor  
Čadca – Husárik 

Zásobovanie z vodojemu Čadca III. cez ČS a výtlačné potrubie 

 
Návrh zásobovania pitnou vodou je zakreslený vo výkrese v mierke 1: 10 000. 

Vyprojektované a v ÚPN mesta navrhované vodárenské zariadenia sú špecifikované ako 
verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole. 

 

 

l) 2.4. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 

 

Súčasný stav 

 
V súčasnosti je mesto Čadca z veľkej časti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou 

odvádzajúcou odpadovú vodu z domácností, občianskej vybavenosti, závodov, ako aj daţďovú 
vodu zo spevnených plôch a cudzie (balastné) vody. Delenou kanalizáciou sú odvádzané odpadové 
vody na sídlisku Kýčerka – splaškové vody zberačom K verejnej kanalizácie mesta a daţďové vody 
do miestnych potokov. 
Na sieti je vybudovaných niekoľko odľahčovacích komôr daţďových vôd s pomerom odľahčovania 
1: 4.  Odpadové vody sú vyústené do centrálnej ČOV. 
 

Odvádzanie odpadových vôd 

 
Kostru siete tvorí kmeňová stoka A, do ktorej sú postupne zaúsťované jednotlivé zberače 

B, C, D, E a K. 
 

Kmeňová stoka A 
Odvádza odpadové vody z centra mesta, Horná ulica, 17. novembra, sídlisko III. a SV časť 

sídliska U Hluška.  
Hlavný zberač skupinovej kanalizácie je v riešenom území trasovaný pozdĺţ cesty II/487, 

pokračuje Palárikovou ulicou, odbočuje záhradami na Sládkovičovu ul., Májovú ul., pokračuje 
Moyzesovou, Pribinovou ulicou a ulicou A. Hlinku do ČOV. 
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Profil : DN 500 (hranica k.ú., cesta II/487 – Okruţná ulica), DN 700 (Palárikova ulica – areál 
Nemocnice s poliklinikou), DN 900 (Palárikova ulica od areálu NsP – Gabrišovský potok), DN 1000 
(Palárikova ul. – Sládkovičova ul. Po Májovú ul.), DN 1100 (Májová a Moyzesova ulica), DN 1200 
(Moyzesova ul. – Pribinova ul.), DN 1440/1200 (od kriţovatky Pribinova ul. – ul. Slobody po ČOV). 
Pred ČOV je cez OK 1 odľahčenie daţďových vôd do Kysuce. 
 

Zberač A1 
Odvádza odpadové vody z juhovýchodnej časti sídliska Ţarec a územie medzi Kysuckou 

cestou a ţeleznicou. 
Začína na ul. A. Bernoláka, juţne obchádza sídlisko Ţarec, kriţuje Kysuckú cestu, ţeleznicu pri 
SSC a pred ČOV ústí do zberača A. Profil zberača DN 300 – 1000.   

 

Zberač B 
Odvádza odpadové vody z územia medzi ţelezničnou traťou, Čierňankou a Kysucou. 

Začína pri práčovni a čistiarni na ľavom brehu Čierňanky, pokračuje popri Jesenského ulici, ulicou 
Slobody, popri Kysuci k ţelezničnému mostu do čerpacej stanice. Po odľahčení daţďových vôd cez 
OK 2 sú riedené splaškové vody prečerpávané do kmeňovej stoky A na pravom brehu Kysuce. 
Profil zberača je po čerpaciu stanicu DN 600, za ČS tlakový profil DN 200. 

 

Zberač C 
Odvádza odpadové vody z územia medzi ţelezničnou traťou, Kysuckou cestou a ul. 

Slobody. Začína na ulici Podbreţie, pokračuje Kukučínovou a Pribinovou ulicou, kde sa napája na 
zberač A. Profil zberača DN 300 – 500. 

 

Zberač D 
Odvádza odpadové vody zo sídliska Ţarec a z historickej časti mesta na pravom brehu 

potoka Rieka. Začína na sídlisku Ţarec, pokračuje Jašíkovou ulicou, ul. M. R. Štefánika, Potočnou, 
kde je odľahčenie daţďových vôd do potoka Rieka. Za OK pokračuje na ulicu Slovenských 
dobrovoľníkov a pokračuje po pravom brehu potoka Rieka. Pri MsÚ kriţuje zakrytú časť potoka 
a pri OD na Pribinovej ulici zaúsťuje do zberača A. Profil zberača DN 300 a 400 po odľahčenie, 
potom DN 300. 

 

Zberač E 
Odvádza odpadové vody z východnej časti sídliska U Hluška, ulice Ľ. Podjavorinskej 

a Rázusovej ulice. Začína v hornej časti sídliska, pokračuje Školskou ul., Rázusovou ulicou, 
v priestore kriţovatky Rázusova – ul. J. Kollára je odľahčenie daţďových vôd do potoka, ďalej 
kriţuje zakrytý profil potoka (pravostranného prítoku Gabrišovského potoka) a na Palárikovej ulici 
ústí do zberača A. Profil zberača DN 300, 400. 

 

Zberač K 
Odvádza splaškové vody zo sídliska Kýčerka, z územia medzi Gabrišovským a Briavskym 

potokom. Začína na Okruţnej ulici, ktorou pokračuje, pri MŠ sa stáča na sídlisko pokračuje ulicou 
SNP na Okruţnú ulicu a do zberača A je zaústený na Palárikovej ulici. 
Profil zberača je DN 300, 400.  

 
Podľa podkladov SVS a.s. OZ Čadca, správcu verejnej kanalizácie, bolo v roku 2003 na 

verejnú kanalizáciu napojených 18 746 obyvateľov. Dĺţka kanalizačnej siete bola 29,2 km. Voda 
odkanalizovaná predstavovala 1 415 800 m

3
.r

-1
 

 

 

Čistenie odpadových vôd 

 
Odpadové vody privádzané verejnou kanalizáciou mesta Čadca sú čistené na ČOV Čadca. 

V priebehu roku 2000 bola zrealizovaná grantová schéma fondu PHARE ECS s cieľom 
dobudovania technológie ČOV Čadca – 2. etapa. V rámci tohto bol zrealizovaný biologický stupeň 
čistenia a kalové a plynové hospodárstvo. V súčasnej dobe bola ukončená skúšobná prevádzka 
novo zrekonštruovanej ČOV navrhnutej z celkovým výhľadom pre napojenie 63 150 ekvivalentných 
obyvateľov. 

V súčasnosti je na ČOV napojených 23 812 obyvateľov. Čistiaci efekt je 93,7 %. 
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Návrh odvádzania odpadových vôd 

 
Koncepcia ÚPN mesta Čadca z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd : 

 Rešpektuje pripravovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, 
stavby Kanalizačný zberač Skalité – Čadca, Kanalizácia Čadca, Rozšírenie ČOV Čadca, 
Kanalizačný zberač Milošová – Čadca, Kanalizačný zberač Čadečka – Čadca, Kanalizácia 
Milošová, Kanalizácia Čadečka 

o „Kanalizačný zberač Skalité – Čadca“ rieši odvádzanie splaškových vôd 
zberačom B DN 500 z obcí v povodí Čierňanky. Zberač bude napojený na 
existujúci zberač B. 

o „Kanalizácia Čadca“ rieši rozšírenie verejnej kanalizácie mesta do lokalít : 
Rieka, Bukov, Slovanská cesta, U Juroši, osada Kýčerka, U Kyzka, Siheľník, 
Okolo pošty, Gočárova ulica, Moyzesova ulica. Nové čerpacie stanice 
odpadových vôd (ďalej ČSOV) v časti U Juroši, Bukov a Moyzesova ulica. 

o „Kanalizačný zberač Milošová – Čadca“ rieši odvádzanie splaškových vôd 
zberačom B1 z miestnej časti Milošová. Zberač B1 bude vedený od nivy 
Čierňanky, kde bude zaústený do zberača B cez celú miestnu časť a bude 
ukončený v blízkosti VDJ U Prívarov. Na zberači budú realizované dve ČSOV : 
U Janáka a U Polákov 2.  

o „Kanalizácia Milošová“ rieši kanalizačnú sieť v miestnej časti a dve ČSOV  
U Muchov a U Polákov 1. 

o „Kanalizačný zberač Čadečka – Čadca“ rieši odvádzanie splaškových vôd 
z miestnej časti zberačom B2 do kmeňového zberača B. 

o „Kanalizácia Čadečka“ rieši stokovú sieť v miestnej časti a ČSOV Uhoľné 
sklady 

 doporučuje prehodnotiť vyprojektované kapacity čerpacích staníc splaškových vôd vo 
väzbe na uvaţovaný rozvoj hlavne v miestnej časti Podzávoz (ČSOV U Janáka, U Polákov 
1 a 2)  

 navrhuje vo väzbe na územný rozvoj rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej splaškovej 
kanalizácie  

 navrhuje pre rozptýlenú obytnú a rekreačnú zástavbu mimo dosahu verejnej kanalizácie 
individuálny ekologicky vhodný spôsob zneškodňovania splaškových vôd 

 
Podrobnejší popis návrhu rozšírenia verejnej kanalizácie je v ďalšom pokračovaní textu. 
 
 

Mnoţstvo splaškových vôd 

 
Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody v roku 2020 bude mnoţstvo splaškových vôd: 
Priemerné denné :  6 739,3 m

3
.d

-1
  =  77,9 l.s

-1
 

Maximálne denné :  8 636,2 m
3
.d

-1
  =  100,0 l.s

-1
 

Maximálne hodinové :  100 x 1,8  =  180,0 l.s
-1

 
Minimálne hodinové :  77,9 x 0,6  =  46,7 l.s

-1
 

 
Splaškové vody z miestnej časti Horelica budú odvádzané na ČOV Krásno nad Kysucou: 
Priemerné denné :  364,9 m

3
.d

-1
  =  4,2 l.s

-1
 

Maximálne denné :  465,1 m
3
.d

-1
  =  5,4 l.s

-1
 

Maximálne hodinové :  5,4 x 2,15  =  11,6 l.s
-1

 
Minimálne hodinové :  4,2 x 0,6  =  2,5 l.s

-1
 

 
Mnoţstvo splaškových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou mesta Čadca bude: 
Priemerné denné :  6 374,4 m

3
.d

-1
  =  73,7 l.s

-1
 

Maximálne denné :  8 171,1 m
3
.d

-1
  =  94,6 l.s

-1
 

Maximálne hodinové :  94,6 x 1,8  =  170,3 l.s
-1

 
Minimálne hodinové :  73,7 x 0,6  =  44,2 l.s

-1
 

 
Vyčíslené mnoţstvo odpadových vôd je orientačné. Z dôvodu neznámych podkladov nie sú 
započítané odpadové vody z výrobných prevádzok, ktoré vyuţívajú vodu vo výrobnom procese. 
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Odvádzanie splaškových vôd v lokalitách územného rozvoja 

 

 
Okrsok 

 
Lokalita číslo 

 
Spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd 

II. 
Sídlisko – 
Siheľník 

HBV Sihly 
1 

Navrhovanou kanalizáciou do existujúceho zberača A 
Raková – Čadca     

IBV Sihly 
2 

Navrhovanou kanalizáciou do existujúceho zberača A 
Raková – Čadca     

Siheľník – juh 
3 

Výhľadová rozvojová lokalita. Navrhovanou kanalizáciou do 
zberača A cez kanalizačnú sieť lokality 2 

Sihly – juh 
4 

Navrhovanou kanalizačnou sieťou do vyprojektovaného 
zberača A 105 

HBV Kýčerka 
5 

Navrhovanou kanalizačnou sieťou do existujúceho zberača K 

Na Kýčerke 
6 

Navrhovanou kanalizačnou sieťou do vyprojektovaného 
zberača A 104 z osady Kýčerka 

Butovci 
7 

Navrhovanou kanalizačnou sieťou do navrhovanej ČSOV 
Butovci s prečerpávaním do navrhovaného predĺţenia 
vyprojektovanej stoky A 100-2 

Na Kýčerke 
8 

Výhľadová rozvojová lokalita. Navrhovanou kanalizáciou do 
zberača K cez kanalizačnú sieť lokality 5 

Kyzkovci 
9 

Výhľadová rozvojová lokalita. Navrhovanou kanalizáciou do 
vyprojektovanej stoky A 105 

III. 
Milošová –  
Podzávoz 

Jurošovci 
10 

Výhľadová rozvojová lokalita. Navrhovanou kanalizáciou do 
vyprojektovanej stoky A 103  

U Poláka 
11 

Navrhovanou kanalizáciou do vyprojektovaných stôk B 1.5, B 
1.7 a B 1.9 

Surovská roveň 
12 

Navrhovanou kanalizáciou do vyprojektovaných stôk B 1.3 a  B 
1.4  

Kadlubovci 
13 

Výhľadová rozvojová lokalita. Navrhovanou kanalizáciou do 
vyprojektovaných stôk B 1.6 a B 1.7  

Výroba 
I., II., III. 

Navrhovanou kanalizáciou do vyprojektovaného zberača B  

IV. 
Čadečka 

Michalinovci 
14 

Navrhovanou kanalizáciou do vyprojektovaných zberačov B2 
a B3 
Výhľadová rozvojová plocha, detto 

U Hľuzy 
15 

Do vyprojektovaného zberača B2 

U Kliešťa 
16 

Do vyprojektovaného zberača B2  

Výroba 
IV. 

Navrhovanou kanalizáciou do vyprojektovaného zberača B  

V. 
Bukov – 
Drahošanka   

Kultánovci 
17 

Výhľadová rozvojová lokalita mimo dosahu existujúcej 
kanalizačnej siete mesta. 
Navrhovanou kanalizáciou do vyprojektovanej stoky B 2.1 

Mančovci 
18 
 

Výhľadová rozvojová lokalita mimo dosahu existujúcej 
kanalizačnej siete mesta. 
Navrhovanou kanalizáciou do vyprojektovanej stoky A 101.1 
a následne do vyprojektovanej ČSOV Bukov 

VI. 
Horelica 

Veščárovci 
19 
 

Navrhovanou kanalizáciou do navrhovanej ČSOV Horelica 
s prečerpávaním splaškových vôd do pripravovaného zberača 
Horelica – Krásno nad Kysucou  

Hanuščákovci 
20 

Výhľadová lokalita čiastočne nad hornou hranicou I. tlakového 
pásma vodovodu Čadca. 
Potreba vytvorenia ďalšieho tlakového pásma spoločného aj 
pre lokalitu 19.   

VII. 
Rieka 

Gajdošovci 
21 

Navrhovanou kanalizáciou do vyprojektovaného zberača A 
100 
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Odvádzanie splaškových vôd z rekreačných lokalít 

 
Okrsok 

 
Lokalita 

 
Spôsob odvádzania splaškových vôd 

III. Prímestská 
rekreačná zóna 
Milošovský potok 

Pre zariadenie pri rybníku navrhovaná splašková stoka 
napojená na vyprojektovaný zberač B1 Milošová – Čadca. 
Ostatné lokality v širšom zázemí, akumulácia splaškových vôd 
vo vodotesných ţumpách.  

Prímestská 
rekreačná zóna 
Jurošov vrch 

Lokalita Ostrov, navrhovaná malá areálová ČOV. 

IV. Rekreačný 
priestor Kráľovci 

Navrhované predĺţenie vyprojektovaného zberača B2.   
Alternatívne riešenie, realizácia malej areálovej ČOV. 

V. Prímestská 
rekreačná zóna 
Drahošanka 

Lyţiarsky areál, navrhovaná splašková stoka vyústená do 
vyprojektovaného zberača B2 pre zariadenia pri vleku. 
Osada Drahošanka, akumulácia splaškových vôd vo 
vodotesných ţumpách s pravidelným vývozom. Alternatívne 
riešenie, splašková kanalizácia s malou ČOV umiestnenou 
mimo OP vodárenského zdroja. 
Osada Liškovci, akumulácia splaškových vôd vo vodotesných 
ţumpách. 

VI. a VIII. Osady na 
hrebeni 
Javorníkov 

Osada Kýčera, akumulácia splaškových vôd vo vodotesných 
ţumpách  
Osada Blaţkovci, akumulácia splaškových vôd vo vodotesných 
ţumpách. 

VII. Čadca – Husárik Navrhovaná splašková stoka zaústená do vyprojektovaného 
zberača A 100. 

 

 

Čistenie odpadových vôd 

 
Koncepcia ÚPN mesta z hľadiska čistenia odpadových vôd : 

 rešpektuje stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, podľa ktorej 
ČOV Čadca bude čistiť odpadové vody z mesta Čadca (okrem miestnej časti Horelica), 
obcí v povodí Kysuce po Podvysokú a obcí v povodí Čierňanky. V rámci konečného 
riešenia sa realizuje rekonštrukcia ČOV Čadca, 

 rešpektuje investičnú akciu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Stredných Kysúc“, 
podľa ktorej sa budú splaškové vody z miestnej časti Horelica čistiť v ČOV Krásno nad 
Kysucou, 

 navrhuje alternatívne malé ČOV pre rekreačnú lokalitu Ostrov v okrsku III., rekreačný 
priestor Kráľovci v okrsku IV, osadu Drahošanka okrsok V. 

 
Návrh odvádzania odpadových vôd je zakreslený vo výkrese v mierke 1: 10 000. 

Vyprojektované a navrhované zariadenia na odvádzanie a čistenie odpadových vôd sú 
špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole. 
 
 

l) 2.5. Vodné toky a úprava odtokových pomerov 

 

Súčasný stav   
 

Z dôvodu ochrany intravilánu mesta pred veľkými vodami boli na tokoch v katastrálnom 
území mesta Čadca realizované nasledujúce úpravy: 
(Podľa VHP Povodia Kysuce) 
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Realizované úpravy na tokoch v katastrálnych územiach Čadca a Horelica: 
 

Úsek toku 
Hydrolog. por. 
začiatku úpravy 

Staničenie (km) Kapacita OH (km) Druh úpravy Poznámka 

Od Do m
3
.s

-1 
Ľ.B P.B Ľ.S. P.S. 

Kysuca 

Oščadnica – 
Čadca, Horelica 
4-21-06-062 

 
24,6 

 
25,2 

 
545,0 
 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
áno 

Sústavná 
obojstranná 
stabilizačná 
úprava 

Čadca – Horelica 
4-21-06-062 
 

 
25,2 

 
26,5 
 

 
545,0 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
- 

Sústavná 
ľavostranná 
stabilizačná 
úprava 

 
26,3 

 
27,1 

 
545,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
áno 

Sústavná 
pravostranná 
stabilizačná 
úprava 

 
27,1 

 
27,6 

 
545,0 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
áno 

Sústavná 
obojstranná 
stabilizačná 
úprava 

 
27,66 

 
28,0 

 
545,0 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
áno 

Sústavná 
obojstranná 
stabilizačná 
úprava 

Čadca 
4-21-06-062 

 
28,7 
 

 
29,14 

 
545,0 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
- 

Sústavná 
ľavostranná 
stabilizačná 
úprava 

 
28,7 

 
30,32 

 
545,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
áno 

Sústavná 
pravostranná 
stabilizačná 
úprava. 
Betónová hať 
v rkm 29,58 

28,9 29,14 545,0 áno - - - Ochranná 
hrádza 

28,77 30,32 545,0 - áno - - Ochranná 
hrádza 

4-21-06-044  
30,35 

 
30,64 

 
545,0 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
- 

Sústavná 
ľavostranná 
stabilizačná 
úprava 

 
30,64 

 
30,93 

 
540,0 

 
áno 

 
áno 

 
áno 

 
áno 

Sústavná  
stabilizačná 
úprava, oporný 
múr, ochranná 
hrádza 

 
30,93 

 
31,32 

 
540,0 

 
- 

 
áno 

 
- 

 
áno 

Sústavná 
pravostranná 
stabilizačná  
úprava, 
ochranná 
hrádza 

31,32 32,00 540,0 - áno - - Ochranná 
hrádza 
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Čierňanka 

Čadca – 
Podzávoz 
4-21-06-059 
 

 
0,07 

 
0,87 

 
260,0 

 
- 

 
áno 

 
- 

 
áno 

Sústavná 
pravostranná 
stabilizačná 
a ochranná 
úprava, 
ochranná 
hrádza, sklz 
v rkm 0,33 

4-21-06-055  
2,36 

 
2,70 

 
210,0 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
áno 

Sústavná 
obojstranná 
stabilizačná 
a ochranná 
úprava 

Bukovský potok 

Čadca 
4-21-06-062 

 
0,00 

 
0,45 

 
- 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
áno 

Sústavná 
obojstranná 
stabilizačná 
a ochranná 
úprava 

Rieka 

Čadca – Rieka 
4-21-06-061 

 
0,00 

 
3,688 

 
- 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
áno 

Sústavná 
obojstranná  
vegetačno-
kamenná 
úprava,  
25 stupňov 

Čadečanka 

Čadca – 
Podzávoz 
4-21-06-056 

 
0,00 

 
0,90 

 
- 

 
- 

 
- 

 
áno 

 
áno 

Sústavná 
obojstranná  
vegetačná 
úprava,  

 
Na miestnych drobných tokoch v intraviláne mesta sú realizované úpravy korýt, o ktorých 

podklady neboli k dispozícii.  
Briavsky potok – realizovaná čiastková úprava v priestoroch areálu SVS a.s. OZ Čadca 
Nepomenovaný prítok Kysuce v mestskej časti U Siheľníka – realizovaná úprava v zastavanej časti. 
Gabrišovský potok a Martinkov potok na sídlisku III a U Hluška – realizovaná úprava krytým 
profilom. 
 

Návrh 
ÚPN mesta Čadca rešpektuje zámery Vodohospodárskeho a Hydroekologického plánu 

povodia Kysuce, ktoré predstavujú zabezpečenie protipovodňovej ochrany na Kysuci zväčšením 
prietočného profilu koryta, hlavne formou ochranných hrádzí. 
 

Uvaţované úpravy tokov v k.ú. Čadca: 

Úsek toku Staničenie (km) Kapacita OH (km)  

Hydrolog. por. 
začiatku úpravy 

Od Do m
3
.s

-1 
Ľ.B. P.B Poznámka 

Kysuca 

Horelica – Čadca 
4-21-06-062 

27,14 27,95 553 - 0,81 Pravostranná ochranná 
hrádza 

 27,88 29,14 550 1,26  Ľavostranná ochranná 
hrádza v rkm 28,88 prah 

4-21-06-062, 060, 
044 
 

 
28,77 

 
30,08 

 
548 

  
1,31 

Rekonštrukcia ochrannej 
hrádze 

4-21-06-044 30,08 30,30 546   Pravostranná úprava 
s rekonštrukciou ochranného 
múru 
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 30,30 30,36 546 0,06  Ochranná hrádza v rkm 
30,33 prah 

 30,37 30,67 544 0,30  Ľavostranný parapetný 
ochranný múr v rkm 30,91 
prah 

Čadca – Raková 
4-21-06-044 

31,33 31,83 440  0,5 Rekonštrukcia pravostrannej 
hrádze 

 31,83 33,09 437  1,26 Pravostranná ochranná 
hrádza 

Čierňanka 

Čadca – mesto 
4-21-06-059 

0,00 0,07 261   Obojstranná stabilizačná 
miestna úprava, v rkm 0,00 
prah 

 0,07 0,33 261   Stabilizácia dna, v rkm 0,33 
prah  

 0,07 0,80 260  0,73 Pravostranná ochranná 
hrádza 

 0,88 1,60 260   Pravostranná profilová 
stabilizačná a ochranná 
úprava, v rkm 1,10 sklz  

 0,88 1,60 260 0,72  Ľavostranná ochranná 
hrádza 

Čadca – 
Podzávoz 
4-21-06-059, 057, 
0,55 

 
1,60 

 
2,00 

 
259 

 
 

 Súvislá obojstranná 
stabilizačná a ochranná 
úprava, v rkm 2,00 sklz 

 1,60 2,00 212 0,40 0,40 Obojstranná ochranná hrádza 

 2,00 2,36 211   Ľavostranná profilová 
stabilizačná a ochranná 
úprava 

   
ÚPN mesta Čadca v rámci riešenia ochrany intravilánu mesta doporučuje riešiť aj odtokové 

pomery na ostatných tokoch v území z dôvodu spomalenia odtoku extrémnych zráţok a zvýšenie 
akumulácie vôd v území. Jedná sa o povodia nasledujúcich drobných tokov : 
 
Povodia drobných tokov :  

Tok č. hydrologického 
poradia 

Poznámka 

Sihelník 4-21-06-044 V povodí toku je navrhovaná nová obytná zástavba 
v lokalitách 1 (časť), 2, 3 a 4 (časť). Potok bude 
zároveň recipientom daţďových vôd zo zastavaného 
územia. Potrebná korytová úprava toku. 

Briavsky potok 4-21-06-044 V povodí toku je navrhovaná nová obytná zástavba 
v lokalitách 4 (časť), 5, 7 a výhľadové plochy 8, 9. Potok 
bude zároveň recipientom daţďových vôd zo 
zastavaného územia. Potrebná korytová úprava toku. 

Gabrišovský potok 
Martinkov potok 

4-21-06-044 Potoky, v zastavanej časti mesta upravené do krytého 
profilu. Zahltením profilu môţe dochádzať k vzdutiu 
vody a k zatopeniu okolia. 

Milošovský potok 4-21-06-058 V povodí potoka je navrhovaná sústredená nová 
zástavba v lokalitách 11, 12, 13, v súvislosti s ktorou 
bude potrebná úprava prítokov hlavne v lokalite 
U Polákov. Miestne potoky budú recipientmi daţďových 
vôd zo zastavaného územia.  

Prítok Rieky 4-21-06-061 V povodí potoka je navrhovaná nová zástavba v lokalite 
21 Gajdošovci, v súvislosti s ktorou bude potrebná 
úprava miestneho pravostranného prítoku Rieky.   

   
Navrhované aktivity na úpravu odtokových pomerov sú špecifikované ako 

verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole. 
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l) 3.  Energetika 
 
 

l) 3.1. Elektrická energia 

 

Širšie súvislosti  

 
V prenosovej 400 kV sústave SEPS a.s. sa plánuje nahradiť jestvujúce medzištátne 400 kV 

vedenie č. 404 Varín-Nošovice za nové 2 x 400 kV, navrhované v novej trase severovýchodným 
obchvatom mesta Čadca. Súčasné 400 kV vedenie sa navrhuje na likvidáciu - územie bude vyuţité 
pre plánovanú výstavbu. 
V distribučnej 110 kV sieti sa plánuje (SSE a.s.):  

- v prvom poradí vybudovanie nového 110 kV uzla – transformovne 110/22 kV Raková, 
(ktorá bude zabezpečovať spotrebu elektrickej energie Horných Kysúc) 

- v druhom poradí posilnenie transformácie 110/22 kV v transformovni Čadca s osadením 
ďalšej transformačnej jednotky 25 – 40 MVA (v súčasosti sú tu inštalované transformátory 
2x25 MVA ) 

- dobudovanie 2x110 kV vedenia Varín – Čadca v úseku Kysucké Nové Mesto – 
transformovňa 110/22 kV Čadca, trasa je navrhnutá západným obchvatom mesta, do 
riešeného územia vstupuje v okrsku Milošová-Podzávoz. 

 
V riešenom území treba rešpektovať: 

- ochranné pásmo 400 kV vedenia 25 m od krajných vodičov (do jeho likvidácie)  
- chrániť koridor pre plánované 2x400 kV vedenie Varín – Nošovice a 2x110 kV vedenie 

Kysucké Nové Mesto – Čadca  
- chrániť koridor pre uvaţované 2x400 kV vedenie Varín – št. hranica s Poľskom - Byczyna 
 

V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. § 22, ods. (7) sa odstupuje od zámeru na výstavbu 
medzištátnych 110 kV vedení:  

- 2x110 kV TR Čadca – št. hranica s Poľskom - Byczyna 
- 2x110 kV (III. etapa SME) TR Čadca – Česká republika 

 

Základne údaje o riešenom území  

 
- Trvalo obývane byty:  7354 bytov v roku 2001 

    8384 (+1030) bytov v roku 2020 
    8984 (+600) bytov vo výhľade po roku 2020 

- Plochy pre objekty občianskej a rekreačnej vybavenosti 
- Plochy pre rozvoj výroby 
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Nápočet elektrického príkonu podľa druhu odberu ( kW ) 

  

Urbanistický 
okrsok 

Druh odberu Rok 2001 Rok 2020 Nárast bytov 
 

I.  
Čadca-Centrum 

Byty 
Vybavenosť 
Výroba 

Spolu 

3360 
4000 
1370 

8730 

  3560 
  6100 
  1400 

11060 

 
160 

II.  
Sídlisko-Siheľník 

Byty 
Vybavenosť 
Výroba 

Spolu 

4940 
2940 
  850 

8730 

  6235 
  5640 
    900 

12775 

 
606 HBV 
203 IBV 

III.  
Milošová- 
Podzávoz 
 

Byty 
Vybavenosť 
Výroba 

Spolu 

  795 
  215 
5560 

6570 

  1080 
    325 
16895 

18280 

 
113 IBV 

IV.  
Čadečka  

Byty 
Vybavenosť 
Výroba 

Spolu 

  715 
  125 
      0 

  840 

    830 
    235 
    465 

  1530 

 
43 IBV 

V. 
Bukov-
Drahošanka 

Byty 
Vybavenosť 
Výroba 

Spolu 

  325 
  200 
  465 

  990 

    350 
    200 
    500 

  1050 

 
6 
 

VI.  
Horelica  

Byty 
Vybavenosť 
Výroba 

Spolu 

  365 
  190 
  465 

1020 

    450 
    280 
    500 

  1230 

 
24 IBV 

VII.  
Rieka 

Byty 
Vybavenosť 
Výroba 

Spolu 

  420 
  190 
      0 

  610 

    500 
    300 
        0 

    800 

 
35 IBV 

VIII.  
Vojty  

Byty 
Vybavenosť 
Výroba 

Spolu 

    55 
      0 
      0 

    55 

      60 
        0 
        0 

      60 

 
 

Riešené územie 

spolu 

  

27 550 

 

46 780 

 

Maxim. súdobé 

zaťaţenie 

  

20 660 

 

35 080 

 

 
 

Poţiadavka územia na transformačný výkon v kVA , podľa urbanistických okrskov 

Urbanistický 
Obvod 

Rok 2001 
potreba kVA 

Rok 2001 
inšt. výkon TS 

Rok 2020 
potreba kVA 

Rok 2020 
inšt. výkon TS 

I. 8 800 13 890 11 150 17 950 

II. 8 800 

12 970 

12 880 16 980 

III. 6 620   9 900 18 400 22 400 
 

IV.    850   1 320   1 540   1 960 

V. 1 000   1 460   1 060   1 660 

VI.  1030   1 470   1 240   1 630 

VII.    620   1 055      810   1 305 

VIII.      60      100        60      100 

 
Územie spolu 

 
27 780 

 
42 165 

 
47 140 

 
63 985 
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Návrh riešenia elektrifikácie  
 

Nárast odberu elektrickej energie sa navrhuje riešiť rekonštrukciou časti existujúcich a 
výstavbou nových transformačných staníc, ktoré budú v prevedení stoţiarovom (okrajové časti 
mesta), kioskové voľne stojace (sústredená výstavba) alebo vstavané do objektov vybavenosti. 
Objekty občianskej vybavenosti s nárokovaným odberom nad 250 kVA budú mať vlastné 
trafostanice zabudované v danom objekte. Trafostanice budú osadzované transformátormi od 100 
kVA do 630 kVA, podľa poţiadaviek na odbery elektrickej energie, ich počet a napojenie sa spresní 
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 
 

VN 22 kV vedenia - vo vzdušnom prevedení – prekáţajúce plánovanej výstavbe, sa 
preloţia do novej polohy (urbanistické okrsky II. a III.), resp.budú nahradené 22 kV káblami v zemi 
(urbanistické okrsky I. a lI.) 
 
 Sekundárna sieť NN v plochách so sústredenou výstavbou, sa navrhuje 1 kV káblami v 
zemi, sieť budovať ako mreţovú sieť napájanú z viacerých strán. V plochách s rozptýlenou 
zástavbou (okrajové časti mesta) sa sekundárna sieť navrhuje vzdušným rozvodom po betónových 
stĺpoch. 
 
 

Urbanistický okrsok I. Čadca – Centrum 
 
Transformačné stanice 
 
 Nárast odberu elektrickej energie v okrsku cca 1,86 MW sa navrhuje riešiť:  

 
- zo súčasných trafostaníc 1/1 aţ 1/35 (inštalovaný výkon viď tabuľku) z toho stoţiarové 

trafostanice 1/29 u Ševca ,1/30 Podbreţie a 1/31 Horná 1 sa navrhujú prebudovať na 
kioskové voľne stojace, s výkonmi transformátorov podľa poţiadaviek na odbery, 

 
- z navrhovaných trafostaníc  

*    T1-1 / 400 kVA vstavaná do objektu „ C“   
*    T1-2 / 2x400 kVA vstavaná do objektu „D“ (nahradzuje aj súčasnú trafostanicu 
      1/30 Podbreţie)  
*    T1-3 / 2x630 kVA vstavaná do objektu „E“  
*    T1-4 / 400 kVA kiosková voľne stojaca (nahradzuje TS 1/31 Horná) 
*    T1-5 / 400 kVA kiosková voľne stojaca (nahradzuje TS 1/29 u Ševca) 
*    T1-6 / 400 kVA vstavaná do objektu Športové centrum v ploche „P“ 
*    T1-7 / 400 kVA kiosková voľne stojaca pri objekte „J“ 
Polyfunkčný objekt na rohu Palárikovej a Májovej ulice sa pripojí zo súčasnej TS  
1/3 400 kVA Sídlisko 3  

 
VN 22 kV vedenia 

  
 Na uvoľnenie územia pre plánovanú výstavbu sa navrhuje úprava v 22 kV rozvode: 

- zrušenie 22 kV prípojky a trafostanice 1/31, nahradí sa novou TS T1-4 s pripojením na VN 
linku č.110 a súčasnú TS 1/11 – nad Pokrokom 

- zrušenie 22 kV prípojky a trafostanice 1/30 - Podbreţie (bude nahradená novou kioskovou 
T1-2) 

- zrušenie trafostanice 1/29 u Ševca (nahradí sa novou kioskovou T1-5)  
 
Navrhované trafostanice T1-1 aţ T1-7 budú prepojené káblovým VN vedením s napojením na 
súčasnú káblovú VN sieť.   
 
Sekundárna NN sieť  
 
V plochách uvaţovanej zástavby sa navrhuje káblová mreţová sieť – rozvod bude spresnený  
a zosúladí sa s postupom výstavby jednotlivých stavieb v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
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Urbanistický okrsok II. Sídlisko – Siheľník 
 
Transformačné stanice   
 
 Nárast odberu elektrickej energie v okrsku cca 3,23 MW sa navrhuje riešiť: 
 

- zo súčasných trafostaníc 2/1 aţ 2/32 (inštalované výkony viď tabuľku), z toho      
*  TS 2/29 (Športová hala) sa navrhuje na rekonštrukciu s osadením nového transformátora                                                            
400 kVA - nové označenie TS bude „T2-9“ 
*    TS 2/30 (U Siheľníka) návrh likvidovať a jej náhrada kioskovou T2-4  400 kVA 
*    TS 2/32 (Sevák) návrh likvidovať bez náhrady 

- z navrhovaných trafostaníc 
*    kioskových T2-1 aţ T2-3, T2-10, T2-11 s transformátormi 250-400 kVA 
*    vstavaných T2-5 aţ T2-8 s transformátormi 400-630 kVA  
*    stoţiarovej T2-l2 100 kVA (lokalita Butovci) 

- lokalita č.5 „Kýčerka“ 60 b.j. HBV sa napojí z TS 2/18 
- lokalita č.6 „Na Kýčerke“ 20 b.j. IBV sa napojí z TS 2/17 
 

VN 22 kV vedenia 
 
 Vzdušný VN 22 kV rozvod pre existujúce stoţiarové trafostanice 2/24 , 2/33 , 2/27 a 2/28 sa 
navrhuje na likvidáciu a bude nahradený 22 kV káblovým vedením – uvádzané trafostanice 
prebudovať za kioskové voľne stojace. VN prípojky pre trafostanice 2/30 a 2/32 budú demontované 
spolu s trafostanicami . 
Na uvoľnenie územia pre plánovanú výstavbu sa navrhuje: 

- prekládka VN 22 kV vedenia č. 153 a 232 do novej polohy v lokalite Siheľník 
- náhrada časti 22 kV vedenia č. 110 v lokalite Siheľník za 22 kV káblové vedenie, z ktorého 

budú pripojené navrhované TS T2-10 a T2-11 
- zrušenie 22 kV prípojky k TS 2/29 a jej náhrada za VN kábel 
- ostatné navrhované trafostanice budú napojené 22 kV káblovým vedením a jeho prepojom 

na súčasnú káblovú VN sieť  
 
Sekundárna sieť NN 
 
 V plochách sústredenej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti sa navrhuje NN sieť 
budovať káblovou mreţovou sieťou – v rozptýlenej výstavbe vzdušným rozvodom po betónových 
stĺpoch.  
 
 

Urbanistický okrsok III. – Milošová - Podzávoz 
 
Transformačné stanice  
 
 Nárast odberu elektrickej energie v bytovokomunálnom odbere cca 400 kW a pre 
priemyselný park „Čadca-Svrčinovec“ cca 13,5 MW sa navrhuje riešiť: 
 

 zo súčasných trafostaníc 3/3 aţ 3/16 (viď tabuľku) 

 z navrhovaných TS (zahustenie) pre bytovú výstavbu T3-1 aţ T3-4 s transformátormi 
100 – 160 kVA 

 zahusťovacou TS T3-5 v lokalite Prívarovci pre objekt „Výletnej reštaurácie“ 

 z navrhovaných trafostaníc pre priemyselný park 2 x 6300 kVA a 2 x 630 kVA 

 rozmiestnenie a počet trafostaníc sa spresní v náväznej projektovej dokumentácii 

 objekty „Škola v prírode“ a „Kysucká krčma“ sa pripoja na súčasné TS 3/6 a TS 3/8 
 
VN 22 kV vedenie 
 
Na uvoľnenie územia pre bytovú výstavbu v lokalite číslo 12 a 13 sa navrhuje:  

- prekládka VN odbočného vedenia číslo 233 do novej polohy s pripojením T3-3 a T3-4   
- prekládka VN prípojky k súčasnej trafostanici 3/4 
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Výstavba nových VN vedení: 
- výstavba VN prípojok k trafostaniciam T3-1 a T3-2  
- pre zásobovanie strojárenského závodu budú vyvedené tri nové káblové vedenia 

z transformovne TR 110/22 kV Čadca, ktorá bude rozšírená o 3 nové 22 kV vývodové polia 
– trasa VN napájačov bude spresnená v náväznej projektovej dokumentácii  
 

Sekundárna sieť NN 
 
 V plochách navrhovanej IBV elektrické rozvody NN budovať vzdušnou sieťou po 
betónových stĺpoch. 
 

 

Urbanistický okrsok IV. Čadečka 
 
Transformačné stanice 
 
 Nárast odberu elektrickej energie cca 700 kW sa navrhuje riešiť:  
 

- zo súčasných trafostaníc 4/1 aţ 4/6 (inštalované výkony viď tabuľku) 
- z navrhovaných trafostaníc 

o T4-1 160 kVA pre výstavbu 20 + 10 b.j. IBV 
o T4-2 160 kVA pre 10 b.j. IBV + lyţiarsky vlek „Drahošanka“ 
o T4-3 a T4-4 po 160 kVA pre lyţiarske vleky a súčasnú zástavbu v lokalite „Kráľovci“  

 
VN 22 kV vedenia   
  

Pre nové trafostanice T4-1 aţ T4-4 sa navrhuje budovať 22 kV vzdušná sieť. 
 
Sekundárna sieť NN 
 
 V plochách navrhovanej zástavby rozvody NN prevádzať vzdušnou sieťou po betónových 
stĺpoch, v rekreačných zónach 1 kV káblami zemou. 
 
 

Urbanistický okrsok V. Bukov – Drahošanka 
 
 V urbanistickom okrsku sa do roku 2020 predpokladá len minimálny rozvoj bytovej výstavby. 
Pre súčasnú zástavbu sa odporúča výstavba zahusťovacích trafostaníc T5-1 100 kVA (lokalita 
Liškovci) 
a T5-2 100 kVA v lokalite Drahošanka. VN rozvod pre navrhované trafostanice bude prevedený 
vzdušným vedením.  
  

Sekundárne rozvody sa ponechávajú vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch. 
 
 

Urbanistický okrsok VI. Horelica 
 
 Potreba elektrickej energie bude riešená z existujúcich trafostaníc 6/1 aţ 6/6. Nárast odberu 
elektrickej energie cca 130 kW bude zabezpečený zahusťovacou trafostanicou T6-1 160 kVA, pre 
výstavbu 20 bytov formou IBV vrátane súčasnej zástavby. 
 
 

Urbanistický okrsok VII. Rieka 
 
Transformačné stanice   
 
 Nárast odberu elektrickej energie o cca 200 kW bude zabezpečený:  

- zo súčasných trafostaníc 7/1 aţ 7/8, z toho TS 7/5 sa navrhuje osadiť transformátorom 250 
kVA  

- z navrhovanej TS T7-1 160 kVA, situovanej v lokalite Gajdošovci pre 20 b.j. IBV 
-  pre posilnenie NN rozvodu v súčasnej zástavbe 
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- výstavba rodinných domov v lokalite Rieka sa napojí z navrhovanej TS T7-1, výstavba 
v lokalite Krkoškovci zo súčasnej TS 7/6 a penzión v lokalite „V“ taktieţ zo súčasnej TS 7/5  

 
 
VN 22 kV vedenie  
 
 VN prípojka pre trafostanicu T7-1 bude zrealizovaná vzdušným rozvodom. 
 
Sekundárne NN vedenie  
 
 Sekundárne rozvody v navrhovanej IBV budovať vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch, čo 
danému charakteru súčasnej zástavby vyhovuje. 
 
  

Urbanistický okrsok VIII. Vojty 
 
 V urbanistickom okrsku sa nepredpokladá ţiadny rozvoj, potreba elektrickej energie bude 
zabezpečená z existujúcej trafostanice 8/1 100 kVA, napojená z VN vedenia č.232. 
 
 
 
 

Ochranné pásma 
 

V zmysle Zákona 656/2004 Z.z. treba rešpektovať ochranné pásma od krajných vodičov na 
kaţdú stranu, resp. od elektrických staníc:  

- 25 m pri 400 kV vedení  
- 15 m pri 110 kV vedení  
- 10 m pri   22 kV vedení  
- 10 m od konštrukcie trafostanice  
- 1 m od krajného kábla  
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Transformačné stanice 

 
Urbanistický okrsok I. Čadca – Centrum 
 

Označe
nie 
TS 

Linka 
VN 

číslo 

Číslo 
vo 

vedení 

Prevedenie 
TS 

Inštalovaný výkon 
v kVA 

 
Poznámka 

stav návrh 

1/1 110 508 murovaná 630 630 Gymnázium 

1/2 110 509 murovaná 2x400 2x400 Za OKU 

1/3 126 516 murovaná 400 400 Sídlisko 3 

1/4 126 517 vstavaná 250 250 Hotel Lipa  

1/5 126 518 murovaná 400 400 Malometráţne byty  

1/7 126 520 vstavaná 250 250 Supermarket 

1/8 126 521 murovaná 160 160 ŢSR-mesto 

1/9 126 522 vstavaná   AVC 

1/10 110 523 kiosková 400 400 MŠ Matka Tereza 

1/11 115 524 murovaná 400 400 Nad Pokrokom 

1/12 115 525 vstavaná 400 400 Energoblok A 

1/13 115 526 vstavaná 400 400 Energoblok B 

1/14 115 527 vstavaná 400 400 Energoblok D 

1/15 115 528 murovaná 400 400 Spínačka 

1/16 115 529 vstavaná 400 400 Energoblok C 

1/17 115 530 murovaná 400 400 Pri DJ 

1/18 115 531 murovaná 160 160 Pošta 

1/19 123 532 vstavaná 630 630 Okresný úrad 

1/20 123 533 vstavaná 400 400 OTEX 

1/21 115 534 murovaná 400 400 Bloky P,Q,R 

1/22 115 536 murovaná   PRATEX 

1/23 115 542 murovaná 630 630 Dom dôchodcov 

1/24 110 546 murovaná 400 400 16 triedna škola 

1/25 110 547 vstavaná 400 400 Polícia  

1/26 126 548 vstavaná 630 630 Jednota 

1/27 126 548 vstavaná 400 400 Sporiteľňa 

1/28 115 552 vstavaná 400 400 JJ Elektronik 

1/29 126 8003 stoţiarová 250 400 U Ševca-rekonštr.kiosková 

1/30 110 8081 stĺpová 400 2x400 Podbreţie-rekonštr.kiosková  

1/31 110 8082 stĺpová 400 400 Horná 1- 
prebudovanie kiosková 

1/32 115 8267 stĺpová 250 250 Stolárstvo 

1/33 115  stĺpová 250 250 Pekáreň 

1/34 115  murovaná 2x1000 2x1000 ČOV 

1/35 115  stĺpová 400 400 Garáţe 

T1-1 123  vstavaná - 400 Návrh 

T1-2 123  vstavaná - 2x400 Návrh 

T1-3 126  vstavaná - 2x630 Návrh 

T1-4 115  kiosková - 400 Návrh 

T1-5 126  kiosková - 400 Návrh 

T1-6 126  vstavaná - 400 Návrh 

T1-7 123  kiosková - 400  
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Urbanistický okrsok II. Sídlisko – Siheľník 
 

Označe
nie 
TS 

Linka 
VN 

číslo 

Číslo 
vo 

vedení 

Prevedenie 
TS 

Inštalovaný výkon 
v kVA 

 
Poznámka 

stav návrh 

2/1 153 500 murovaná 400 400 D  Pod Kýčerkou T1  

2/2 153 501 vstavaná 400 400 Pod Kýčerkou T3 

2/3 153 502 murovaná 630 630 Pod Kýčerkou T4 

2/4 153 503 murovaná 400 400 Pod Kýčerkou T6 

2/5 153 504 vstavaná 400 400 Energoblok T5 

2/6 110 505 murovaná 400 400 Pod Kýčerkou T2 

2/7 110 506 murovaná 400 400 Martinkov Potok 1 

2/8 110 507 murovaná 400 400 Martinkov Potok 2 

2/9 110 510 murovaná 400 400 U Hluška 3 

2/10 110 511 murovaná 400 400 Martinkov Potok 3 

2/11 110 512 murovaná 400 400 Škola Revolučná ul.  

2/12 110 513 vstavaná 2x630 2x630 Nemocnica 

2/13 126 514 vstavaná 400 400 Nemocnica-energoblok 

2/14 126 515 murovaná 400 400 Pri jasliach 

2/15 115 535 vstavaná 400 400 Výhrevňa 

2/16 153 538 vstavaná 400 400 Pod Kýčerkou T9 

2/17 153 539 murovaná 400 400 Pod Kýčerkou T10 

2/18 153 540 murovaná 400 400 Pod Kýčerkou T7 

2/19 153 541 murovaná 400 400 Pod Kýčerkou T8 

2/20 153 543 vstavaná 2x630 2x630 Kotolňa Sihelník 

2/21 153 544 murovaná 400 400 Kýčerka T12 

2/22 153 545 murovaná 400 400 Kýčerka T11 

2/23 153 551 vstavaná 400 400 KRAFE 

2/24 110 8005 stĺpová 160 160 U Kyzka 

2/25 110 8006 stoţiarová 250 250 U Martinka – IBV 

2/26 110 8007 stoţiarová 100 100 Buty 

2/27 110 8150 stoţiarová 400 400 U Hlušku – IBV 

2/28 110 8155 stoţiarová 250 250 Škola Rázusova ul. 

2/29 110 8263 murovaná 250 400 Športová hala-rekonštrukcia 

2/30 232 8302 stoţiarová 250 0 U Sihelníka – zrušiť 

2/31 110  murovaná 2x630 2x630 SOU TATRA 

2/32 153  stoţiarová 160 0 SVS a.s.– zrušiť 

2/33 126 8108 stĺpová 400 400 Čistička ČOV 

T2-1 110  kiosková 0 400 Návrh 

T2-2 110  kiosková 0 400 Návrh 

T2-3 110  kiosková 0 400 Návrh 

T2-4 110  kiosková 0 400 Náhrada za TS 2/30 

T2-5 153  vstavaná 0 400 Návrh 

T2-6 153  vstavaná 0 630 Návrh 

T2-7 153  vstavaná 0 630 Návrh 

T2-8 153  vstavaná 0 400 Návrh 

T2-9 153  murovaná 0 400 Rekonštrukcia TS 2/29 

T2-10 110  kiosková 0 400 Návrh 

T2-11 110  kiosková 0 250 Návrh 

T2-12 110  stoţiarová 0 100 Návrh - Butovci 
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Urbanistický okrsok III. Milošová – Podzávoz 
 

Označenie 
TS 

Linka 
VN 

číslo 

Číslo 
vo 

vedení 

Prevedenie 
TS 

Inštalovaný výkon v kVA  
Poznámka stav návrh 

3/1 109 8000 kombinov. 2x250 2x250 Rozvodňa SSE 

3/2 233 8153 stĺpová 250 250 U Krasňana 

3/3 186 8154 stĺpová 160 160 Rezosta 

3/4 233 8200 stoţiarová 250 250 U Kadluba 

3/5 233 8201 stĺpová 250 250 Pod Jamkami 

3/6 233 8202 stĺpová 250 250 U Prívary 

3/7 233 8203 stoţiarová 250 250 U Padišakov 

3/8 233 8204 stĺpová 100 100 U Jeleňa 

3/9 232 8300 stĺpová 250 250 OPP 

3/10 232  stoţiarová 160 160 Čistiareň, Sodovkáreň 

3/11 232 8262 stĺpová 25 25 Rádio Expres 

3/12 233  stoţiarová 250 250 Agrostav 

3/13 233  murovaná 400 400 KOVELO 

3/14 233  stĺpová 100 100 Colnica 

3/15 233  stĺpová 100 100 Píla Ďurčan 

3/16 1374 
1375 

ŢSR vstavaná 3x3520 3x3520  

T3-1 187  stoţiarová 0 160 Návrh Polákovci 

T3-2 187  stoţiarová 0 160 Návrh Muchovci 

T3-3 233  stoţiarová 0 160 Návrh Ščurovci 1 

T3-4 233  stoţiarová 0 100 Návrh Ščurovci 2 

T3-5 233  stoţiarová 0 160 Prívarovci 

 
 
Urbanistický okrsok IV. Čadečka 
 

Označenie 
TS 

Linka 
VN 

číslo 

Číslo 
vo 

vedení 

Prevedenie 
TS 

Inštalovaný výkon v kVA  
Poznámka stav návrh 

4/1 233 8250 stoţiarová 160 160 U Sedláka 

4/2 233 8251 stoţiarová 250 250 U Tomali 

4/3 233 8253 stĺpová 160 160 U Hľuzy 

4/4 233 8254 stoţiarová 250 250 U Kliešča 

4/5 233 8255 stoţiarová 250 250 U Králi 

4/6 233 8256 stĺpová 250 250 Škôlka 

T4-1 233  stoţiarová 0 160 Návrh Michalinovci 

T4-2 233  stoţiarová 0 160 Návrh Drahošanka 

T4-3 233  stoţiarová 0 160 Návrh-lyţiarske vleky 

T4-4 233  stoţiarová 0 160 Návrh-lyţiarske vleky  

 
 
Urbanistický okrsok V. Bukov – Drahošanka 
 

Označenie 
TS 

Linka 
VN 

číslo 

Číslo 
vo 

vedení 

Prevedenie 
TS 

Inštalovaný výkon v kVA  
Poznámka stav návrh 

5/1 115 8101 stĺpová 250 250 Stavivá 

5/2 115 8102 stoţiarová 250 250 U Capka 

5/3 109 8004 stĺpová 400 400 U Manči 

5/4 109 8252 stoţiarová 160 160 Bukov 

5/5 109 553 vstavaná 400 400 Tunel 

T5-1 109  stoţiarová 0 100 Návrh Liškovci 

T5-2 109  stoţiarová 0 100 Návrh Drahošanka 
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Urbanistický okrsok VI. Horelica 
 

Označenie 
TS 

Linka 
VN 

číslo 

Číslo 
vo 

vedení 

Prevedenie 
TS 

Inštalovaný výkon v kVA  
Poznámka stav návrh 

6/1 115 8001 kiosková 400 400 Moget 

6/2 115 8103 stoţiarová 160 160 Veščari 

6/3 115 8104 stoţiarová 250 250 U Lemeši 

6/4 115 8105 stĺpová 250 250 Škola 

6/5 109  stoţiarová 160 160 U Drlaka 

T6-1 115  stoţiarová 0 160 Návrh Veščarovci 

 
 
Urbanistický okrsok VII. Rieka 
 

Označenie 
TS 

Linka 
VN 

číslo 

Číslo 
vo 

vedení 

Prevedenie 
TS 

Inštalovaný výkon v kVA  
Poznámka stav návrh 

7/1 110 8056 stoţiarová 160 160 Obec + LV 

7/2 110 8057 stoţiarová 100 100 Výskumný ústav 

7/3 110 8066 stĺpová 250 250 Horná 2 

7/4 110 8263 stĺpová 100 100 Belajka 

7/5 110 8264 stĺpová 160 160 Vojty pri škole 

7/6 110 8806 stoţiarová 160 160 U Krkošky 

7/7 232  stoţiarová 100 100 Hotel Husárik 

7/8 232  stĺpová 25 25 Vysielač ORANGE 

 
 
Urbanistický okrsok VIII. Vojty 
 

Označenie 
TS 

Linka 
VN 

číslo 

Číslo 
vo 

vedení 

Prevedenie 
TS 

Inštalovaný výkon v kVA  
Poznámka stav návrh 

8/1 232  stĺpová 100 100 Vojty  
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l) 3.2. Zásobovanie teplom 
 
 
Súčasný charakter dodávky tepla je rôznorodý: centrálne zásobovanie je zastúpené 

dodávkou tepla z kotolne firmy SOTE do výmenníkových staníc (A, B, C, D) sídliska pod Kýčerkou 
a dodávkou tepla z kotolne mestskej teplárenskej spoločnosti. Oba systémy sú horúcovodné. 

Ostatné zariadenia na dodávku tepla sú blokové a domové kotolne. 
Pokiaľ ide o palivá, dominujúcim palivom je zemný plyn naftový s ročnou spotrebou vyše 

13 000 tisíc m
3 

za rok (okrem malého a stredného odberu a spotreby domácností). Z pevných palív 
dominuje spotreba hnedého uhlia v kotolni firmy SOTE (10 tisíc ton za rok). V riešenom území sa 
nachádza 5 zdrojov tepla o výkone nad 5 MW (Bel Ami, AVC, nemocnica, SOTE, kotolňa na 
sídlisku III), ide o výhrevne, k týmto pristupuje 37 individuálnych zdrojov tepla o veľkosti 0,3 aţ 2,5 
MW. K decentralizovanému spôsobu zásobovania teplom prispievajú ostatné drobné individuálne 
kotolne, vrátane lokálnych zdrojov IBV. Bliţšie viď „Prieskumy a rozbory“ 

Koncepcia zásobovania teplom a plynom v územnom pláne mesta Čadca je v súlade 
s vypracovanou energetickou koncepciou mesta. 

 
 

Vyuţitie existujúcich technických zariadení na krytie tepelnej potreby novej 

plánovanej výstavby 

 
Pre krytie tepelnej potreby novej plánovanej výstavby moţno vyuţiť tieto zariadenia: 
 miestnu plynovodnú stredotlakovú sieť 

výhrevňu (kotolňu) firmy SOTE + horúcovod 
výhrevňu (kotolňu) Mestskej teplárenskej spoločnosti + horúcovod 

 
 

Návrh riešenia zásobovania teplom 
 

Bytová výstavba 

 
Hromadnú bytovú výstavbu (HBV) Sihly pripojiť na existujúci tepelný zdroj – hnedouhoľnú 

kotolňu firmy SOTE prostredníctvom horúcovodu (DN 200). Ide o potrebu 3 496 kW tepelného 
výkonu a 36 572 GJ ročne. 

Individuálnu bytovú výstavbu (IBV) saturovať potrebou tepla pripojením sa na miestnu 
plynovodnú sieť. Toto moţno uskutočniť vo všetkých plánovaných lokalitách prostým pripojením sa 
na existujúce plynovody, resp. predĺţením miestneho plynovodu. Výnimku tvorí lokalita Butovci 
s potrebou 540 kW a 7 425 GJ/rok. Túto lokalitu moţno pripojiť na VTL plynovod cez 
novovybudovanú RS 100 m

3
/h (dvojstupňovú). Lokalita Butovci sa nachádza v bezprotrednej 

blízkosti vysokotlakového plynovodu DN 200. 
Pre saturovanie plánovanej IBV je potrebné zabezpečiť 5 088 kW výkon a 69 518 GJ/r. 
(Vo výhľade ešte 4 120 kW a 58 730 GJ/r). 
 

Objekty občianskej vybavenosti 

 
Plánované objekty občianskej vybavenosti sú rozptýlené v urbanistických okrskoch I, III, IV, 

VI a VII., Nachádzajú sa v hospodárnom dosahu existujúcej plynovodnej siete, preto navrhujeme 
ich zásobovanie teplom na báze spaľovania zemného plynu. Úhrnné potreby tepla: 5 024 kW výkon      
a 31 666 GJ/r. Jadrom konzumu tejto kategórie sú objekty umiestnené v I. a ll. urbanistickom 
okrsku (obchodné domy, sluţby, trţnica, hotel, polyfunkčné domy, nákupné strediská, 
hypermarkety, sluţby, Športhotel, administratíva, reštaurácie – potreba výkonu 3 554 kW, t.j. 71% 
z úhrnu potreby tepelného výkonu celej kategórie občianskej vybavenosti. Z týchto budúcich 
spotrebiteľov sa len objekty označené ako „K“ (nákupné strediská, hypermarkety, sluţby, 
Športhotel, administratíva, reštaurácie) s potrebou výkonu 1250 kW nachádzajú v hospodárnom 
dosahu existujúceho horúcovodu DN 200 (z výhrevne firmy SOTE) a moţno počítať s ich 
pripojením na tento horúcovod.  

Nie je vylúčené pripojenie niektorých objektov OV aj na horúcovodnú sieť Mestskej 
teplárenskej spoločnosti. Zdroj – horúcovodná výhrevňa MTS je výkonovo prakticky vyčerpaná, ale 
vo výhrevni existuje voľné miesto na prípadné rozšírenie kotlového parku. 
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Výroba 

 
Plánovaná výroba je koncentrovaná do urbanistického okrsku III. Milošová-Podzávoz 

priemyselného parku v lokalite Podzávoz. Plánované a zatiaľ neustálené výrobné kapacity 
predstavujú potrebu 21 400 kW a 106 745 GJ/rok. 

Zásobovanie výrobných objektov sústredených v plánovanom priemyselnom parku 
navrhujeme na báze spaľovania dreveného odpadu (štiepky) v mnoţstve21 400 kW a 106 745 
GJ/r. 

Plánovaná potreba tepla pre byty v urbanistickom okrsku lll. Milošová-Podzávoz 
predstavuje 1 536 kW a 18 419 GJ/rok. Tieto byty navrhujeme saturovať teplom na báze plynu.  

 

 

Adaptácia existujúcich technických zariadení na pripojenie plánovaných odberov tepla 

 
Pre trvalú prevádzku uhoľnej horúcovodnej kotolne firmy SOTE (2x11,63 MW) 

inštalovaného prevádzkyschopného výkonu je potrebné dokončenie jej modernizácie v zmysle 
zníţenia exhalácií (pevnej zloţky a CO zloţky) a perspektívne plánovať jej aspoň čiastočný prechod 
na spaľovanie dreveného odpadu. Dvojzloţková palivová základňa umoţní manévrovanie pri 
kontrahovaní paliva v záujme dosiahnutia prijateľnej ceny vyrobeného tepla. Súčasná obstarávacia 
cena tepla v drevnej štiepke sa pohybuje na úrovni cca 100 Sk/GJ bez dopravných nákladov.  

K hospodárnosti výroby a dodávky tepla by prispela aj realizácia plánovaného prepojenia 
výhrevne SOTE a výhrevne MTS. Tento počin by ešte viac rozšíril moţnosť voľby paliva vzhľadom 
na jeho cenu (DO, HU, ZP). 
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Potreba tepla - byty v navrhovaných lokalitách 
 

Okr-
sok 

Ozna-
čenie 

Lokalita 
 

IBV - návrh HBV - návrh IBV - výhľad Spolu 

kW GJ/r kW GJ/r kW GJ/r kW GJ/r 

II. 
 

1 Sihly 132 1 815 1 596 19 152   1 728 20 967 

2 IBV Sihly 444 6 105     444 6 105 

3 Siheľník-juh     300 4 125 300 4 125 

4 Sihly-juh 1 080 14 850 900 10 800   1 980 25 650 

5 Kýčerka   720 3 260   720 3 260 

6 Na Kýčerke 240 3 300     240 3 300 

7 Butovci 540 7 425     540 7 425 

8 Na Kýčerke 
teras.domy 

    400 8 150 400 8 150 

9 Kyzkovci     120 1 630 120 1 630 

 Bytový dom 
Martinkov 
potok 

  280 3 360   280 3 360 

 spolu 2 436 33 495 3 496 36 572 820 13 905 6 752 83 972 

 

III. 
 

10 Jurošovci     300 4 075 300 4 075 

11 U Poláka 600 8 150   480 6 520 1 080 14 670 

12 Surovská 
Roveň 

540 7 335     540 7 335 

13 Kadlubovci     480 6 520 480 6 520 

 IBV  
v rozptyle 

216 2 934     216 2 934 

 spolu 1 356 18 419   1 260 17 115 2 616 35 534 

 

IV. 
 

14 Michalinovci 240 3 260     240 3 260 

15 U Hľuzy 120 1 630     120 1 630 

16 U Kliešťa 120 1 630     120 1 630 

 IBV  
v rozptyle 

36 489     36 489 

 spolu 516 7 009     516 7 009 

 

V. 
 

17 Kultánovci     240 3 260 240 3 260 

18 Mančovci     960 13 040 960 13 040 

 IBV  
v rozptyle 

72 978     72 978 

 spolu 72 978   1 200 16 300 1 272 17 278 

 

VI. 
 

19 Veščárovci 240 3 260   300 4 075 540 7 335 

20 Hanuščá-  
kovci 

    540 7 335 540  7 335 

 IBV  
v rozptyle 

48 652     48 652 

 spolu 288 3 912   840 11 410 1 128 15 322 

 

VII. 
 

21 Gajdošovci 348 4 727     348 4 727 

 IBV  
v rozptyle 

72 978     72 978 

 spolu 420 5 705     420 5 705 

 

 

Spolu 

 

5 088 

 

69 518 

 

3 496 

 

36 572 

 

4 120 

 

58 730 

 

12 704 

 

164 820 
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Potreba tepla - vybavenosť v navrhovaných lokalitách 
 

Okrsok Označenie 
na výkrese 

č. 2 

Názov Výkon 
kW 

Ročná potreba 
GJ/r 

I. 
 

A Palárikov dom 100 360 

B Ihriská pre stredné školy - - 

C Hotel 180 950 

D Obchodný dom 300 1 620 

E Obchodné domy, sluţby,    
trţnica 

800 3 500 

F Polyfunkčný objekt, 
Palárikova ul., Májová ul. 

364 1 300 + 240 

J Polyfunkčné objekty  
Podbreţie 

240 + 400 6 000 + 1 300 

P Rekreačná vybavenosť Ostrov 60 260 

U Obchody, sklady 160 1 650 

II. 
 

K Nákup. strediská, hypermarkety, 
sluţby, športhotel, administratíva, 
reštaurácie  

760+360+130 4 100+1 900+520 

S Vysoká škola (ZŠ Komenského) 300 1 456 

III. 
 

L Výletná reštaurácia pri rybníku 60 260 

M Škola v prírode(ZŠ Milošová) 90 360 

N Kysucká krčma 30 120 

IV. 
 

Y Výrobné sluţby 360 3 300 

R Sociálne sluţby  
(bývalá škola U Kliešťa) 

30 160 + 160 

VI. 
 

T Sluţby 60 180 

X Vybavenosť pri čerpadle PHM 
Horelica 

160 1 650 

VII. V Penzión 50 lôţok 80 320 

   

Spolu 

 

5 024 

 

31 666 

 
 
 
Potreba tepla - výroba v navrhovaných lokalitách 
 

Okrsok Označenie 
na výkrese 

č. 2 

Názov Výkon 
kW 

Ročná potreba 
GJ/r 

III. 
 

I Strojárenský závod (Magna)  
Podzávoz-Milošová 

16 092 85 170 

II Kendrion,  
Ferex 

  2 308 12 000 

III malé výrobné prevádzky   1 000   6 000 

IV. IV malé výrobné prevádzky  
a sklady 

  2 000   3 575 

   

Spolu 

 

21 400 

 

106 745 

 
(Potreba tepla je niţšia voči spotrebe plynu o vplyv účinnosti.) 
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Potreba tepla pre navrhovanú výstavbu  
 

Okrsok IBV HBV Vybavenosť Výroba Spolu 

kW GJ/r kW GJ/r kW GJ/r kW GJ/r kW GJ/r 

I. - - - - 2 604 17 180 - - 2 604 17 180 

II. 2 436 33 495 3 496 36 572 1 550 7 976 - - 7 482 78 034 

III. 1 356 18 419 - - 180 740 19 400 103 170  20 936 122 329 

IV. 516 7 009 - - 390 3 620 2 000 3 575 2 906 14 204 

V. 72 978 - - - - - - 72 978 

VI. 288 3 912 - - 220 1 830 - - 508 5 742 

VII. 420 5 705 - - 80 320 - - 500 6 025 

VIII. - - - - - - - - - - 

Spolu 5 088 69 518 3 496 36 572 5 024 31 666 21 400 106 745 35 008 244 501 

 
Z tohto prehľadu vidieť, ţe ročná potreba tepla pre výrobu predstavuje 43,66%. Podiel IBV 

činí 28,43%, na HBV pripadá 14,96% a  na občiansku vybavenosť potreby tepla12,95%. 
 
 
 
 

l) 3.3. Zásobovanie plynom 
 
Riešené územie je plošne plynofikované. Zdrojom plynu je diaľkový plynovod DN 300, resp. 

200 PN 40 prechádzajúci juţne od mesta. 
Miestne plynovody sú stredotlakové s úrovňou tlaku 300 kPa. Miestna sieť je napájaná 

z dvoch regulačných staníc (RS). Na východnom okraji územia je inštalovaná RS Čadca 
s kapacitou 15 000 m

3
/h a v k. ú. Raková je RS Siheľník s kapacitou 3 000 m

3
/h. 

  

 

Ochranné pásma plynovodov 

 
 Pre STL plynovody je ochranné pásmo 4 m od osi potrubia na obe strany mimo mesto 
(obce), 1 m v meste (obci). 
 Pre vysokotlakové plynovody v riešenom území je ochranné pásmo 4 m u DN 200 a 8 m 
u DN 300 na obe strany od osi potrubia. V lesných priesekoch je povinnosť zachovať voľný pás 2 m 
od osi na obe strany potrubia. Bezpečnostné pásmo vysokotlakového plynovodu (DN 200 aj DN 
300) je 20 m na kaţdú stranu od osi plynovodu. 
 
 

Spotreba plynu 

 
 V riešenom území sa plyn spotrebúva na varenie, prípravu teplej úţitkovej vody a na 
vykurovanie. 
 Podľa kategórií odberu plynu sa spotreba delí na veľkoodber, stredný odber, maloodber 
a domácnosti. 
 Pre charakterizovanie vyspelosti územia tieto dôleţité ukazovatele neboli zo strany 
Slovenského plynárenského priemyslu poskytnuté. 
 Známe sú len údaje bodových odberov plynu na vykurovanie, respektíve aj na prípravu 
teplej úţitkovej vody, tzv. stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Súčet súčasnej spotreby plynu 
ako paliva týchto zdrojov je 6 466 m

3
/h a ročne 11 742 tis. m

3
/rok. 

 
 SPP Ţilina dodal len nasledovné počty odberateľov plynu v území: 

- veľkoodber (vrátane stredného odberu nad 60 000 m
3
 za rok)      43 

- domácnosti       1 316 
- maloodber – podnikateľské subjekty       211 

spolu:        1 570 
 
 
 
 
 



Územný plán mesta Čadca 124 

Vyuţitie miestnej plynovodnej siete pre potreby dodávky zemného plynu 

 
Podľa predbeţného stanoviska SPP v Ţiline oddelenia koncepcie, miestna plynovodná sieť 

prenesie bez ťaţkostí poţadované spotrebné príkony a ročné odbery plynu okrskov I., II., IV., V., 
VI., VII. Pri okrsku III. obsahujúcom plánovaný priemyselný park je moţné zabezpečiť potrebu plynu 
pre priemysel z existujúcich STL plynovodov DN 110 mm a DN 225 do určitej kapacity. Pokiaľ sa 
v priemyselnom parku bude teplo zabezpečovať spaľovaním zemného plynu je nutná simulácia 
takejto situácie pričom treba zohľadniť aj nárast spotreby plynu v celej Skalitskej doline. Pokiaľ by 
výsledok simulácie bol negatívny, potom je nutné pre priemyselný park vybudovať VTL prípojku (asi 
DN 80) z VTL plynovodu dĺţky cca 4,6 km. 

Zásobovanie priemyselného závodu Magna teplom preto doporučujeme na báze 
spaľovania biomasy a plyn vyuţívať iba pre technologické účely (200 m

3
/h, 300 000 m

3
/rok). Toto 

mnoţstvo plynu spolu s plynom pre ostatné malé prevádzky v priemyselnom parku, byty 
a občiansku vybavenosť III. okrsku o úhrnnej hodnote 1 210 m

3
/h je moţné dodať prípojkami 

z existujúcich STL plynovodov DN 110 a DN 225.  
 Spotreba drevnej štiepky pre závod Magna predstavuje 75 000 t/rok (pri výhrevnosti 10 
MJ/kg), hodinová spotreba činí 6 t. 
 K takémuto riešeniu nás vedie súčasný trend rastu cien plynu a skutočnosť, ţe cena plynu 
sa ešte stále nevyrovnala cene plynu v EÚ (v EÚ sú ceny plynu vyššie o 40 – 80 %). Aj okolnosť, ţe 
sa plyn nakupuje od monopolného dodávateľa vedie k predpokladu, ţe sa jeho cena nemusí 
zastaviť na súčasnej úrovni cien v EÚ. 
 Cena tepla z plynu sa pohybuje nad 500 Sk/GJ. Naproti tomu sa cena tepla z biomasy u 
nás vyrovnala s cenou v krajinách EÚ a pohybuje sa okolo 200 Sk/GJ vrátane dopravy. Okrem 
ekonomických hľadísk je tu aj hľadisko ochrany ţivotného prostredia (Kyotský protokol o zníţení 
emisií sklenníkových plynov predpokladá ich zníţenie o 6 % a rozhodnutie európskeho parlamentu 
1230/2003 zníţiť spotrebu primárnych palív o 12 % do roku 2010.) Spaľovaním biomasy ako 
uhlíkatého paliva sa nezvyšujú sklenníkové plyny v atmosfére, lebo vyprodukovaný kysličník uhličitý 
sa procesom fotosyntézy z ovzdušia odbúrava. Cena tepla z biomasy sa ustáli na súčasnej hodnote 
(cena iných palív porastie) rozšírením trhu s drevným palivom. Dnes je tento trh nedostatočný 
a biomasa pokrýva asi 10 % potreby Slovenska, hoci potenciál Slovenska spaľovať biomasu je 
priaznivý. Návrh zásobovania teplom a plynom je v súlade s koncepciou rozvoja mesta v oblasti 
tepelnej energetiky a energetickou politikou SR. 
 Pomaly sa kryštalizuje hľadisko, ţe spaľovať zemný plyn vo veľkých energetických zdrojoch 
je zásadne chybné. V nich sa majú spaľovať predovšvetkým domáce menej hodnotné uhlíkaté 
palivá pri dodrţaní prísnych environmentálnych opatrení – očistenia pevných a plynných splodín 
a neutralizácia splodín síry, podporovať uplatnenie spaľovania biomasy u stredných zdrojov 
a vyuţitia ďaľších obnoviteľných zdrojov lokálne (geotermálnych zdrojov tam kde sú - Slovensko má 
nevyuţitý potenciál rádovo 5 000 MW, energie vetra a slnka na juţnom Slovensku). Zemný plyn 
spaľovať v malých kotloch v hustých mestských aglomeráciách, centrálnych mestských zónach 
a tam kde z priestorových a komunikačných dôvodov nie je efektívne a dosť moţné spaľovať 
biomasu a iné palivá a chrániť ţivotné prostredie. Súčasný inštalovaný tepelný výkon na Slovensku 
je vyše 30 000 MW a ročná produkcia činí 250 000 000 GJ (bez jadra a kvapalného paliva) 
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Potreba tepla - byty v navrhovaných lokalitách 
 

Okr-
sok 

Ozna-
čenie 

Lokalita 
 

IBV - návrh HBV - návrh IBV - výhľad Spolu 

m
3
/h tis.m

3
/r m

3
/h tis.m

3
/r m

3
/h tis.m

3
/r m

3
/h tis.m

3
/r 

II. 
 

1 Sihly 17,2 60,5 210,0 638,4   227,2 698,9 

2 IBV Sihly 57,8 203,5     57,8 203,5 

3 Siheľník-juh     39,0 137,5 39,0 137,5 

4 Sihly-juh 140,7 495,0 117,3 360,0   258,0 855,0 

5 Kýčerka   93,8 108,3   93,8 108,3 

6 Na Kýčerke 31,3 110,0     31,3 110,0 

7 Butovci 70,4 247,5     70,4 247,5 

8 Na Kýčerke 
teras. domy 

    52,0 271,7 52,0 271,7 

9 Kyzkovci     15,6 54,3 15,6 54,3 

 Bytový dom 
Martinkov 
potok 

  36,8 112,0   36,8 112,0 

 spolu 317,4 1 116,5 457,9 1 218,7 106,6 463,5 881,9 2 798,7 

 

III. 
 

10 Jurošovci     39,1 135,8 39,1 135,8 

11 U Poláka 78,2 271,7   62,5 207,3 140,7 479,0 

12 Surovská 
Roveň 

70,4 244,5     70,4 244,5 

13 Kadlubovci     63,2 217,3 63,2 217,3 

 IBV  
v rozptyle 

28,1 97,8     28,1 97,8 

 spolu 176,7 614,0   164,8 560,4 341,5 1 174,4 

 

IV. 
 

14 Michalinovci 31,3 108,7     31,3 108,7 

15 U Hľuzy 15,6 54,3     15,6 54,3 

16 U Kliešťa 15,6 54,3     15,6 54,3 

 IBV  
v rozptyle 

4,7 16,3     4,7 16,3 

 spolu 67,2 233,6     67,2 233,6 

 

V. 
 

17 Kultánovci     31,3 108,7 31,3 108,7 

18 Mančovci     125,0 434,7 125,0 434,7 

 IBV  
v rozptyle 

9,4 32,6     9,4 32,6 

 spolu 9,4 32,6   156,3 543,4 165,7 576,0 

 

VI. 
 

19 Veščárovci 31,3 32,6   39,0 135,8 70,3 168,4 

20 Hanuščá-  
kovci 

    70,4 244,5 70,4 244,5 

 IBV  
v rozptyle 

6,3 21,7     6,3 21,7 

 spolu 37,6 54,3   109,4 380,3 147,0 434,6 

 

VII. 
 

21 Gajdošovci 45,3 157,6     45,3 157,6 

 IBV  
v rozptyle 

9,4 32,6     9,4 32,6 

 spolu 54,7 190,2     54,7 190,2 

 

 

Spolu 

 

663,0 

 

2 241,2 

 

457,9 

 

1 218,7 

 

537,1 

 

1 947,6 

 

1 658,0 

 

5 407,5 
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Spotreba plynu - výroba v navrhovaných lokalitách 
 

Okrsok Označenie Názov Hodinová spotreba 
m

3
/h 

Ročná spotreba  
tis. m

3
/r 

III. 
 

I Strojárenský závod 
(Magna) Podzávoz 

200 300 

II Kendrion, Ferrex 300   40 

III malé výrobné prevádzky 
Agroefekt 

130 200 

  15   20 

IV. IV malé výrobné prevádzky  
a sklady 

260 358 

  Spolu 905  918 

 
(Spotreba plynu je vyššia voči potrebe tepla o vplyv účinnosti.) 
 
 
 
Prehľad spotreby plynu podľa pouţitia do r. 2020  
 

 m
3
/h tis. m

3
/rok 

Byty IBV    663,0  2 241,2 

Byty HBV     457,9 1 218,7 

Vybavenosť    677,6    991,8 

Výroba    905,0    918,0 

Spolu 2 703,5 5 369,7 

 
 
 
Spotreba plynu pre navrhovanú výstavbu podľa okrskov do r. 2020 (byty + vybavenosť + výroba) 
 
Okrsok IBV HBV Vybavenosť Výroba Spolu 

m
3
/h tis.m

3
/r m

3
/h tis.m

3
/r m

3
/h tis.m

3
/r m

3
/h tis.m

3
/r m

3
/h tis.m

3
/r 

I. - - - - 520,0 704,0 - - 520,0 704,0  

II. 317,4 1 116,5 457,9 1 218,7 - - - - 775,3 2 335,2 

III. 176,7 614,0 - - 32,0 38,4 905,0 918,0 1 113,7 1 570,4 

IV. 67,2 233,6 - - 4,0 12,3 - - 71,2  245,9  

V. 9,4 32,6 - - - - - - 9,4 32,6 

VI. 37,6 54,3 - - 41,0 55,4 - - 78,6 109,7 

VII. 54,7 190,2 - - 80,6 181,7 - - 135,3 371,9 

VIII. - - - - - - - - - - 

Spolu 663,0 2 241,2 457,9 1 218,7  677,6 991,8  905,0 918,0 2 703,5 5 369,7 
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l) 4.  Pošta a telekomunikácie 
 

Širšie súvislosti  

 
 Poštové sluţby v meste Čadca organizačne spadajú pod Regionálne poštové centrum 
Ţilina 1, ktoré je riadené Ústredím Slovenskej pošty a.s. Na území mesta sú tri pošty, pošta 1 a 4 je 
podávacia aj dodávacia, pošta 3 je len dodávacia. Poštové prevádzky zabezpečujú základne 
a rozšírené automatizované priehradkové operácie pri podávaní zásielok. 
 
 Z hľadiska telekomunikačného členenia mesto Čadca, podľa súčasnej štruktúry ST,a.s 
Prislúcha do centra sieťovej infraštruktúry CSI Čadca s príslušnosťou do regionálneho centra RCSI 
Ţilina. 
 

Návrh pošta 
 

Slovenská pošta, a.s na území mesta Čadca v najbliţšom období neplánuje zásadné 
zmeny v počte a rozmiestnení prístupových a kontaktných miest verejnej  poštovej siete. V návrhu 
sa doporučuje rozmiestnenie ďalších poštových schránok v lokalitách so sústredenou bytovou 
výstavbou a v priemyselných zónach. 

 

Návrh telekomunikácie  
 
Vstupné údaje 
 

Urbanistický okrsok Východzí rok Návrh k roku 2020 

Počet bytov Počet 
obyvateľov 

Počet bytov Počet 
obyvateľov 

I. Čadca-Centrum 2 104   7 075 2 365   7 200 

II. Sídlisko-Sihelník 3 656 13 123 4 484 14 100 

III. Milošová-Podzávoz    498   2 149    656   2 500 

IV. Čadečka    388   1 535    444   1 600 

V. Bukov-Drahošanka    166      527    147      400 

VI. Horelica    372   1 580    403   1 500 

VII. Rieka     154      679    175      690 

VIII. Vojty       16        31        6        10 

spolu    28 000 

 
Potreba nových hlavných telefónnych staníc (HTS):  

- 1,5 HTS  na jeden byt pre plánovanú bytovú výstavbu  
- Počet HTS pre občiansku vybavenosť a výrobné plochy sa určujú odhadom  

 
 

Nápočet HTS pevnej siete – pre nárast bytov v etape do roku 2020  
 

 
Urbanistický okrsok 

 
Stanice bytové 

 
Stanice nebytové 

 
Spolu 

I. Čadca-Centrum    170   90    260 

II. Sídlisko-Siheľník 1 160   85 1 245 

III. Milošová-Podzávoz    265 125    390 

IV. Čadečka      60   20      80 

V. Bukov-Drahošanka        0     0        0 

VI. Horelica      30     5      35 

VII. Rieka      30     5      35 

VIII. Vojty        0     0        0 

Mesto Čadca spolu  1 715 330 2 045 
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Návrh riešenia telefonizácie  
 
Pre zabezpečenie telefonizácie riešeného územia v roku 2020 bude potrebné: 

- vybudovať nové technologické uzly „Čadca-Západ“ a „Čadca-Sever“v lokalitách Sídlisko-
Siheľník a v severozápadnej priemyselnej zóne „Colina“ 

- výstavba miestnych optických káblov pre pripojenie technologických bodov a priemyselného 
parku „Čadca-Svrčinovec“ 

- rozšírenie káblovej telekomunikačnej siete do rozvojových plôch mesta, podľa poţiadaviek  
na zriaďovanie telefónnych staníc: Sídlisko-Siheľník 1245 prípojných vedení  

      Milošová-Podzávoz 390 prípojných párov  
      Čadečka 80 prípojných párov  
      Horelica 35 prípojných párov  
      Rieka 35 prípojných párov  
- urbanistické okrsky Centrum, Rieka a Horelica budú napojené na hlavnú ústredňu HOST 

Čadca, konktretné body napojenia na telekomunikačnú sieť budú určené pri zahájení 
výstavby v danej lokalite 

- výstavba v okrskoch Čadečka, Milošová-Podzávoz a priemyselný park sa navrhuje pripojiť 
z nového technologického uzla „Čadca- Sever“ 

- nová výstavba v okrsku Sídlisko-Siheľník bude napojená na plánovaný technologický uzol 
„Čadca- Západ“ 

- pri výstavbe IBV v okrsku Sídlisko-Siheľník dôjde ku kolízie s diaľkovým optickým káblom, 
tento sa navrhuje preloţiť do novej polohy  

- výstavba sieťových rozvádzačov (do 200 Pp-kábelové skrine , nad 200 Pp umiestnenie 
v samostatných miestnostiach) 

- pripojovanie telefónnych účastníkov v sústredenej bytovej výstavbe a občianskej 
vybavenosti riešiť cez prípojkové káblové skrine 

 

Miestny rozhlas 
Celoplošne zrealizovaný rozvod miestneho rozhlasu sa navrhuje rozšíriť do všetkých  

navrhovaných plôch bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a sluţieb. 
 

Rádiokomunikácie 
Pre zabezpečenie širšieho pokrytia územia mesta Čadca sieťou GSM, doporučuje sa 

realizácia zámeru mobilného operátora ORANGE a.s. na výstavbu novej stanice pre pokrytie 
severnej časti územia mesta Čadca. 
 

Diaľkové kábely 
 

Trasy optických a metalických káblov v území treba rešpektovať, dodrţať ich ochranné 
pásmo, t.j. 1 m od krajného kábla na kaţdú stranu. Trasy káblov v grafickej časti sú zakreslené len 
informatívne, preto v ďalšom stupni projektovej dokumentácie treba trasu káblov zamerať. 
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m)  KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŢIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 

m) 1.  Ochrana ovzdušia 
 
 Na území mesta Čadca sa nachádza 41 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.  
4 stredné zdroje majú inštalovaný výkon nad 8 MW. 
 Najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia v blízkosti Čadce je výhrevňa SOTE s.r.o. v k.ú. 
Raková, v ktorej sa spáli asi 10 000 ton hnedého uhlia za rok. 
 
Produkcia emisií podľa prevádzok a zdrojov za rok 2003 
 

Ozn.  
na výkr.  

č. 6 

Prevádzkovateľ 
 

 
Zdroj 

 
TZL (t) 

 
SO2 (t) 

 
NOx (t) 

 
CO (t) 

 
COÚ 

 
1 Bel Ami 

Výroba 
technolog. 
pary 

0.212463 0.025496 4.674182 1.566914 0.199184 

2 
AVC Čadca 

Kotolňa 
AVC 

0.124216 0.014906 2.732835 0.916121 0.116456 

 AVC Čadca Lakovňa 
AVC 

0.120000 0 0 0 0.157000 

 AVC Čadca Ostriareň 
Hala M1 

0.436461 0 0 0 0 

 COLINA Lakovňa 
Colina 

0.002000 0 0 0 1.407520 

 COLINA Malá 
kotolňa 

0.060000 0 0.012000 0.064000 0.000360 

3 COLINA Veľká 
kotolňa 

0.115264 0.217391 0.148390 1.214100 0.165927 

 COOP Jednota Kotolňa 0.003966 0.000476 0.077329 0.031229 0.005205 

4 COOP Jednota Kotolňa 0.006486 0.000771 0.126469 0.051074 0.008512 

5.1 Dalkia Čadca Kotolňa 0.153520 0.018422 3.377440 1.132210 0.143925 

5.2 Dalkia Čadca Kotolňa 0.013920 0.001670 0.271440 0.109620 0.018270 

5.3 Dalkia Čadca Kotolňa 0.011296 0.001555 0.252720 0.102060 0.017010 

5.4 Dalkia Čadca Kotolňa 0.044320 0.005318 0.864240 0.349002 0.058170 

5.5 Dalkia Čadca Kotolňa 0.050560 0.006067 0.985920 0.398160 0.066360 

5.6 Dalkia Čadca Kotolňa 0.045040 0.005405 0.878280 0.354690 0.059115 

5.7 Dalkia Čadca Kotolňa 0.037040 0.004445 0.722280 0.291690 0.048615 

5.8 Dalkia Čadca Kotolňa 0.005600 0.000672 0.109200 0.044100 0.007350 

5.9 Dalkia Čadca Kotolňa 0.015760 0.001891 0.307320 0.124110 0.020685 

5.10 Dalkia Čadca Kotolňa 0.005200 0.000624 0.101400 0.040950 0.006825 

5.11 Dalkia Čadca Kotolňa 0.010960 0.001315 0.213720 0.086310 0.014385 

5.12 Dalkia Čadca Kotolňa 0.020800 0.002496 0.405600 0.163800 0.027300 

6 Dombyt Čadca Kotolňa 
šport. hala 

1.461725 1.182278 0.377100 0.754200 0.005657 

7 Dom.dôch. a dom Kotolňa 0.005600 0.000672 0.109200 0.044100 0.007350 

8 Dom.dôch. a dom Kotolňa 0.005600 0.000672 0.109200 0.044100 0.007350 

9 Dom. soc. sluţieb Kotolňa 1.671573 1.577715 0.343430 1.209780 0.098470 

10 JOHNSON 
CONTROL 

Kotolňa 0.002686 0.000322 0.052368 0.021148 0.003525 

11 Kysucké pekárne Kotolňa 0.024183 0.002902 0.471566 0.190440 0.031740 

12 MŠ Milošová Kotolňa 0.202770 0.253462 0.081000 1.215000 0.166050 

13 Moget Kotolňa 
Moget 

0.010640 0.001277 0.207480 0.083790 0.013965 

14.1 Nem. s poliklinikou Kotolňa 0.123040 0.014765 2.706880 0.907420 0.11535 

14.2 Nem. s poliklinikou Spalovňa 
odpadov 

0.024530 0.019961 0.357059 0.039101 0.024740 

15 Okrasa Kotolňa 0.014960 0.001795 0.291720 0.117810 0.019635 
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16 OTEX-TEXTIL Za Kotolňa 0.005037 0.000604 0.098216 0.039664 0.000661 

17 Ped.a soc. akad. Kotolňa 0.002832 0.000340 0.055232 0.022305 0.003718 

18 Severoslov. vodár. 
spoločnosť 

Kotolňa 0.005448 0.000654 0.106236 0.042903 0.007150 

19 Slovenská pošta Kotolňa 0.005940 0.000713 0.115832 0.046778 0.007796 

20 Slov.správa ciest Kotolňa 0.005368 0.000644 0.104678 0.042274 0.007046 

21 SOTE Výhrevňa 

SIHLY 

71.24174 171.1976 33.17100 110.5700 0.497565 

22 SOU strojárske Kotolňa 0.011101 0.001332 0.216473 0.087422 0.014570 

23 ŠEKO Kotolňa 0.021920 0.002630 0.427440 0.172620 0.028770 

24 UNI CITY 
SERVICE s.r.o. 

Kotolňa 0.012080 0.001450 0.235560 0.095130 0.095130 

25 Všeob. úverová 
banka 

Kotolňa 0.004392 0.000527 0.085644 0.034587 0.005764 

26 Všeob. zdravotná 
poisťovňa 

Kotolňa 0.006880 0.000826 0.134160 0.054180 0.009030 

27 ZŠ a MŠ Kotolňa 1.206400 1.497600 0.312000 4.680000 0.639600 

28 ZŠ Prívary Kotolňa 0.472290 0.418314 0.286000 2.340000 0.319800 

29 Zdruţ.stred.škola 
hotel. 

Kotolňa 0.006240 0.000749 0.121680 0.049140 0.008190 

30.1 Ţeleznice SR Kotolňa 0.021063 0.002528 0.410732 0.165873 0.027645 

Zdroj : Údaje poskytol Obvodný úrad ţivotného prostredia v Čadci. 
 
 
 Okrem uvedených stredných zdrojov je na území mesta evidovaných 53 malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia o celkovom inštalovanom výkone 6720 kW a pribliţne 2200 zdrojov tepla         
v trvalo obývaných rodinných domoch.  
 Prevaţná časť zdrojov tepla vyuţíva zemný plyn. Vybudované plynovody vytvárajú 
predpoklad pre plynofikáciu ďalších zdrojov tepla. 
 Významný zdroj znečisťovania ovzdušia predstavuje automobilová doprava, a to najmä po 
cestách I/11 a II/487 a v strede mesta. V súčasnej dobe sa však mnoţstvo škodlivín nesleduje. 
 Znečisťovanie ovzdušia imisiami z Ostravskej a Katowickej aglomerácie výrazne pokleslo, 
čo sa prejavilo aj na podstatnom zníţení plochy imisných lesov. 
 
Pre zlepšenie ochrany ovzdušia navrhujeme : 

- rekonštruovať výhrevňu firmy SOTE, 
- pokračovať v plynofikácii zdrojov tepla, 
- preloţiť trasy ciest I. a II. triedy z CMZ na okraj CMZ, 
- všetky existujúce a navrhované komunikácie v zastavanom území riešiť so spevneným, 

bezprašným povrchom. 

 

 

m) 2.  Ochrana povrchových a podzemných vôd 
 

Základným právnym dokumentom v oblasti vody je zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o 
zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

Tento zákon vytvára podmienky na : 

 všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých 
ekosystémov v krajine,  

 zachovanie alebo na zlepšenie stavu vôd,  

 účelné, hospodárne a trvalo udrţateľné vyuţívanie vôd, 

 manaţment povodí a zlepšenie kvality ţivotného prostredia a jeho zloţiek, 

 zniţovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, 

 zabezpečenie funkcií vodných tokov, 

 bezpečnosť vodných stavieb 
 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnickych osôb k vodám a 
nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia, pri ochrane, účelnom a hospodárnom vyuţívaní, oprávnenia 
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a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto 
zákona. 
 

Nakladanie s vodami (§ 17, zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon) 
Podľa získaných podkladov nie sú v riešenom území mesta Čadca významní uţívatelia 

vôd. Bel-Ami a.s. (predtým Slovena, Pratex), podľa informácie od správcu tokov, SVP š.p. OZ 
Povodie Kysuca, Čadca, v súčasnosti neodoberá povrchovú vodu z Kysuce na technologické účely.  
Niektoré podniky sú v útlme, zmenili názov, predmet činnosti, technológiu výroby a nástupnícke 
organizácie si uţívanie vôd legislatívne nevysporiadali. Podklady neboli k dispozícii.  

 

Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov 

 

Všeobecné povinnosti (§30 zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon) 
Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môţe ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd 

a vodných pomerov, je povinný vynaloţiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu. 
Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej len „vlastník“) poľnohospodárskych pozemkov a lesných 
pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné 
podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov ; je povinný najmä 
zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udrţanie pôdnej 
vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia  

 

Chránená vodohospodárska oblasť (§ 31 zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon) 
Nariadením vlády SSR č. 13/87 bola vyhlásená Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) 

Beskydy – Javorníky. Jedná sa o územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú 
prirodzenú akumuláciu vôd. 
Celé riešené územie mesta Čadca (k.ú. Čadca a k.ú. Horelica) spadá do tejto CHVO.      

 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov (§ 32 zákona č.364/2004 Z.z.) 
Na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré 

sa vyuţívajú, orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma (OP) na základe posudku orgánu 
na ochranu zdravia (zákon NR SR č.272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov). Určené OP sú 
súčasne PHO podľa osobitného predpisu. 
V riešenom území mesta Čadca sa jedná o nasledujúce vodárenské zdroje, ktoré vyuţívajú 
miestne verejné a súkromné vodovody : 
 

Lokalita Názov zdroja Rozhodnutie 

Čadca 
Milošová 

2 pramene  
U Poláka 

PLVH - 1699/88-Ms 
23.6.1988 

Čadca 
Milošová 

Studňa U Prívary PLVH - 1696/88-Ms 
23.6.1988 

Čadca 
Milošová 

Prameň  
U Kadlubca 

Bude zrušený 

Čadca 
Milošová 

Prameň U Hulany Návrh v legislatívnom konaní 

Čadca 
 

Prameň  
Drahošanka 

Návrh v legislatívnom konaní 

Čadca 
Milošová 

Prameň  
U Kešňáka 

Návrh v legislatívnom konaní 

Čadca Prameň 
Kýčera 

Návrh v legislatívnom konaní 

 
Do riešeného územia zasahuje OP II. stupňa vodárenských zdrojov Krásno nad Kysucou 

stanovené rozhodnutím ObÚŢP Čadca č.ObÚŢP-2419.2/95.96/Pk z 12.3.1996. Zaberá 
pravostrannú nivu Kysuce v miestnej časti Horelica.  
 

Vodárenské toky 
Vyhláška MP SR č. 525/2002 Z.z. z 12.8.2002, ktorou sa ustanovuje zoznam 

vodohospodársky významných tokov a vodárenských tokov, stanovila rieku Kysuca za vodárenský 
tok. Číslo hydrologického poradia 4-21-06-012 v úseku od rkm 30,80 po rkm 65,60. 
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Zdroje znečistenia povrchových vôd   
V súčasnosti je mesto Čadca odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou (okrem 

sídliska Kýčerka) odvádzajúcou odpadovú vodu z domácností, závodov ako aj daţďové vody zo 
spevnených plôch do ČOV Čadca.  

Na sídlisku Kýčerka sa realizuje delený systém odvádzania odpadových vôd. Splaškové 
vody sú odvádzané kanalizačným zberačom K do hlavného zberača A a daţďové vody daţďovou 
kanalizáciou do Gabrišovského potoka.  

V mestských častiach, mimo centra mesta nie je vybudovaná kanalizácia a odpadové vody 
sú akumulované v individuálnych ţumpách, septikoch, resp. vypúšťané do miestnych tokov. 

Na základe dostupných podkladov je medzi zdroje znečistenia vôd v meste moţné zaradiť : 

 výuste odľahčovacích stôk  

 verejnú kanalizáciu na sídlisku Kýčerka v povodí Gabrišovského potoka, kde do daţďovej 
kanalizácie pritekajú aj splaškové vody, ktorými je následne znečisťovaná voda v potoku, 

 vyústenia zo septikov do miestnych tokov, 

 nezaručená vodotesnosť ţúmp.   
 

Na kvalitu povrchových vôd Kysuce a Čierňanky má vplyv nedokonalé zneškodňovanie 
splaškových vôd v obciach, nachádzajúcich sa v povodí. 
 Podľa údajov z Povodia Váhu „Klasifikácia povrchových vôd podľa STN 757221 za obdobie 
1999-2000 v profile V 1625050 - pod Čadcou“ bola kvalita vody v Kysuci nasledovná : 
 

Ukazovateľ Trieda 

A  Kyslíkový reţim III 

B  Základné fyzikálno-chemické ukazovatele II 

C  Nutrienty III 

D  Biologické ukazovatele (SAP - I - BIOSES) IV 

E  Mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie) V 

F  Mikropulanty (ortuť) V 

 Podrobné údaje sú uvedené v časti Doplňujúce údaje. 
 

Návrh opatrení 
V koncepcii ÚPN mesta Čadca z hľadiska starostlivosti o ţivotné prostredie a ochranu vôd 

sú navrhované nasledujúce opatrenia : 

 rešpektovanie legislatívnej ochrany vôd vyplývajúcej zo zákona č.364/2004 Z.z. 
a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy (povodie vodárenského toku Kysuca 
a vodárenské zdroje miestnych vodovodov ponechané ako rezerva),  

 realizácia 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, 

 riešenie odvádzania odpadových vôd spôsobom, ktorý negatívne neovplyvní kvalitu vôd vo 
vodných tokoch, hlavne drobných tokoch (Briavsky potok, Gabrišovský potok, Martinkov 
potok, Milošovský potok) pretekajúcich intravilánom mesta, 

 súčasne s realizáciou splaškovej kanalizácie riešiť ekologicky vyhovujúce odvádzanie 
daţďových vôd z intravilánu mesta, 

 akumulácia splaškových vôd vo vodotesných ţumpách mimo dosahu verejnej kanalizácie, 

 riešenie ochrany intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zráţkových 
vôd (záchytné rigoly, vsakovacie pásy, pôdoochranné opatrenia a pod.), 

 realizácia ekologicky vhodnej úpravy miestnych drobných tokov, ktoré budú v rámci 
zástavby rozvojových lokalít súčasťou intravilánu a recipientom zráţkových vôd, 

 
 
 

m) 3.  Ochrana pôdy 
 
 V súčasnej dobe nie sú k dispozícii údaje o kontaminácii pôdy. Zdrojom kontaminácie pôdy 
sú okrem iného emisie z automobilovej dopravy po cestách I/11 a II/487. Lokálna kontaminácia 
hrozí v prípade havárie pri preprave nebezpečných látok po ceste I/11 a ţelezničných tratiach. 
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m) 4.  Hluk 
 
 Zdrojom hluku je doprava po ţelezničných tratiach č. 127, 129 a 128 a cestách I/11, II/487  
a v budúcnosti aj doprava po D3.  

V súčasnom období sa nachádza v stave rozpracovanosti aktualizácia DÚR a DSP pre 
diaľnicu D3 v úseku Čadca/Bukov – Svrčinovec – Skalité. Aktualizácia obsahuje i časť venovanú 
vplyvu hluku na dotknuté urbanizované prostredie mesta Čadca. Rovnako ako aktualizovaná trasa 
diaľnice D3 je súčasťou dopravnej časti ÚPN i eliminácia nadlimitného hluku spôsobeného 
prevádzkou diaľnice.  

Návrh ÚPN obsahuje kvatifikáciu územného vplyvu hlukovej záťaţe z navrhovanej preloţky 
cesty II/487. Posudzované je prostredie centrálnej mestskej zóny so zmiešanou zástavbou, 
čiastočne vybavenosť a čiastostočne obytná funkcia.  

 
V súčasnosti sa posudzovanie vplyvu hluku na urbanizované prostredie riadi podľa 

Nariadenia Vlády SR č.339/2006 Z.z. z 10. mája 2006. V Prílohe č.2 spomínaného nariadenia je 
uvedená tabuľka č.1 ktorá stanovuje prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom 
prostredí z dopravy a z iných zdrojov. Príloha zároveň obsahuje ustanovenia a upresnenia, ktoré je 
pri posudzovaní hluku potrebné aplikovať v konkrétnych súvislostiach. 

 
Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku (A) z pozemnej dopravy vo vonkajších priestoroch 
podľa Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. 
 

Kate-
gória 
vonkaj-
šieho 
územia 

Lokalizácia objektov vo vonkajších priestoroch Prípustný vonkajší 
hluk z dopravy 

LAeq,.pdB 

Po uplatnení 
korekcie podľa 

bodu 1.6 prípustný 
vonkajší hluk 

z dopravy LAeq,.pdB 

deň večer noc deň večer noc 

I. Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. 
kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné areály 

45 45 40 45 45 40 

II. Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
oknami chránených miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení a iných chránených 
objektov, 

 
rekreačné územie (nad 100 m od 

komunikácií) 

50 50 45 55 55 50 

III. Územie ako v kategórii II. v okolí (do 100 m od 
komunikácie) diaľnic, ciest I.a II. triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou dopravou, ţelezničných 
dráh a letísk, mestské centrá 

60 60 50 70 70 60 

IV. Územie bez obytnej funkcie a bez chránených 
vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné 
parky, areály závodov 

70 70 70 80 80 80 

 
Bod 1.6 - Ak je preukázané, ţe jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy, prekračujúci 

prípustné hodnoty podľa tabuľky č.1 pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným 
narastaním dopravy nie je moţné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami 
bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II 
môţe prekročiť prípustné hodnoty hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č.1 najviac o 5 dB 
a pre kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB. 

 
Z dikcie tabuľky a bodu 1.6 vyplýva ţe, výstavbu preloţky cesty II/487 a ostatných 

posudzovaných MK moţno klasifikovať ako nové stavby prinášajúce zmenu dopravnej záťaţe 
v dotknutom prostredí. Nakoľko nie sú známe oficiálne termíny sprevádzkovania nových 
komunikácií ÚPN bude predpokladať za rok sprevádzkovania horizont 2020. V prognóze hlukovej 
záťaţe preto budú posudzované najvyššie prípustné hladiny hluku bez uplatnenia korekcie podľa 
bodu 1.6. 

Hluková záťaţ prostredia je preukázaná prostredníctvom výpočtu vzdialenosti základnej 
izofóny najvyššej prípustnej hladiny hluku od komunikácie v rovine jej nivelety. Ide o orientačný 
výpočet hlukovej záťaţe prostredia. Objekty leţiace v pásme medzi komunikáciou resp. 100 m 
vzdialenou líniou od cesty a základnou izofónou, reprezentujúcou hygienický limit, budú potenciálne 
ohrozené prekročením hygienických limitov najvyšších prípustných hladín hluku. Pre kategóriu 
územia III – do 100 m od komunikácie – platia najvyššie prípustné hladiny hluku pre noc 50 dB 
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a deň 60 dB. Pre kategóriu územia II – nad 100 m od komunikácie – platia najvyššie prípustné 
hladiny hluku pre noc 45 dB a deň 50 dB. 

 
Lokalizácia izofón posudzovanej oblasti je zobrazená na výkrese riešenia verejného 

dopravného vybavenia. 
 
Vzdialenosti základných LX izofón od osi komunikácií 

Úsek Cesta/MK 

Kategória územia II Kategória územia III 

LX deň 50 dB 

m 

LX noc 45 dB 

m 

LX deň 60 dB 

m 

LX noc 50 dB 

m 

F Preloţka cesty II/487 312,5 223,3 46,1 86,9 

G Preloţka cesty II/487 143,7 98,3 17,0 34,2 

H Preloţka cesty II/487 91,1 60,9 9,6 20 

J MK spojka pozdĺţ trate č. 128 189,6 131,7 18,4 37,3 

O MK Májová ulica 251,9 177,7 26,7 52,9 

P MK spojka k OD LIDL 67,7 44,6 4,9 10,7 

V MK Palárikova ul.  162,1 111,6 15,0 30,8 

X MK Palárikova ul.  162,1 111,6 15,0 30,8 

 
 
 

m) 5.  Radónové riziko 
 
 Podľa odvodenej mapy radónového rizika sa riešené územie mesta Čadca nachádza na 
území s nízkym radónovým rizikom. 
 
 
 

m) 6.  Odpadové hospodárstvo 
 
 Mesto Čadca má vypracovaný a schválený „Program odpadového hospodárstva mesta 
Čadca do roku 2005“, z ktorého uvádzame podstatné údaje. 
 

Skládky odpadov 
 Na území mesta je prevádzkovaná skládka odpadov Čadca-Podzávoz. Skládka spĺňa 
podmienky pre ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Prevádzkovateľom skládky je firma 
Joko a syn s.r.o. Voľná kapacita skládky je 833 000 m

3
. 

 Na území mesta sa nachádzajú aj staré skládky, ktoré sú evidované v databáze registra 
skládok v Štátnom geologickom ústave Bratislava. Najväčšia z nich sa nachádza pod 400 kV 
vedením v lokalite Milošová. Sanácia týchto enviromentálych záťaţí si vyţaduje nemalé finančné 
náklady. 
 

Spaľovne odpadov 
 V roku 2000 bola v okrese sprevádzkovaná spaľovňa na odpady zo zdravotníckej 
starostlivosti v NsP Čadca. V uvedenej spaľovni nie je zneškodňovaný komunálny odpad z územia 
mesta Čadca. 
 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
 Mesto Čadca eviduje celkom 3 zariadenia na energetické vyuţitie odpadov - olejov. Jedná 
sa o malé spaľovacie pece typu AT holandskej výroby, ktoré sú vyuţívané predovšetkým v malých 
autoservisoch. Ide o firmy Slovak + Gamrot Čadca, Doprava a sluţby K + T Čadca, VK 
TRANSPORT s.r.o. Čadca.  
 Výkupom druhotných sutovín sa zaoberajú Zberne surovín a.s. Ţilina, ktoré prevádzkujú         
v meste Čadca 2 pracoviská. 
 

Separovaný zber 
 Separovaný zber na území mesta nefunguje v poţadovanom kvantitatívnom                        
a kvalitatívnom rozsahu. II. etapa separovaného zberu v priebehu rokov 1995-2000 sa 
nerealizovala z dôvodu finančnej straty I. etapy, zhoršenej finančnej situácie mesta Čadca               
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a z dôvodu nedostatočného odberu vyseparovaných druhotných surovín - nedostatok koncových 
spracovateľov na niektoré komodity. 
 Z dôvodu nízkeho dopytu na trhu po plastovom odpade sa nepodarilo zabezpečiť 
zhodnocovanie plastového odpadu a všetok odpad uvedeného druhu bolo zneškodňovaný                  
na skládke odpadov v Čadci-Podzávoze. 
 
Vznik odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v roku 2000 
a prognóza a ciele zhodnocovania a zneškodňovania odpadov na rok 2005 
 

 
Čís. 

 
Kategórie  
a druhy 
odpadov 

Rok 2000 Rok 2005 

Mnoţstvo 
odpadov 

Zhodnotenie Zneškodnenie Mnoţ-
stvo 

odpa-
dov 

Zhodnotenie Zneškodnenie 

mate-
riálo-

vé 

ener-
getic-

ké 

spaľo-
vaním 

sklád-
kova-
ním 

 
Iné

1
 

mate-
riálo-

vé 

ener-
getic-

ké 

spaľo- 
vaním 

sklád-
kova-
ním 

 
Iné

2
 

  (t) % % % % % % (t)
3
 % % % % % 

 Nebezpečné - - - - - - -       

 Zvláštne 6320 92,7 0,7 - - 96,9 2,4       

 Ostatné 500 7,3 0 - - 4,9 -       

 Spolu 6820 100 0,7 - - 97,1 2,2       

 Nebezpečné* - - - - - - - 862 78,0 11,0 - 5,0 6,0 

 Ostatné* 6820 100 0,7 - - 96,9 2,4 8743 60,6 0,3 - 26,1 14,0 

 Spolu* 6820 100 0,7 - - 96,9 2,4 96,5 61,5 1,3 - 23,5 13,7 

1 Opotr.batérie 
a 
akumulátory 

       50 95,0    5,0 

2 Odpadové 
oleje 

       131 25,0 75,0    

3 Opotrebova-
né 
pneumatiky 

       75 55,0 30,0   15,0 

4 Odpad z viac 
vrstviev 

       43 10,0 10,0  80,0  

5 Elektronický 
šrot 

       126 50,0   15,0 35,0 

6 Odpady z 
PET 

       56 65,0   25,0 10,0 

7 Odpady z PE        206 60,0   10,0 30,0 

8 Odpady z PS        75 60,0   40,0  

9 Odpady z PP        30 30,0 12,0  58,0  

10 Odpady z 
PVC 

       50 80,0   10,0 10,0 

11 Odpady zo 
ţiariviek (Hg) 

       3 3,0    97,0 

12 Odpady z 
papiera 

887 - 1,0   99,0  1944 96,0  4,0   

13 Odpady zo 
skla 

546 - 7,0   93,0  391 90,0   10,0  

14 Staré vozidlá        552 95,0   5,0  

15 Biologicky  
rozloţiteľné 
odpady 

2592 - 13,0   87,0  5873 40,0   40,0 20,0 

 
(Zdroj: Mesto Čadca, OÚ Čadca a odborné odhady) 
Vysvetlivky : 
* Prepočítané podľa novej kategorizácie odpadov a započítané nakladanie s odpadom po 

fyzikálno- chemickej a biologickej úprave 
1 

Iné nakladanie s odpadom - biologická úprava, fyzikálno-chemická úprava, skladovanie, 
neuvedený a iný spôsob 

2 
Iné nakladanie - skladovanie, vývoz, iné metódy zneškodnenia (chemická deštrukcia) 

3 
Prepočet na jedného obyvateľa v zmysle POH SR do roku 2005 

 
 Ciele pre zhodnocovanie odpadov v roku 2005 vychádzajú z reálneho stavu odpadového 
hospodárstva v meste Čadca. Vychádzajú z reálnej situácie súčasného separovaného zberu          
a z predpokladu, akým systémom budú separované niektoré komodity. Preto je za komoditu 
odpadové oleje niţšie percento materiálového vyuţitia ako v POH okresu Čadca do roku 2005, 
nakoľko v prípade zberu olejov od občanov nebude technicky moţné a ani ekonomické zabezpečiť 
zber podľa jednotlivých druhov - oleje neznámeho zloţenia, ale bude nutné ich zmiešavať a 
následne bude moţné ich energetické vyuţitie. Taktieţ biologicky rozloţiteľné odpady nebudú 
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spaľované z dôvodu, ţe v dostupnej vzdialenosti sa nenachádza ţiadna spaľovňa komunálnych 
odpadov. 
 Z vyššie uvedeného vyplýva, ţe niektoré časti nie sú v súlade s POH SR, Ţilinského kraja    
a okresu Čadca. 
 Pre dosiahnutie cieľov pre zhodnocovanie odpadov v r. 2005 je potrebné : 

 zabezpečiť rozšírenie separovaného zberu v rodinných domoch. V súčasnosti sa s 
uvedeným systémom začalo tzv. vrecovým spôsobom. Po odskúšaní uvedeného systému 
bude nutné jeho rozšírenie aj do KBV, pričom bude rozšírený na komodity v závislosti od 
dopytu na trhu, 

 zniţovať tvorbu komunálnych odpadov na území mesta. Uvedený bod bude moţné 
zabezpečiť zniţovaním spotreby tuhých fosílnych palív pri postupnej plynofikácii v 
komunálnej aj výrobnej sfére, 

 zaviesť separovaný zber biologicky rozloţiteľných odpadov ekonomickým nástrojom - 
zníţením poplatkov za zber, zvoz a zneškodnenie KO od občanov dotáciou v rámci 
rozpočtu Mesta Čadca, 

 v súčinnosti s prevádzkovateľom skládky odpadov vybudovať dostatočnú kapacitu pre 
kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov, 

 všetok odpad z údrţby mestskej zelene kompostovať, pričom za účelom vyuţitia aj zvyškov 
po výrube drevín podporiť prevádzkovanie minimálne jedného drviča drevného odpadu, 

 drevnú hmotu, ktorá nie je vhodná na rezivo, ponúknuť niektorému spracovateľovi na 
energetické zhodnocovanie biologického odpadu (drevného odpadu) a výrobu drevených 
brikiet, 

 do roku 2005 biologicky rozloţiteľný odpad, ktorý bude zmiešaný s prímesmi, ktoré nebudú 
biologicky rozloţiteľné a z ekonomického hľadiska nebude moţné ho oddeliť, bude nutné  
zneškodniť v spaľovni odpadu a neukladať na skládku odpadov, 

 zriadiť ešte aspoň jedno dotrieďovacie zariadenie s príslušnou triediacou linkou; 
umiestnené by malo byť v meste Čadca na skládke odpadov v Čadci-Podzávoze z dôvodu, 
ţe na uvedenú skládku sa zváţa komunálny odpad z územia mesta a na navrhovanom 
zariadení by dochádzalo k vyseparovaniu tých odpadov, ktoré sa dajú vyuţiť ako druhotné 
suroviny, prípadne odpadov s obsahom škodlivín, 

 vybudovať zberné miesto nebezpečných odpadov a druhotných surovín na skládke 
odpadov v Čadci-Podzávoze; zamerať sa na komodity : opotrebované batérie, akumulátory, 
odpadové oleje, opotrebované pneumatiky, odpady z elektronického šrotu, plastov, PET 
fliaš, PVC, ţiariviek, staré vozidlá, sklo, papier. 

 
 
 
 
 

n) VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŢISKOVÝCH 

ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 
 

V riešenom území sa nenachádzajú ţiadne prieskumné územia, chránené loţiskové 
územia a dobývacie priestory. 
 
 
 
 
 

o)  VYMEDZENIE PLÔCH VYŢADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 
 Na riešenom území sa nachádzajú nasledovné plochy vyţadujúce zvýšenú ochranu : 

- územia zasiahnuté zosuvmi pri osade Bukov a osade Kráľovci 
- skládka odpadov v Milošovej 
- plochy lesoparkov 
- plochy lesov pod vplyvom imisií 
- alúviá vodných tokov 
- plochy zelene v priemyselných zónach 
- plochy zelene na sídliskách 
- územie dotknuté výstavbou diaľnice D3 
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p) VYHODNOTENIE BUDÚCEHO MOŢNÉHO POUŢITIA POĽNOHOSPODÁR-

SKEJ PÔDY NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY 
 
 

Prírodné podmienky 
 

Navrhované lokality podľa kódu patria do klimatického regiónu: 
07 – mierne teplého, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –2 aţ –5°C                
a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 13-15°C, 
08 – mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –3 aţ –6°C          
a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12-14°C, 
09 – chladného, vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –4 aţ –6°C a s priemernou 
teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 – 13°C. 
10 – veľmi chladného, vlhkého s priemernou teplotou vzduchu v januári –5 aţ –6°C                         
a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 10-11°C. 
 

Na dotknutých lokalitách na pôdotvorných substrátoch sa vytvorili tieto druhy pôdy: 
06 – fluvizeme typické, stredne ťaţké 
11 – fluvizeme glejové, stredne ťaţké 
14 – fluvizeme, stredne ťaţké aţ ľahké, plytké 
63 – kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťaţké 
66 – kambizeme typické kyslé na flyši, stredne ťaţké aţ ľahké 
69 – kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťaţké 
70 – kambizeme pseudoglejové na flyši, ťaţké aţ veľmi ťaţké 
76 – kambizeme plytké na horninách kryštalinika, stredne ťaţké aţ ľahké 
78 – kambizeme plytké na flyši, stredne ťaţké aţ ťaţké 
82 – kambizeme na flyši, na výrazných svahoch: 12 – 15°, stredne ťaţké aţ ťaţké 
00 – kambizeme pseudoglejové naflyši, stredne ťaţké 
 

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín: 
Katastrálne územie Čadca 
5  –  0706015, 0711012, 0711015, 0711032,0763412, 0763432, 0766015, 0766235, 0766332 
6  –  0866232, 0866335,0869212 
7 – 0714062, 0755435, 0769412, 0770413, 0863412, 0863415, 0863442, 0866432, 0866435, 
0869412, 0869432, 0870413, 0966245, 0969432 
8 – 0778262, 0778462, 0778463, 0778465, 0778562, 0870443, 0876462, 0878265, 0878462, 
0878463, 0878465, 0878562 
9 – 0782672, 0782682, 0782683, 0782872, 0782875,0782882, 0782885, 0882672,0882682, 
0882685,0882782, 0882882, 0882883, 0882885,0882983, 0976462, 0982685, 0982883,0982885, 
1000893, 1078462, 1082682, 1082882. 
 
Katastrálne územie Horelica 
5 – 0706015 
7 – 0766435, 0766442, 0769432 
9 - 0782885 
 

Meliorácie 
Na navrhovaných lokalitách v k. ú. Čadca a Horelica nie sú evidované ţiadne 

hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p. Bratislava. 
 

Vyhodnotenie budúceho moţného pouţitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné 

zámery 
Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zloţiek v lokalitách č. 1 – 92, čo je 

zdokumentované v tabuľke – Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde 
podľa Z.z. SR 220/2004 a vyhlášky č. 508/2004. 

Celkovo sa predpokladá rozvoj na ploche 138,37 ha. Z celkového záberu je 117,62 ha 
poľnohospodárskej pôdy. V urbanistickom riešení je plánovaný aj záber nepoľnohospodárskych a 
zastavaných plôch o výmere 20,75 ha. V katastrálnom území Čadca sa predpokladá rozvoj na 
ploche 130,11 ha. Z toho je poľnohospodárskej pôdy 109,36 ha. V katastrálnom území Horelica sa 
predpokladá rozvoj na ploche 8,26 ha. Z toho je poľnohospodárskej pôdy 8,26 ha.  
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Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde 

 

 
Lok. 
č. 
 

Katastrálne 
územie 

Funkčné 
vyuţitie 

Výmera 
lokality 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Uţívateľ 
poľnohos- 
podárskej 

pôdy 

 
 

Vybudované 
hydro- 

melioračné 
zariadenia 

spolu 
v ha 

spolu 
v ha 

z toho 

skupina 
BPEJ 

výmera 
v ha 

(závlaha, 
odvodnenie) 

1 Čadca OV 0,21 0,21 0878465/8 0,21 Súkr. os. - 

2 Čadca OV 0,14 0,13 0882885/9 0,13 Mesto Čadca - 

3 Čadca Ihriská 2,09 2,09 
0711012/5 1,22 

Súkr. os. - 
0769412/7 0,87 

4 Čadca IBV 0,09 0,09 0869412/7 0,09 Súkr. os. - 

5 Čadca IBV 0,49 0,49 0869412/7 0,49 Súkr. os. - 

6 Čadca IBV 0,38 0,38 0869412/7 0,38 Súkr. os. - 

8 Čadca IBV 1,87 1,87 0869412/7 1,87 
Mesto Čadca, 
súkr. os. 

- 

9 Čadca IBV 0,74 0,74 
0711012/5 0,22 Mesto Čadca, 

súkr. os. 
- 

0769412/7 0,52 

10 Čadca IBV 0,30 0,30 
0769412/7 0,16 

Súkr. os. - 
0778562/8 0,14 

11 Čadca IBV 0,44 0,44 
0769412/7 0,04 

Súkr. os. - 
0778562/8 0,40 

12 Čadca IBV 0,23 0,23 0878562/8 0,23 Súkr. os. - 

13 Čadca IBV 2,10 2,07 0878562/8 2,07 
Mesto Čadca, 
Súkr. os., 
PD Čierne 

- 

14 Čadca IBV 5,16 3,32 

0711012/5 0,12 Mesto Čadca,    
UNI-CON Kysuce 
s.r.o., súkr. os, 
PD Čierne 

- 0778562/8 0,76 

0878562/8 2,44 

15 Čadca IBV 1,00 1,00 
0711012/5 0,78 

Súkr. os. - 
0778562/8 0,22 

17 Čadca IBV 7,74 7,74 

0769412/7 4,28 

PD Čierne, 
súkr. os. 

- 
0770413/7 0,48 

0869412/7 1,82 

0870413/7 1,16 

18 Čadca vodojem 0,13 0,13 0878462/8 0,13 PD Čierne - 

19 Čadca Diaľnica D3 14,33 10,21 

0711015/5 1,21 

Mesto Čadca,    
UNI-CON Kysuce 
s.r.o.,  
súkr. os,  
PD Čierne, 
Pasienková 
spoločnosť 
osady Bukov, 
 

- 

0711032/5 0,32 

0763432/5 0,08 

0869412/7 0,36 

0778465/8 0,20 

0782682/9 2,08 

0782683/9 1,12 

0782872/9 2,72 

0782885/9 0,16 

0882885/9 1,96 

20 Čadca 
Oporné múry, 
zeleň 

2,78 2,78 

0711015/5 0,20 

PD Čierne - 0782872/9 0,94 

0882885/9 1,64 



Územný plán mesta Čadca 139 

 
Lok. 
č. 
 

Katastrálne 
územie 

Funkčné 
vyuţitie 

Výmera 
lokality 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Uţívateľ 
poľnohos- 
podárskej 

pôdy 

 
 

Vybudované 
hydro- 

melioračné 
zariadenia 

spolu 
v ha 

spolu 
v ha 

z toho 

skupina 
BPEJ 

výmera 
v ha 

(závlaha, 
odvodnenie) 

21 Čadca Priemysel 2,68 2,68 
0782872/9 2,56 

PD Čierne - 
0882885/9 0,12 

22 Čadca 
Diaľničný 
privádzač 

1,44 0,76 0711015/5 0,76 
Mesto Čadca, 
súkr. os.,  
 

- 

23 Čadca 
Vodojem 
Michalinovci 

0,05 0,05 
0863412/7 0,01 

Lesy SR š.p. - 
0878462/8 0,04 

24 Čadca IBV 1,68 1,68 

0863415/7 0,08 

Súkr. os. - 0863412/7 0,56 

0878462/8 1,04 

25 Čadca IBV 1,72 1,72 
0863415/7 1,20 Mesto Čadca, 

súkr. os. 
- 

0878462/8 0,52 

26 Čadca IBV 0,86 0,84 0778262/8 0,84 
Mesto Čadca, 
súkr. os. 

- 

27 Čadca IBV 0,44 0,44 
0778262/8 0,12 Mesto Čadca, 

súkr. os. 
- 

0878462/8 0,32 

28 Čadca komunikácia 1,04 1,04 

0711015/5 0,04 
UNI-CON Kysuce 
s.r.o., 
súkr. os., 
PD Čierne 

- 
0763432/5 0,28 

0863442/7 0,40 

0782682/9 0,32 

29 Čadca OV 0,88 0,83 0711015/5 0,83 Súkr. os. - 

30 Čadca IBV 0,24 0,24 0769412/7 0,24 Súkr. os. - 

31 Čadca 
Výroba – 
sklady, garáţe 

2,94 2,84 0769412/7 2,84 

UNI-CON Kysuce 
s.r.o.,  
súkr. os. 
 

- 

32 Čadca 
Rekreačná 
vybavenosť 

1,48 1,48 

0714062/7 1,12 
UNI-CON Kysuce 
s.r.o., 
súkr. os. 

- 0769412/7 0,28 

0778462/8 0,08 

33 Čadca 
Preloţka 
komunikácie 
II/487 

5,16 1,68 

0706015/5 
1,20 

 

Mesto Čadca,    
UNI-CON Kysuce 
s.r.o., 
súkr. os. 

- 

0711015/5 
0,08 

 

0769412/7 
0,32 

 

0778462/8 
0,08 

 

34 Čadca Ihriská 0,90 0,90 

0714062/7 
0,78 

 UNI-CON Kysuce 
s.r.o., súkr. os. 

- 

0778463/8 
0,12 

 

35 Čadca Hypermarkety 7,64 0,66 0706015/5 0,66 
Mesto Čadca, 
súkr. os. 

- 

38 Čadca HBV + IBV 21,14 21,14 

0766235/5 
3,02 

 

Mesto Čadca, 
UNI-CON Kysuce 
s.r.o.,  
súkr. os. 

- 

0866335/6 
10,16 

 

0766435/7 
4,00 

 

0866435/7 
2,48 

 

0882885/9 
1,48 
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Lok. 
č. 
 

Katastrálne 
územie 

Funkčné 
vyuţitie 

Výmera 
lokality 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Uţívateľ 
poľnohos- 
podárskej 

pôdy 

 
 

Vybudované 
hydro- 

melioračné 
zariadenia 

spolu 
v ha 

spolu 
v ha 

z toho 

skupina 
BPEJ 

výmera 
v ha 

(závlaha, 
odvodnenie) 

39 Čadca Komunikácia 0,50 0,14 0766332/5 0,14 Súkr. os. - 

40 Čadca Ihriská 1,32 1,32 

0866232/6 0,16 

Mesto Čadca - 0782672/9 0,44 

0882672/9 0,72 

41 Čadca OV + HBV 0,74 0,74 
0706015/5 0,18 Mesto Čadca, 

súkr. os. 
- 

0782875/9 0,56 

42 Čadca 
Preloţka 
komunikácie 
I/11 

2,00 1,50 
0706015/5 0,66 Mesto Čadca, 

súkr. os. 
- 

0782875/9 0,84 

43 Čadca IBV 1,88 1,88 0866432/7 1,88 
Mesto Čadca, 
súkr. os. 

- 

44 Čadca IBV 0,10 0,10 0866432/7 0,10 Súkr. os. - 

45 Čadca IBV 0,24 0,24 
0866432/7 0,04 

Súkr. os. - 
0882883/9 0,20 

46 Čadca IBV 0,36 0,36 0969432/7 0,36 
UNI-CON Kysuce 
s.r.o. 

- 

47 Čadca IBV 7,86 7,86 
0869432/7 1,46 UNI-CON Kysuce 

s.r.o., súkr. os. 
- 

0969432/7 6,40 

48 Čadca IBV 0,80 0,80 0969432/7 0,80 Súkr. os. - 

49 Čadca 
Rekreačné 
chaty 

0,32 0,32 0976462/9 0,32 Súkr. os. - 

50 Čadca IBV 0,68 0,48 0876462/8 0,48 Súkr. os. - 

51 Čadca IBV 0,80 0,80 0882882/9 0,80 Súkr. os. - 

52 Čadca IBV 1,90 1,90 0876462/8 1,90 Súkr. os. - 

53 Čadca IBV 0,48 0,48 0876462/8 0,48 Súkr. os. - 

54 Čadca IBV 0,64 0,64 

0876462/8 0,28 Mesto Čadca, 
RD Veľká Rača 
Oščadnica,  
súkr. os. 

- 
0882882/9 0,6 

55 Čadca IBV 0,72 0,65 
0876462/8 0,18 

Súkr. os. - 
0882882/9 0,47 

56 Čadca Parkovisko 0,17 0,17 0882882/9 0,17 Súkr. os. - 

57 Horelica IBV 0,30 0,30 0766442/7 0,30 Súkr. os. - 

58 Horelica IBV 3,20 3,20 0769432/7 3,20 Súkr. os. - 

59 Horelica 
Ochranná 
hrádza 

1,24 1,24 0706015/5 1,24 
Mesto Čadca, 
súkr. os. 

- 

60 Horelica OV 0,58 0,58 0706015/5 0,58 
Mesto Čadca, 
súkr. os. 

- 

61 Horelica Ihriská 0,50 0,50 0706015/5 0,50 Súkr. os. - 

62 Horelica Výroba 1,56 1,56 0766435/7 1,56 
RD Veľká Rača 
Oščadnica 

- 

63 Čadca Parkovisko 0,17 0,17 0882882/9 0,17 Lesy SR š.p. - 

64 Čadca IBV 1,44 1,44 0878463/8 1,44 

Mesto Čadca, 
Pasienková 
spoločnosť 
U Klieštika,  
súkr. os. 

- 

65 Čadca IBV 0,60 0,60 0878463/8 0,60 
UNI-CON Kysuce 
s.r.o., súkr. os. 

- 

66 Čadca Parkovisko 0,17 0,17 1078462/9 0,17 Mesto Čadca - 

67 Čadca Vodojem 0,02 0,02 1082882/9 0,02 Súkr. os. - 
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Lok. 
č. 
 

Katastrálne 
územie 

Funkčné 
vyuţitie 

Výmera 
lokality 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Uţívateľ 
poľnohos- 
podárskej 

pôdy 

 
 

Vybudované 
hydro- 

melioračné 
zariadenia 

spolu 
v ha 

spolu 
v ha 

z toho 

skupina 
BPEJ 

výmera 
v ha 

(závlaha, 
odvodnenie) 

68 Čadca Parkovisko 0,17 0,17 0966245/7 0,17 
UNI-CON Kysuce 
s.r.o., súkr. os. 

 

69 Horelica Diaľnica D3 4,48 2,68 

0706015/5 0,26 

Súkr, os. - 

0766435/7 1,41 

0778462/8 0,23 

0782885/9 0,73 

0882685/9 0,05 

70 Horelica IBV 0,51 0,51 0766435/7 0,51 Súkr. osoby - 

71 Horelica Drobné sluţby 0,37 0,37 
0766442/7 0,31 

Súkr. osoby - 
0782885/9 0,06 

72 Čadca IBV 0,92 0,92 
0882885/9 0,91 

Súkr. osoby - 
0982685/9 0,01 

73 Čadca IBV 0,30 0,30 0878462/8 0,30 Súkr. osoby - 

74 Čadca IBV 0,99 0,66 0878462/8 0,66 Súkr. osoby - 

75 Čadca IBV 0,16 0,16 
0878462/8 0,02 

Súkr. osoby - 
0782882/9 0,14 

76 Čadca OV + IBV 3,28 3,17 0782882/9 3,17 
UNI – CON 
Kysuce, súkr. 
osoby 

- 

77 Čadca Rekreácia 0,14 0,14 
0763432/5 0,13 

Súkr. osoby -  
0882983/9 0,01 

78 Čadca IBV 0,14 0,14 0863442/7 0,14 Súkr. osoby - 

79 Čadca IBV 0,33 0,33 0870443/8 0,33 Súkr. osoby - 

80 Čadca 
Záhradný 
domček 

0,14 0,14 0870443/8 0,14 Súkr. osoby - 

81 Čadca IBV 0,13 0,13 0982883/9 0,13 Súkr. osoby - 

82 Čadca IBV 0,05 0,05 1000893/9 0,05 Súkr. osoby - 

83 Čadca IBV 0,16 0,16 0882682/9 0,16 Súkr. osoby - 

84 Čadca IBV 0,21 0,21 0982682/9 0,21 Súkr. osoby - 

85 Čadca Rekreácia 0,08 0,08 1082682/9 0,08 Súkr. osoby - 

86 Čadca IBV 0,42 0,42 0882882/9 0,42 Súkr. osoby - 

87 Čadca IBV 0,40 0,40 
0878265/8 0,16 

Súkr. osoby - 
0882882/9 0,24 

88 Čadca IBV 0,07 0  0,00  - 

89 Čadca IBV 0,94 0,94 0982885/9 0,94 Súkr. osoby - 

90 Čadca 
Rekreačné 
chaty 

0,99 0,99 
0869212/6 0,40 PD Čierne, súkr. 

osoby 
- 

0882782/9 0,59 

91 Čadca Výrobné sluţby 0,97 0,97 
0763412/5 0,21 

Súkr. osoby - 
0863412/7 0,76 

92 Čadca IBV 0,22 0,22 0870443/8 0,22 Súkr. osoby  

Lokality 1 – 92 celkom 138,37 117,62     
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Oddôvodnenie rozsahu budúceho moţného pouţitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné 

a iné zámery 
 
 Rozvoja mesta Čadca je navrhnutý v súlade so schváleným Zadaním pre územný plán 
mesta Čadca.  

Rozvoj mesta Čadca je riešený prevaţne mimo súčasného intravilánu mesta, pretoţe 
súčasný intravilán neposkytuje dostatočné plochy pre nové priemyselné prevádzky, novú výstavbu 
bytov a dobudovanie dopravného systému. Navrhnuté plochy nadväzujú na súčasný intravilán 
mesta a budú zastavované postupne podľa reálnych moţností mesta a investorov. 
 
 
 
 

Vyhodnotenie budúceho moţného pouţitia lesnej pôdy na stavebné a iné zámery 
 

V územnom pláne mesta Čadca sa uvaţuje o zábere lesných pozemkov o výmere 1,93 ha. 
 

Lok. 
č. 

Katastrálne 
územie 

Funkčné 
vyuţitie 

Celková výmera 
lokality 

Predpokladaná výmera 
lesnej pôdy 

Uţívateľ lesnej 
pôdy 

33 Čadca Preloţka komunikácie II/487 5,16 0,76  

69 Horelica Diaľnica D3 4,48 1,17  

93 Čadca Vodojem U Polákov 0,14 0,14  

Lokality 33 + 69 + 93 celkom 9,78 1,93  
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q) HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRON-

MENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH 

DÔSLEDKOV 
 
 

Návrh rozvoja mesta Čadca vychádza zo záväzných vstupov z ÚPN VÚC Ţilinského kraja, 
zámerov mesta, poţiadaviek ochrany prírody a ostatných poţiadaviek, formulovaných v Zadaní pre 
územný plán mesta Čadca.  

Treba si uvedomiť, ţe na území mesta prebieha proces intenzívnej urbanizácie vzhľadom 
na uskutočňovanie koncepcií rozvoja Slovenska. Katastrálnym územím mesta prechádza v smere 
S - J multimodálny koridor VI., ktorým prechádzajú komunikácie najvyššieho, t.j. medzinárodného 
významu. Pripravuje sa rekonštrukcia ţelezničnej trate č. 127 na rýchlosť 120 km/hod. a výstavba 
diaľnice D3. Vo výhľadovom období sa uvaţuje o vybudovaní vodnej cesty. 
 Rekonštrukcia ţelezničnej trate neovplyvňuje koncepciu riešenia. Trasa D3 a sprievodnej 
komunikácie H I I/11 bola posúdeniá v procese EIA a je v súlade s dokumentáciou pre územné 
rozhodnutie pre výstavbu D3. V štádiu riešenia ÚPN mesta bola prevedená korekcia trasy D3 pri 
priemyselnom parku Čadca-Podzávoz. Predpokladáme, ţe do konca návrhového obdobia (rok 
2020) bude D3 zrealizovaná v plnom profile. Do ÚPN SÚ sú zapracované projektové dokumentácie, 
ktoré riešia preloţky ciest I/11 a II/487. 
 Výhľadová trasa vodnej cesty je prevzatá z dokumentácie v m. 1:10 000, poskytnutej 
Povodím Váhu. Realizácia vodnej cesty je v kolízii s areálom skládky odpadov Čadca-Podzávoz         
a s vodárenskými zdrojmi (vrty V1, V2, V3) v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktoré majú plniť funkciu 
náhradného vodárenského zdroja aj pre mesto Čadca. Vybudovanie vodnej cesty by prakticky 
zlikvidovalo nadregionálny biokoridor Kysuca, nakoľko z rýchlej podhorskej rieky by vznikol 
stupňovitý plavebný kanál s takmer stojatou vodou. Predpokladáme, ţe vodná cesta nebude 
realizovaná z dôvodu ochrany prírodných hodnôt a nesúhlasu miestnych samospráv. 
 K rozvoju mesta výrazne prispeje zrušenie vodných zdrojov Čadca, preloţka 400 kV 
vedenia, uvoľnenie areálu AVC pre výstavbu občianskej vybavenosti, výstavba D3 a výstavba 
priemyselného parku Čadca-Podzávoz. 
 Urbanizačný proces prinesie so sebou mierne zhoršenie kvality ţivotného prostredia, najmä 
kvality ovzdušia a hlukových pomerov. Preto je dôleţité, aby sa uskutočnili všetky návrhy na 
zmiernenie nepriaznivých účinkov priemyselnej výroby a dopravy (protihlukové bariéry, izolačná 
zeleň). 
 V ekonomickej a sociálnej oblasti moţno očakávať pozitívne zmeny. V budúcnosti sa 
očakáva rozvoj priemyselnej výroby, cestovného ruchu, dopravy a obchodu. Rozvoj regionálnej 
spolupráce s mestami a obcami na území Poľska a Česka prinesie ďalšie pozitívne podnety. 
 Návrh rozvoja mesta Čadca je riešený prevaţne mimo súčasného intravilánu mesta, 
pretoţe súčasný intravilán neposkytuje dostatočné plochy pre nové priemyselné prevádzky a novú 
výstavbu bytov. Všetky navrhnuté plochy však nadväzujú na súčasný intravilán mesta a budú 
zastavované postupne podľa reálnych moţností mesta a investorov. 
 
 
 
 
 

r)  NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 
 
 
  Návrh záväznej časti je podľa poţiadavky Zadania pre územný plán mesta Čadca 
spracovaný ako samostatná časť dokumentácie. 
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C. DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 
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Údaje o postupe spracovania ÚPN a podkladoch pouţitých pri spracovaní 
 
 
 Posledná schválená a doteraz platná územnoplánovacia dokumentácia pre územie mesta 
Čadca je „Územný plán sídelného útvaru - hospodársko-sídelná aglomerácia Čadca“, ktorý bol 
schválený uznesením Rady SKNV č. 128/81-IX. Návrhovým rokom tejto dokumentácie je rok 2000. 
Vzhľadom na veľký časový interval od spracovania, nové skutočnosti vyplývajúce zo spoločenských 
zmien po roku 1989, zmeny zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(Stavebný zákon), nové poţiadavky na ochranu prírody, nové projekty v oblasti dopravnej                 
a technickej infraštruktúry prestáva byť ÚPN SÚ HSA Čadca aktuálny pre riadenie rozvoja mesta.     
Z tohto dôvodu Mestský úrad v Čadci rozhodol o spracovaní novej územnoplánovacej 
dokumentácie mesta. 
 Pre výber spracovateľa bol vyhlásený verejný konkurz. Spracovateľom územného plánu 
Čadca je Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt. Mesto Čadca obstaráva územný plán 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD a ÚPP, ktorou je Ing. arch. Ján 
Burian (registračné číslo 048).  
 V rámci prípravných prác boli oslovené úrady, ústavy, organizácie, firmy, občianske 
zdruţenia, školy a iné subjekty, ktoré majú určitý vzťah k riešenému územiu, aby vyjadrili svoje 
poţiadavky na riešenie územného plánu mesta. 
 1. etapou v procese spracovania územného plánu boli prieskumy a rozbory ukončené 03 
2005. Ich cieľom bolo získať prehľad o súčasnom vyuţití územia, o problémoch, ktoré treba riešiť,   
o rozvojových zámeroch, moţnostiach a limitoch územia.  

Zadanie pre územný plán mesta Čadca bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 
25.8.2005.  

Koncept riešenia ÚPN mesta Čadca bol odovzdaný obstarávateľovi 04 2006.  
 Návrh riešenia ÚPN mesta Čadca bol odovzdaný obstarávateľovi 04 2007. 

Spôsob spracovania a obsah územného plánu je v súlade s Vyhláškou č. 55 MŢP SR o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii z 25.1.2001. 
 
 Pri spracovaní územného plánu boli pouţité tieto podklady : 
 
a)  Schválená územnoplánovacia dokumentácia, vzťahujúca sa k riešenému územiu 

 Územný plán sídelného útvaru - hospodársko-sídelná aglomerácia Čadca (URBION 
Bratislava, 06 1981, m. 1:5 000), schválený uznesením Rady SKNV č. 128/81-IX. 

 Územný plán sídelného útvaru - hospodársko-sídelná aglomerácia Čadca, doplnok č. 1 
(Ing.arch. Marián Pivarči, 12 2003, m 1:5 000), schválený mestským zastupiteľstvom. 

 Územný plán veľkého územného celku Ţilinského kraja (Zdruţenie „VÚC Ţilina“, 1998,     
m. 1:50 000); záväzná časť ÚPN VÚC Ţilinského kraja bola vyhlásená Nariadením vlády 
SR č. 223/1998 zo dňa 26.5.1998. 

 Územný plán veľkého územného celku Ţilinského kraja - zmeny a doplnky (Ing.arch. 
Marián Pivarči, Ing.arch. Pavel Kropitz, 02 2005, m. 1:50 000); záväzná časť ÚPN VÚC 
Ţilinského kraja bude vyhlásená všeobecným záväzným nariadením. 

 
b)  Neschválená územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady 

* ÚPN Z Čadca - Sihly (Stavoprojekt Ţilina) - informatívny podklad 

 ÚPN Z Čadca - Kýčerka (Stavoprojekt Ţilina) - informatívny podklad 

 ÚPN Z IBV Čadca Milošová (Stavoprojekt Ţilina, 05 1983, m. 1:1 000, vedúci projektant 
Ing.arch. Ţolnayová) - vzhľadom na veľký podiel radových rodinných domov a realizované 
individuálne rodinné domy je to len informatívny podklad, pouţiteľný pri návrhu komunikácií. 

 ÚPN Z Čadca - Čadečka - informatívny podklad 

 Urbanistická štúdia Stredisko cestovného ruchu Čadca-Husárik (URBION S4 Ţilina, 
Ing.arch. Júlia Durdyová, m. 1:10 000) - informatívny podklad 

 Urbanistická štúdia rekreačného priestoru Čadca - Milošová - informatívny, čiastočne 
pouţiteľný podklad 

 Urbanistická štúdia Čadca Sihly (Ing.arch. Rudolf Tupý, 2004, 1:2000) 

 Expertisní studie „Rekreační vyuţití rozptýleného osídlení Krásna nad Kysucou a Čadce-
Jih“ (VIDEOPRESS MON Bratislava, 12 1990, Ing.arch. František Press, CSc.) - textová 
časť a „Studie rozptýleného osídlení Čadca-Jih“ - grafická časť (Urbanistická sluţba Brno, 
Ing.arch. František Press CSc., 1991) - v štúdii je vyslovený názor na rekreačnú kapacitu 
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riešeného územia, sú tam vytypované zaujímavé objekty ľudovej zrubovej architektúry. 
Vzhľadom na 14-ročný odstup je potrebná aktualizácia - informatívny podklad 

* Územný generel dopravy mesta Čadca 

 Generel plynofikácie mesta Čadca 
 

c)  Prieskumné práce 
* Prieskumy a rozbory Čadca-Sihly (Ing.arch. Rudolf Tupý, 09 2004, m. 1:2 000) - relevantné 

údaje v dokumentácii boli prebrané a pretransformové do mierky 1:10 000 
* Prieskumné práce v teréne za účelom zistenia skutočného funkčného vyuţitia plôch, 

stavebnotechnického stavu objektov, priestorových pomerov atď.) 
 

d)  Dopravná a inţinierska dokumentácia 
* Dokumentácia pre územné rozhodnutie „D18 Kysucké Nové Mesto - Skalité - I. úsek km 

0,000-21,900“ (Dopravoprojekt a.s. Bratislava, hlavný inţinier projektu Ing. Ľ. Cigerová,              
11/1998, m. 1:10 000) 

* Dokumentácia pre územné rozhodnutie „II/487 Čadca-Raková“ (CEMOS projektová  
kancelária s.r.o, 07 2002, m. 1:10 000) 

* D3 Čadca - obchvat - preloţka cesty I/11 (STANIO s.r.o. Nitra, DSZ, DÚR, 09 2004, hlavný 
inţinier projektu Ing. Pavuer) 

* Projekt „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“ (Kovoprojekta Brno a.s. 
* DÚR „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné 

Kysuce 
* Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc (Kovoprojekta Brno a.s., 09 2005) 
* Vodohospodársky a hydrogeologický plán Kysuce 
* Váţska vodná cesta - severné prepojenie Váhu na Odru, plavebný úsek Krásno nad 

Kysucou - Čadca- štátna hranica (Hydroconsulting s.r.o. 09 1997, m. 1:10 000, hlavný 
inţinier projektu Ing. Peter Glaus) 

 
e)  Ostatné podklady 

 Program odpadového hospodárstva mesta Čadca do roku 2005 (12 2002) 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca (2004) 

 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Čadca (Slovenská agentúra 
ţivotného prostredia Banská Bystrica, pobočka Ţilina, 1995, m. 1:50 000) 

 údaje zo Štatistického úradu 

 Súpis pamiatok na Slovensku (1967) 

 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (1977) 

 Atlas krajiny Slovenskej republiky (2002) 

 Inţiniersko-geologická mapa Slovenskej republiky (1989) 

 Základná hydrogeologická mapa ČSSR 

 fotodokumentácia 

 Čadca - mapa mesta (2001) 

 Čadca - brána Kysúc a Slovenska (2002) 
 

f)  Údaje o bonite poľnohospodárskej pôdy 
 
g)  Súpis parciel katastra nehnuteľností 
 
h)  Mapové podklady v mierke : 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:2 000, 1:1 000 
 
i)  Konzultácie 

* Mestský úrad Čadca - údaje o pripravovaných investíciách a iných zámeroch 
* Obvodný úrad ţivotného prostredia Čadca 
* Krajský pozemkový úrad 
* Katastrálny úrad Čadca 
* Správa CHKO Kysuce - údaje o prírodných hodnotách 
* SPP a.s. Ţilina, Čadca 
* SSE a.s.  
* SVS a.s.Ţilina 
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D. DOKLADOVÁ  ČASŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


