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I. ZAKLAD íE ÚDAJE

Územnoplánovaciu dokumentáciu pre obec Jašenie vypracoval Ing. arch. Vincent Maník, Na Graniari 
20, Banská Bystrica na základe zmluvy o dielo č. 2/1996 zo dňa 18.1.1996.

Doplňujúce prieskumy a rozbory boli vypracované v júin 1996.
Územno-hospodárske zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 64/96 zo dňa
7. 8 1996
Koncept riešenia ÚPN SÚ bol vypracovaný v decembri 1996 a prerokovaný bol v roku 1997. Návrh 
UPN bol vypracovaný v roku 1999 a prerokovaný začiatkom roka 2000.

Vzhľadom k úmrtiu zhotoviteľa UPD Ing. arch. Vincenta Maníka, pripomienkam dotknutých orgánov 
štátnej správy, zmene legislatívy týkajúcej sa obstarávania UPD, spracovania a obsahu ÚPD 
(č.236/2000Z.z., č.237/2000 Z.z, vyhláška č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii), bolo potrebné Návrh ÚPD sídelného útvaru prepracovať v súladu 
s platnou legislatívou.

V roku roku 2005 Obec Jašenie spracovala projekt v ktorom požiadala MV a RR SR finančné pro
striedky na vypracovanie návrhu (vzhľadom na časový odstup a zmenu legislatívy), jeho opätovné 
prerokovanie, na vypracovanie čistopisu a uloženie UPD. Na základe výberového konania podľa záko
na o verejnom obstarávaní v roku 2005 a po potvrdení o pridelení dotácie z MV a RR SR (z fondov EU) 
obec Jašenie zastúpená starostom Ing. Povrazníkom uzavrela 30.6.2006 zmluvu o dielo s Ateliérom 
urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Iludmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica.

Dokumentácia je vypracovaná v zmysle vyhlášky č.55/2001 Z.z., katastrálne územie je riešené 
v mierke 1:10 000, zastavané územie je riešené na mapových podkladoch v mierke 1:5000.

Územný plán obce Jašenie je riešený v dvoch etapách, I.etapa do roku 2015, druhá etapa do roku 
2025.

A. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
Hlavným cieľom riešenia Územného plánu obce Jašenie návrh priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia, návrh zásad, vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostre
die, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade 
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územný plán obce Jašenie vytvorí predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným 
zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trva
lo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civili
začných a kultúrnych hodnôt obce.

Hlabný problém, ktorý územný plán rieši, je návrh územného a hospodárskeho rozvoja obce pri za
chovaní ekologickej stability v súlade s princípmi trvalo udržatelhého rozvoja, nakolko severná časť 
katastra obce Jašenie je súčasťou územia Národného parku Nízke Tatry, a celé územie obce sa nachá
dza v ochrannom pásme NAPANT.

Vodné hospodárstvo
- zásobovanie pitnou vodou s verejného vodovodu obce Jašenie
- riešenie tlakových pomerov v rozvodnej sieti verejného vodovodu,

prekládka prívodného potrubia DN 300 skupinového vodovodu Jašenie - Predajná - Nemecká mi
mo súkromných pozemkov
odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizáciou obce na ČOV Predajná v zmysle Zmien 
a Doplnkov ÚPN VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja.

B. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce, ak existuje
Obec Jašenie si objednala vypracovanie územného piánu v roku 1996 u Ing. arch. Vincenta Maníka. 
Konečný návrh územného plánu bol odovzdaný obci v máji 2000. Z vyhodnotenia pripomienok orgá
nov štátnej správy, ale najmä zo zmeny legislatívy týkajúcej sa obstarávania a spracovania UPD vy
plynula požiadavka aktualizácie návrhu UPN vypracovanej Ing. arch. Maníkom, ktorý začiatkom roka
2000 zomrel. Obec v roku 2005 požiadala o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
na návrh UPN a obstarávanie UPD v zmysle stavebného zákona a v roku 2006 na základe výberového 
konania objednala dopracovanie UPN obce u Ateliéru urbanizmua architektúry Ing. arch. Ľudmila Prie
hodová, Banská Bystrica.

Územný plán obce Jašenie
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C. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom 
z prerokovania konceptu alebo návrhu

Koncept riešenia , vypracovaný v roku 1999 Ing. arch. Maníkom bol vypracovaný v súlade so zadáva
cím dokumentom (Územno-hospodárske zásady), ktorý bol schválený uzn. č. 64/96 obecného zastupi
teľstva dňa 7.8.1996.

Návrh územného plánu obce je prepracovaný v zmysle pripomienok orgánov štátnej správy a správcov 
inžinierskych sietí, a zároveň zohľadňuje zmeny, ktoré sa udiali od roku 2000. Návrh UPN obce je vy
pracovaný v zmysle §12 vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. Riešenie funkčného využívania územia je upravené oproti konceptu riešenia tak, aby 
nedošlo k záberu lesného pôdneho fondu. Grafickú prílohu tvoria prílohy: 1.Širšie vzťahy v M 1:50
000, 2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia spojený 
s výkresom ochrany prírody a tvorby krajiny - kataster obce v M 1:10 000, zastavané územie je rie
šené v M 1: 5000 v prílohách: 3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využíva
nia územia, 4. Návrh verejného dopravného vybavenia, 5. Návrh verejného vodného hospodárstva, 6 . 
Návrh energetiky, plynu a telekomunikácií, 7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy 
na nepoľnohospodárske účely.

II. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

A. Vymedzenie riešeného územia
Riešené územie je zhodné s katastrálnym územím obce Jašenie. Obec zo severu susedí s katastrami 
obcí Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča, Dúbrava, Lazisko, z východu s obcami Dolná Lehota, z juhu
o obcami Predajná, Nemecká, Ráztoka a Pohronský Bukovec a Brusno. Južná časť obce Jašenie je 
zrastená so severnou časťou katastra obce Predajná.

Obec Jašenie leží pod južným úpätím pohoria Nízke Tatry, v časti zvanej Ďumbierske Tatry. Kataster 
obce je na severe ohraničený ich hlavným hrebeňom s dominantnými vrchmi KOŠARISKO (1694 m), 
VEĽKÁ HOĽA (1640 m), LATIBORSKÁ HOĽA (1647 m), ZÁMOSTSKÁ HOĽA (1645 m), ĎURKOVÁ (1751 
m), CHABENEC (1955 m) a KOTLISKÁ (1937 m). Odtiaľ sa hranica katastra stáča v smere juh až ju
hozápad, prechádzajúc južnou rázsochou Nízkych Tatier v smere SKALKA (1980 m) a ŽIARSKA HOĽA 
1844 mj do hrebeňových lesných porastov na lokalite ŽIAR a pokračuje hrebeňom južným smerom 
ku kóte ZIAR (1408 m), kde sa stáča juhozápadne ku kóte ČRCHĽA (1231 m) a odtiaľ po hrebeni 
južným smerom až na lokalitu za BUKOVÝM DIELOM, kde sa prudko juhozápadne stáča k BUKOVÉMU 
DIELU a ďalej juhozápadne prechádza poľnohospodárskou krajinou k Jasenskému potoku na lokalite 
KRAMLIŠTE, kde sa zatáča na severozápad sledujúc hranicu lesných porastov KALVARIE, ktorými ďa
lej prechádza v smere kolmom až po pravostranný prítok Jasenského potoka. Odtiaľ hranica prechá
dza severozápadným smerom cez lokalitu DIELEC a pokračuje hrebeňom v smere ČIERNY DIEL 
(1146 m), MATÚŠOVÁ (1176 m), RÁZTOCKÁ HOĽA (1565 m) a ONDREJSKÁ HOĽA (1597 m), odkiaľ 
prechádza do východzieho bodu - na kótu KOŠARISKO (1694 m).

Riešené územie má značné výškové rozpätie, pričom najvyšším bodom je kóta SKALKA (1980 m) 
a najnižší bod sa nachádza pri vyústení Jasenského potoka zo záujmového územia, z jeho južnej čas
ti (475 m). Celková výmera riešeného územia predstavuje 8 616,38 ha, z čoho poľnohospodárska pô
da zaberá 2 449,96 ha a lesné a nepoľnohospodárske plochy tvoria 6 166,42 ha.

B. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu re
giónu

Zo záväzných častí územného plánu Banskobystrický kraj, vyhlásených Nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 263/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného cel
ku Banskobystrický kraj ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariade
ním Banskobystrického samosprávneho kraja č. 4/2004 vyplývajú pre riešené územie obce Jašenie 
tieto záväzné regulátívy funkčného a priestorového usporiadania územia:

Jf, V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

Územný plán obce Jašenie
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1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zá
stavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zo
hľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,

1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri roz
voji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzeniemožných negatívnych dôsledkov tých
to činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru.

2. V oblasti hospodárstva

2.2. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

2.2.1.rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie v celom jeho rozsahu a 
poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich pôdno-ekologickej rajonizácii a typologicko- 
produkčnej kategorizácii, v súlade so zákonom NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľhos- 
podárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2.2.2.v chránených územiach zavádzať osobitnú sústavu hospodárenia (chránené územia podľa §17 
ods. 1 písm. c), d), e), f) a §27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochra
ne prírody a krajiny, ochranné pásma vodných zdrojov, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a 
prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd),

2.2.3. v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených krajinných oblastiach uprednos
tňovať poľnohospodárstvo s výrazným ekologickým účinkom,

2.2.5.v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia,

2.4. regionálny rozvoj

2.4.4. vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania,

2.4.5.podporovať rozvoj výrob a služieb založených na využití domácich zdrojov,

2.4.9.zabezpečiť v záujme rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach so sťaženými prírod
nými podmienkami primeranú životnú úroveň a zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva pro
stredníctvom podpory vybraných centier s využitím ich prírodného, demografického a kultúrno
historického potenciálu v prospech rozvoja vidieckych oblastí.

3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

3.2. utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídiel budovaním rekre
ačných zón sídelných útvarov.

3.3. utvárať územno-technické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem domácej a medziná
rodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou jestvujúcej a budovaním novej ob
služnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v zastavanom území a nadväzujúcich priestoroch, na výz
namných medzinárodných a regionálnych cestných trasách kraja a na cykloturistických trasách všet
kých kategórií.

3.4. rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest, obcí a stre
dísk cestovného ruchu

3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na športové, relaxačné, poznávacie a iné pohybo
vé aktivity.

3.5.zvyšovať kvalitu vybavenosti stredísk cestovného ruchu na území národných parkov a veľkoploš
ných chránených území prírody

3.5.1.zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia,

3.5.2. návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí zosúlaďovať 
s požiadavkami štátnej ochrany prírody.

3.14. vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, nadre- 
gionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny.

3.17. podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.

4. 1/ oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a poľhohospodá- 
skej pôdy

Územný plán obce 3asenie
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4.1. rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých vyhlásených chrá
nených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park, národná prírodná rezervácia, prí
rodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený areál, chránený krajinný 
prvok, chránené vtáčie územie, navrhované územie európskeho významu a národného významu, bio
topy chránených rastlín a živočíchov.

4.4.1.rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov nachádzajúcich sa vo vyhláse
ných a navrhovaných chránených územiach kategórie národná
prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka,

4.4.2. rešpektovať hlavnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s druhoradým, alebo podrad
ným drevoprodukčným významom, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mi
mo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a 
navrhovaných chránených územiach kategórií chránený areál, národný park a v územiach vymedze
ných biocentier,

4.5. rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability.

4.7. uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému eko
logickej stability podmienky ustanovené

4.7.1. zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre 
kategórie a stupne ochrany chránených území,

4.7.2. zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zá
konom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného 
hospodárstva v znení neskorších predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy 
osobitného určenia,

4.7.3. zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z.z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kon
trole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre poľnohospo
dárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé 
trávne porasty),

4.7.4. medzinárodnými dohovormi, ktorými je  Slovenská republika viazaná pre ekosystémy mokradí 
majúcich medzinárodný význam najmä ako biotypy vodného vtáctva.

4.9. eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému 
ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a 
pod.).

4.10. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor 
urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až stredne 
vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelio- 
račné zariadenia a osobitné opatrenia na zvýšenie je j produkčnej schopnosti (produkčné sady a vini
ce).

4.11. zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, rešpek
tovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity kraji
ny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.

4.12. zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich bre
hové územia, s cieľom obnoviť integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné
podmienky pre biotu vodných ekosystémov.

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva

5.1. rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a 
súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie pamiatkových rezervácií, pa
miatkových zón a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných 
pásiem, chrániť ich a využívať v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č- 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

5.7. podporovať ochranu vedeckých a technických hodnôt: banské a hutnícke diela - šachty, 
štôlne, tajchy, huty, hámre, valkovne a pod., vybraté typické remeselnícke a priemyselné
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objekty, zariadenia železničnej dopravy - pôvodné stanice, charakteristické a unikátne úseky tratí, ako 
sú Tetgárt -  Červená Skala, Brezno - Tisovec, Čiernohronská železnica, železničná trať Banská Bystri
ca -  Diviaky.

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1. vodné hospodárstvo

7.1.10. zabezpečiť vypúšťanie komunálnych odpadových vôd výstavbou verejnej kanalizácie sČOV  
(prípadne iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd)) v aglomeráciách nad 
10.000 ekvivalentných obyvateľov do 31.12.2010 a v aglomeráciách od 2.000 - 10.000 ekvivalentných 
obyvateľov do 31.12.2015 v súlade s nariadením vlády SR č. 491/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobit
ných vôd,

7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom verejných vo
dovodov
a) prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach nad 2.000 ekvivalentných obyvateľov
b) výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, zdro
jov prírodných liečivých vôd a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, prípadne v ich blízkosti
c) výstavbou čistiarní odpadových vôd y rozhodujúcich zdrojoch znečistenia
d) výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV,

7.1.12. podporovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaných území 
miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach vodných tokov v súlade 
s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody; v súlade s Programom protipovodňovej 
ochrany Slovenska do roku 2010 a Protipovodňovými plánmi m iesta obcí,

7.1.13. zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné čin
nosti,

7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných'vodovodov a verejných kanalizácií v súlade so zákonom 
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 
Z.z, o regulácii v sieťových odvetviach.

7.2. zásobovanie elektrickou energiou

7.2.10. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia používať také 
technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

7.3. zásobovanie plynom a teplom

7.3.1. prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cieľom znížiť miestnu záťaž 
znečistenia ovzdušia,

7.3.2. ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne zdroje energie,

7.3.8. podporovať v oblastiach s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov pre 
potreby obyvateľov a služieb.

7.4. pošta a elektronické komunikácie

7.4.3. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného telefónneho vedenia používať také tech
nické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny).

8. V oblasti sociálnej infraštruktúry

8.3. sociálna pomoc

8.3.1. rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb podľa potrieb ok
resov paralelne s narastaním podielu občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov 
v dôchodkovom veku, ako aj občanov so zdravotným postihnutím, najmä občanov s ťažkým zdravot
ným postihnutím,

8.3.4. podporovať vytvorenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o dlhodobo 
chorých a zdravotne ťažko postihnutých.

8.4. kultúra
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8.4.3. podporovať inštitucionálny rozvoj a aktivity mimovládnych organizácií a záujmových združení 
v oblasti kultúry,

9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

9.2. zabezpečiť dosiahnutie cieľa kvality ovzdušia v území podľa § 5 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochra
ne ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1998 Z.z. o poplatkoch za unečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v oblastiach riadenia kvality ovzdušia v súlade 
s vypracovanými Programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

9.3. ochranu vôd realizovať ako

9.3.1. ochranu v chránených vodohospodárskych oblastiach Veľká Fatra, Nízke Tatry - západná časť, 
Nízke Tatry - východná časť, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie 
Hnilca podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SSR č. 13/1987 Zb. o 
niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd,

9.3.2. ochranu vodárenských tokov a ich povodí podľa vyhlášky MP SR č. 525/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú vodárenské toky, ich povodia a vodohospodársky významné toky

9.3.3.ochranu vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

9.3.5. ochranu v citlivých oblastiach podľa § 33 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

9.3.6. ochranu v zraniteľných oblastiach podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z.z. a vyhlášky MP SR č. 
392/2004 Z.z,. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľ
ných oblastiach,

9.3.7. ochranu pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov podľa § 35 zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách, zabezpečením prijateľnej úrovne ochrany podľa Kódexu správnej poľnohos
podárskej praxe (príloha č.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách),

9.3.9 rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kon
trolu kvality pitnej vody a vyhlášky MZ SR č. 30/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 146/2004 Z.z. o požia
davkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská.

9.4. vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej kapacity zariadení na 
zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber a iné nakladanie s odpadmi

9.5. usmerňovať cieľové smerovanie nakladania s odpadmi, budovanie nových zariadení na zhodno
covanie a zneškodňovanie odpadov a budovanie zariadení na iné nakladanie s odpadmi v území 
v súlade s Programami odpadového hospodárstva.

9.6. Zabezpečiť na území Banskobystrického kraja lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňova
nie, zhodnocovanie a kompostovanie odpadov.

9.7. sanovať skládky odpadov, ktoré sú rizikovými z  hľadiska ohrozenia kvality životného prostredia.

10. Pri spracovaní nadväznej územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, územnoplá- 
novacích podkladov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí, v záujme trvalej a objektív
nej ochrany prírodného prostredia Národného parku Nízke Tatry, uplatňovať zásady rozvoja rekreačnej 
funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa Územných a hospodárskych zásad pre 
územný plán velkého územného celku Nízke Tatry, schválených vládou Slovenskej republiky uznese
ním č. 79 z  dňa 1. februára 1996.

C. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpo
klady obce
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Vývoj počtu obyvateľov
Demografické charakteristiky obce, ale aj historický vývoj počtu obyvateľov obce za ostatných ako 
100 rokov poukazuje na stabilizovaný vývoj počtu obyvateľov. Uvedenú stabilizáciu podporujú aj ďal
šie charakteristiky obce - vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, ktorá zodpovedá velkostl a typu obce, 
ponuka pracovných príležitostí (v roku 1991 obec poskytovala 55% pracovných príležitostí - z počtu 
ekonomicky aktívnych osôb), štruktúra domového a bytového fondu a pod.

Ukazovatele za rok 1995a ukazovatele za rok 1996 až 1999 ktoré v návrhu ÚPN - SÚ boli doplnené 
potvrdzujú predpokladaný trend vo vývoji počtu obyvateľov - dlhodobá stagnácia počtu obyvateľov 
na úrovni cca 1200 osôb s malými možnými odchýlkami oboma smermi.

Rok Počet obyv. Rok 1869=100,0 Predch.sčít.= 100,0 Prírastok
1869 826 100,0 -
1880 836 101,2 101,2 10
1890 1181 143,0 141,3 345
1900 1144 138,5 96,9 -37
1910 1135 137,4 99,2 - 9
1921 1112 134,6 98,0 -23
1930 1068 129,3 96,0 -44
1940 1090 132,0 102,1 22
1950 1184 143,3 108,6 94
1961 1190 144,1 100,5 6
1970 1241 150,2 104,3 51
1980 1209 146,4 97,4 -32
1991 1184 143,3 -25 -25
1994 1188 143,8 100,3 4
1995 1192 144,3 100,3 4
1996 1163 140,8 97,6 -29
1997 1153 139,6 99,1 -10
1998 1154 139,7 100,1 1
1999 1149 139,1 99,6 -5
2001 1116 135,1 97,1 -33

Po stabilnej úrovni indexu stárla v 70 - tých rokoch a určitom zhoršení v 80-tych rokoch (až na hodno
tu 100,0 v roku 1994 bol zaznamenaný v roku 1995 pokles indexu stária až na úroveň 92,3.

V súčasnej dobe pokračuje znižovanie podielu osôb v poproduktívnom veku, pričom úroveň z roku 
1995 (19,2%) je najnižšia minimálne za posledných 25 rokov. Vzhľadom k vekovej štruktúre obyva
teľov obce bude pokles podielu tejto vekovej zložky ďalej pokračovať zhruba do rokov 2000-2005, 
kedy opäť začne jej nárast,

Vzhľadom k celkovému demografickému potenciálu možno dlhodobo (na dobu 15-20 rokov) predpo
vedať prirodzenou menou minimálny, resp. nulový prirodzený prírastok obce, pričom veľký význam 
bude mať migrácia.

Zatiaľ, čo od roku 1990 (za 6 rokov) pribudlo v obci prírastkom 6 osôb (1 osoba ročne), prirodzeným 
prírastkom pribudlo 25 osôb (viac ako 4 osoby ročne).

Od roku 1990 zaznamenala obec iba jeden rok s prirodzeným úbytkom obyvateľov (roku 1993), dva 
roky s nulovým prirodzeným prírastkom (1991 a 1995), v ostatných troch rokoch zaznamenala obec 
mierny prirodzený prírastok obyvateľov.

Pri migrácii bolo zaznamenané v rokoch 1993 a 1994 náväzné migračné saldo, v ostatných rokoch 
migračný prírastok. Vzhľadom k pomerne pozitívnym predpokladom vyplývajúcim z vekovej štruktúry 
obyvateľstva obce, však je a bude aj v budúcnosti výrazne tlmené značným poklesom špecifickej ú- 
rovne pôrodnosti v celej SR, možno preto do budúcnosti očakávať iba veľmi mierny až nulový priro
dzený prírastok obyvateľov obce.

Mierne pozitívnejšiu situáciu, môžeme očakávať vo vývoji migrácie, kde má obec ešte určité rezervy. 
Pri čiastočnom zvýšení možností pracovných príležitostí v obci (napr. rozvoj turistického ruchu a pod.) 
ako i „zatraktívnenia" obce najmä pre mladé rodiny môže obec vykazovať trvalé mierny migračný 
prírastok. Migračné toky však závisia nielen od situácie v obci, ale do značne miery aj s vývojom 
a ekonomickou situáciou najmä v podnikoch Podbrezovej a Nemeckej (viac ako 2/3 odchádzajúcich 
z Jašenia pracuje v týchto obciach), v širšom merítku aj v Brezne a Banskej Bystrici.

Základné údaje o obyvateľstve (údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, r. 2001)
Trvalé bývajúce Podiel žien Prítomné

■' — ---- -- “ ' — •' v .
Podiel ak-

obyvateľstvo z trvalé býv. obyvateľstvo Ekonomicky aktívne osoby tívnych z trvalé
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spolu muži ženy spolu na 100 
trvalé 
býv.

spolu muži ženy

1116 550 566 50,7 1092 987 586 309 277 52,5

Trvalé bývajúce obyvateľstvo podľa veku (údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, r.2001)
Trvalé bývaiúce obyvateľstvo Podiel z trvalé bývajúceho obyvateľstva vo ve

ku (v %)spolu vo veku
0-14 muži

15-59
ženy
15-54

muži
60+

ženy
55+

predproduktív-
nom

produktívnom poproduktívnom

1116 194 380 335 67 140 17,4 64,1 18,5

Vzhľadom k spomínaným charakteristikám obce a jej obyvateľstva možno predpokladať stabilizovaný 
vývoj počtu obyvateľov prirodzenou menou nasledovne : 
rok 2015 1210 - 1220 obyvateľov

2025 1200 - 1210 obyvateľov
Od uvedených údajov je možná odchýlka, najmä v predpovedi vo vzdialenejšom horizonte po roku 
2015 o cca 20 osôb oboma smermi, najmä z dôvodov výkyvov migrácie v časovom horizonte a jeho 
obtiažnej prognóze.

V prípade výraznejšieho zatraktívnenia obce najmä pre mladé rodiny je možné využiť nastávajúce ob
dobie cca 10-15 rokov na získanie obyvateľstva migráciou. Vzhľadom k relatívne priaznivým demo
grafickým ukazovateľom ako i potenciálu obce je reálne uvažovať o schopnosti obce „absorbovať" ďal
ších cca 15% obyvateľov (do 200 obyvateľov) v horizonte 20-25 rokov. V prípade vytvorenia podmie
nok (najmä možnosť IBV, ale aj pracovné príležitosti, služby a pod.) by mohol počet obyvateľov obce 
dosiahnuť po roku 2025 až 1400 osôb.

Vzhľadom k požiadavkám Obecného úradu ako aj k disponibilným plochám, ktoré plochy sú riešené 
ako kompaktné urbanizované územie, vychádzajú ponukové plochy pre výstavbu cca 80 nových ro
dinných domov, 20 prestavbou jestvujúcich rodinných domov a počet obyvateľov by bol nasledovný :

rok 2015 - 1280 obyvateľov 
rok 2025 - 1400 obyvateľov

Tento variant nápočtu obyvateľov pre jednotlivé roky vychádza z reálnych ponukových plôch pre IBV 
ako aj bytových domov v centre sídla. Ich naplnenie je odvislé od vytvárania pracovných príležitostí 
vo výrobnej oblasti, v turistickom ruchu a jeho managementu, ďalej v službách nadštandartnej vyba
venosti, tým sa predpokladá migračný pohyb obyvateľstva v prospech sídla Jašenie,

Domový a bytový fond
Bytový fond (údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, r.2001)
Domy Trvalé ob̂ wané domy Neobývané Byty spolu Trvalé obývané bytv Neobývané by
spolu spolu z toho rodin

né
domy spolu z toho 

v rod. do
moch

ty

392 305 297 79 411 331 304 80

Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácností (r.2001)
Priemerný počet Podiel trvalé obývaných bytov vybavených (v %)

Podiel trvalé obýva
ných bytov 

s 3+obyt.mlestn.
(v %)

trvalé 
býv .os. 
na 1 tr

valé 
obýv. 

byt

m-' oby. 
pl. na 
1 trv. 
obýv. 

byt

obyt.
miest, 

na ltrv , 
obýv.

byt

trvalé 
býv, 

osôb na 
1 obyt.
miest.

m2 
obyt. 

plochy 
na lo s

ústred
ným
kúre
ním

kúpeľ
ňou

auto
mat.

práčkou

rekre-
ač.

chatkou

osob.
autom

počíta
čom

3,37 69 3,92 0,86 20,4 64 84,9 66,2 3,5 37,2 7,9 80,1
Zo 411 bytov v obci bolo 331 (80,5%) trvalé obývaných bytov, z toho 91,8% v rodinných domoch 
a 8,2% (27) v bytových domoch.

Priemerný byt v obci v roku 2001 obývalo 3,37 osoby, na 1 obytnú miestnosť pripadalo 0,86 osoby, 
čo sú hodnoty blízke priemeru za SR (3,21 os/byt, 1,00 os./obytná miestnosť).

Priemerná veľkosť trvalé obývaného bytu bola v roku 2001 69 m2 obytnej plochy (SR 56,10 m2), čo je 
viac ako priemer na SR, podiel trvalé obývaných bytov s 3+obytnými miestnosťami bol 80,1%, čo je 
viac ako bol priemer na Slovensku (72,9%)
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Na jednu osobu pripadalo v priemere 20,4 m2 obytnej plochy, kým v SR 17,5 m2), priemerný byt mal 
v roku 2001 v obci Jašenie 3,92 obytnej miestnosti s plochou 8 a viac m2 (SR 3,21 obytnej miestnos
ti/byt).

Z pohľadu veku prevažujú byty postavené v rokoch 1946-1970 (137 bytov, resp. 40,3%), podstatne 
menej 10-15% bolo bytov postavených v rokoch 1920-1945 (50 bytov), 1971-1980 (48 bytov), 
1900-1919 (41 bytov) a 1981-1991 (36 bytov), bytov postavených do roku 1899 bolo 8,2% (28 by
tov).

Celkove možno hodnotiť bytový fond v Jaseni ako dobrý, vzhfädom na veľkosť a typ obce nadpriemer
ný, ktorý sa vo väčšine ukazovateľov približuje, resp. presahuje priemer za SR. Pri stabilizovanom 
počte obyvateľov by bolo možné uvažovať iba o stagnácii, min. veľmi miernom náraste bytov v obci.
V prípade rozvojovej koncepcie obce s intenzívnou migráciou obyvateľov do obce možno uvažovať 
s nárastom počtu bytov v obci, s ich vyššou technickou úrovňou a zlepšovaním štandardu bytov.

D. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začle
nenie riešenej obce do systému osídlenia

Obec Jašenie leží v severnej častí Banskobystrického kraja, v západnej časti okresu Brezno. Od okres
ného mesta Brezno je obec vzdialená 17 km, od krajského mesta Banská Bystrica je obec zdialená 
33km. Dopravne je obec napojená cestou III/ 06649 z Jašenia do Priechodu, ďalej od križovatky na 
Lopej cestou III/06657 na cestu I. triedy č. 1/66 Banská Bystrica s Brezno. Obec prirodzene spáduje 
do Brezna, správneho centra okresu. Celý kataster obce sa nachádza v ochrannom pásme Národného 
parku Nízke Tatry, ktoré je vymedzené územím od NAPANT-u po rieku Hron. Celé územie katastra ob
ce Jašenie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry. Severná časť katastra je 
vodohospodársky významná. Vodný zdroj Rastová zásobuje vodou skupinový vodovod Jasenie- 
Predajná-Nemecká. Národný park Nízke Tatry zasahuje zo severnej strany značnú časť katastra obce. 
Obec zo severu susedí s katastrami obcí Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča, Dúbrava, Lazisko, 
z východu s obcami Dolná Lehota, z juhu o obcami Predajná, Nemecká, Ráztoka a Pohronský Bukovec 
a Brusno. Južná časť obce Jašenie je zrastená so severnou časťou katastra obce Predajná. Do územia 
obce zasahuje navrhované územie európskeho významu a navrhované vtáčie územie (Natura 2000). 
Severná časť obce je súčasťou územia NAPANT, v ktorej sú začlenené územia ochrany prírody NPR 
Pod Latiborskou hoľou, západná časť NPR Skalka, a ďalšie územia navrhované na vyhlásenie. Tieto 
významné územia ochrany prírody prispievajú k atraktivite rekreačného potenciálu krajiny.

Obec sa nachádza lOkm od kúpeľov Brusno, v okolí obce sa nachádzajú významné strediská cestov
ného ruchu. Vzhľadom na dobré klimatické pomery má aj obec Jašenie dobré predpoklady pre rozvoj 
cestovného ruchu.

E. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

Stručný historický popis
Obec Jašenie sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v Horehronskej kotline, 17 km na ZSZ od Brezna 
v nadmorskej 507 m n.m. Obec existovala pravdepodobne už v 2. pol. 13. stor. Prvý raz sa však spo
mína až v 15. stor. ako príslušenstvo Lupčianskeho hradu (1424 villa Jechene, 1455 Jezen, 1465 Jas- 
sena). Na jej chotári sa dolovala železná ruda. Od 17. storočia čipkárska obec, r. 1802 tu spísali 34 
čipkárov - podomových obchodníkov, ktorí ovládali maďarčinu a rumunčinu. V 18.-19.stor. pracovali 
tunajší poddaní aj ako furmani (železo, uhlie) za mzdu alebo v rámci záprahových robôt na panstve. 
Od 15.-19.stor. boli v obci železnorudné bane a hámor.
Vidlicová potočná radová dedina, z 19.stor. sa na hornom konci obce zachovalo niekoľko zrubových 
trojpríestorových domov s hĺbkovým radením obytných i hosp. priestorov vo dvore. Strechy sedlové s 
podlomenicou a doskovým štítom. Dvory uzavreté bránami. Novšie murované domy nadväzujú na 
starú dispozíciu; majú sedlové i valbové strechy pod šindľom i pod tvrdou krytinou. V strede obce sa 
vyskytujú aj domy stavané na šírku s podbránou. Obec Jašenie bola pamiatkovými orgánmi v posled
ných rokoch posúdená z hľadiska kvality dochovania objektov llidovej architektúry ako aj historické
ho pôdorysu sídla. V závere hodnotenia sa konštatuje, že v sídle sa zachovalo veľmi málo objektov 
ľudovej architektúry a tieto sú obostavané novými povojnovými objektmi.

Popis kultúrnych a historických pamiatok
K o s t o I sv. Kataríny Alex. (kat.), neskorobarokový z r. 1765, upravený r. 1897, sakristia zo 17. 
stor. Jednolodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, vstavanou vežou a predstavanou predsien
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kou k hlavnej fasáde. Presbytérium zaklenuté pruskou klenbou, loď valenou s lunetami. Nad sakris
tiou krížová hrebienková klenba. Nad vstupom dvojpodlažná drevená empora. Hlavná fasáda členená 
pilastrami, zakončená štítom s malou vežičkou. Bočné fasády hladké. Okolo kostola cintorín ohradený 
múrikom s pôvodne šindľovou (teraz plechovou) strieškou, vchod má murovanú bránu s tympanó- 
nom. V nike plastika Krista z 19. storočia.
Hlavný oltár barok, z 2. pol. 18. stor., v strede obraz Mystického zasnúbenia sv. Kataríny z 2. pol. 
18.stor, Stĺpová barok, oltárna architektúra doplnená plastikami sv. Barbory, sv. Margity Antioch. 
Bočný oltár Ružencovej P. Márie, klasicistický z 19.stor., v strede oltárnej architektúry zakončenej 
tympanónom je obraz. Po stranách sochy anjelov. Bočný oltár neskororenesančný z r. 1661 má rovnú 
stenovú architektúru s dvoma predstavanými stĺpmi, ktoré nesú ťažkú nákladu s nadstavcom. Na stĺ
poch vínna réva. Na strednej ploche obraz Slávnostného príchodu do Jeruzalema od K.D.Gegera z r. 
1661. Na predele obraz Poslednej večere. V nadstavci okolo okrúhleho obrazu Ukrižovania bohaté 
ušnicové rozviliny, ktoré sú flankované sochami anjelikov. Na štíte plastická skupina Kalvárie. Kaza
teľnica rokoková z 1 . pol. 18. stor. s okrajovými kartušami, reliéfmi na parapete a vo vrchole balda
chýn so sochou Dobrého pastiera. Krstiteľnica drevená polychrómovaná z 19. storočia.
Za kostolom c i n t o r í n ,  ohradený múrikom. Vchod cez murovanú polkruhovú bráničku, vo výklenku 
štítu je plastika Vzkriesenia - llidová drevorezba z 19. storočia. V múre cintorína kaplnka. Na začiat
ku obce k a p l n k a  Povýšenia sv. Kríža, klasicistická z r. 1835. Polkruhovo zakončená murovaná 
stavbička, v hlavnej fasáde tympanón a rustika.
Interiér s valenou klenbou. Na menze obraz Povýšenia sv. Kríža zo zač. 19.storočia. Uprostred obce 
murovaná z v o n i c a, barok, z 18.stor., má štvorcový pôdorys so šindľovou podlomenicou, nad kto
rou je šalovaná nadstavba s polkruhovými oknami a šindľovou cibuľovitou kupolou.
Na Jasenskom potoku je vodná e l e k t r á r e ň  postavená v r. 1929-1928, o výkone 3000 kWh.- 
technická pamiatka.
V Lomnistej doline b u n k r e, v ktorých sa počas SNP zdržovali partizáni. Roku 1958 rekonštruované. 
P a m ä t n á  t a b u  ľ a  na novopostavenej chate v Lomnistej doline pripomína, že na tomto mieste 
stála chata, v ktorej bol štáb veliteľa partizánov gen. Asmolova. Pôvodná chata bola vypálená za 
SNP. P o m n í k v Lomnistej doline pod Chabencom, kde bol dočasne pochovaný hrdina SNP Ján 
Šverma, ktorý tu tragicky zahynul. Zhotovený z neopracovaného prírodného kameňa v tvare ihlana, 
na čelnej strane textová kovová tabuľa.

Zoznam národných kultúrnych pamiatok
1. Kostol rímsko-katolícky sv. Kataríny -  č. ÚZPF 50/0
2. Dom Itidový zrubový, Potočná ulica č. 15/17 - č ÚZPF 1460/0 stratil pamiatkové hodnoty (asanova- 
ný)
3. Dom ľudový, murovaný - Potočná ulica 22/25 - č. UZPF 1461
4. Zvonica v strede obce murovaná - č. ÚZPF 57/0
5. Vyhňa kováčska pri dome č. 284 - č. ÚZPF 343/0 (skanzen Martin)
6. Dom ľudový s hosp. časťou na Potočnej ulici - č. ÚZPF 11038/0
7. Miesto pamätné s pomníkom - pamätný priestor - Lomnistá dolina - č. ÚZPF 150/1
8. Bunker partizánsky - Lomnistá dolina - č. ÚZPF 150/2
9. Pomník J. Švermu -  Lomnistá dolina č. ÚZPF 150/3

Katastrálne územie - prírodné prostredie
Prevažná časť riešeného územia predstavuje jednu z prírodné najzachovalejších častí Slovenska, s 
nadpriemernou biodiverzitou rastlinných a živočíšnych druhov, s rozhodujúcim podielom pôvodných 
prírodných a prirodzených krajinných segmentov a s relatívne nízkou úrovňou vplyvu ľudského činite
ľa. Lesné časti NAPANT-u s maloplošne chránenými územiami (vyhlásenými i navrhovanými) patriace 
k lesom ochranným a lesom osobitného určenia majú rozhodujúci stabilizačný vplyv na krajinu. An- 
tropické vplyvy stredného rozsahu predstavujú v tejto časti riešeného územia lesné hospodárstvo, 
podpovrchová ťažba a geologický prieskum a takisto prítomnosť imisne poškodených porastov. Legis
latívna ochrana tejto časti záujmového územia NAPANT vytvára vhodné predpoklady pre posilňovanie 
a zvyšovanie ekologickej stability týchto plôch riešeného územia. Z uvedených dôvodov bol prisúdený 
tejto geomorfologickej jednotke 4. stupeň ekologickej stability - vysoký.

V riešenom území sa nachádzajú priestory, ktoré sa vyznačujú nižším podielom prirodzených a polo- 
prirodzených krajinných prvkov s roztrúsenou nelesnou vegetáciou a relatívne nízkou hustou populá
ciou, sústredenou do jediného vidieckeho sídla Jašenie.
Je to priestor, ktorý zaberá južnú časť riešeného územia, predstavuje ju obec Jašenie a plochy v blíz
kosti intravilánu až po súvislé lesné komplexy na začiatku Jasenskej a Lomnistej doliny, Z hľadiska 
ekologickej stability sa jedná o plochy stredne až málo stabilné, v južnej časti katastra, na rozhraní s 
časťou Kramlište sa nachádzajú devastované plochy s navážkami stavebného a domového odpadu s
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najnižším stupňom ekologickej stability. 2 globálneho hľadiska je táto časť záujmového územia silne 
porušená ľudskou činnosťou. Primárnu úlohu zohráva poľnohospodárstvo, ktoré sa negatívne prejavilo 
v krajine najmä odstránením remízok a medzí, čím zanikli niektoré pôvodné biotopy. V sklonitom te
réne je orná pôda vystavená aktuálnej erózii. Živočíšna výroba predstavená chovom oviec a hovä
dzieho dobytka patrí k významným antropogénnym faktorom.
Vplyvom antropogénneho činiteľa, súvisiaceho s exploatáciou krajiny a jej využívaním najmä pre po
treby poľnohospodárstva (meliorácie, intenzívna pastva, veľkoblokové hospodárstvo) a vodného hos
podárstva (hydroelektrárne) došlo k zníženiu odolnostného potenciálu a ekologickej stability tejto 
častí riešeného územia.
V súvislosti s týmito skutočnosťami je táto časť riešeného územia zaradená do 3.stupňa ekologickej 
stability - stredný.
Riešenie ekologickej stability v tomto území je nutné hľadať v agrotechnickom spôsobe obhospodaro
vania vefkoblokových honov vo východnej častí územia od sídla Jašenie, v priestore zvanom Ryba- 
rovská, Na breh, kde je potrebné čeliť reálnej erózii. Agrotechnické opatrenia spočívajú v tom, že je 
nutné orbu prevádzať po vrstevnici, a nie v smere krivky najväčšieho spádu. Mimoriadnu pozornosť je 
nutné venovať hlavne pri zemiakoch a kukurici, kde riadky plodiny majú smerovať priečne na svah. 
Celý blok honu je potrebné rozdeliť na menšie parcely a striedať ich siatinami rôzneho druhu, napr.: 
ak sú na hornej časti svahu zemiaky, tieto sadiť po vrstevnici a v spodnej časti svahu siať ďateliny 
alebo inú plodinu, ktorá výlučne pôsobí ako stabilizujúci prvok v štruktúre krajiny. Projektant ÚPN-SU 
vidí zábranu proti reálnej erózii v prvom prípade v agrotechnických opatreniach a rozdelení honu na 
menšie celky, až potom pokladá za potrebné nastúpiť s technickými opatreniami.
Na dané územie je nutné do budúcna spracovať aj príslušný technický projekt na spevnenie spodných 
častí územia, a tak brániť exportu humusnej zložky pôdy.
Hospodárenie v lesoch je nutné prevádzať v súlade s podmienkami, ktoré sú stanovené pre jednotlivé 
pásma Nízkotatranského národného parku. Tieto sú podrobnejšie rozpísané v kapitole č .6 Návrh ú- 
zemného systému ekologickej stability (ÚSES).
Pre ochranu krajiny je navrhnutý celý systém biocentier a biokoridorov, od miestnych - lokálnych, až 
po regionálny systém, ktorý by pri dodržiavaní navrhnutých zásad exploatácie územia mal zabezpečiť 
prijateľnú stabilitu krajiny.
S prihliadnutím k vysokým kvalitám územia, ktoré je nutné chrániť, sú tu požiadavky obyvateľov sídla 
Jašenie, ktoré spracovateľský kolektív ÚPN-SÚ posúdil a zhodnotil podľa funkčných okruhov s tým, že 
vyslovuje názor, za akých podmienok je možné požiadavky občanov splniť, aby bola dodržaná prí
slušná ochrana prírodného prostredia.

Urbanizovaná krajina - bývanie, rekreácia 

Obec Jašenie
Funkčné usporiadanie celého riešeného územia vychádza z predpokladu rozvinutia zariadení pre ces
tovný ruch so zameraním na zimnú rekreáciu, pre ktorú je tu prírodný potenciál. Letná rekreácia je 
tu zastúpená v menšej miere, ovšem v zdravom a kľudnom prostredí.

Návrh bytovej výstavby

Rozšírenie obytnej zóny je riešené formou IBV časti v intraviláne sídla, ďalej prestavbou prestárleho 
bytového fondu a novonavrhovanými plochami v náväznosti na intravilán.
Prvá etapa je navrhovaná do roku 2015. Predpokladá sa výstavba IBV v týchto lokalitách:
20 b.j. v prelukách v zastavanom území obce, 13 b.j. Mlynište I., 7 b.j. Južná časť obce - spolu 
40b.j.
Druhú etapu výstavby IBV do roku 2025 uzatvára Mlyništie II. s 16 objektmi a lokalita Hrabina I. s 14, 
spolu 30 b.j.

Občianska vybavenosť

Občianska vybavenosť v nadštandartnom riešení je uvažovaná prestavbou centrálnej časti sídla vý
chodne od kostola. Navrhované je tu ubytovanie v penziónoch o kapacite cca 120 lôžok, ďalej je tu 
hotelové ubytovanie 40-60 lôžok. Navrhované sú tu polyfunkčné obytné domy s obchodno-obslužnou 
a kultúrnou vybavenosťou a 20 bytmi (dvojpodlažné + podkrovie).

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica 15

Takto špecifikovaná náplň má tvoriť nový urbanistický celok, ktorý sa svojim koncepčným poňatím 
ako aj náplňou vymyká bežnému štandardu vidieckych sídiel. Vybavenie centra dáva dobré predpo
klady rozvinutiu požadovaných služieb rekreačným a turistickým návštevníkom počas celého roka. 
Športovo-rekreačnú vybavenosť sídla tvorí doplnenie športového ihriska o dve volejbalové a štyri te
nisové ihriská. Dnešný hasičský areál ako aj južne naň naväzujúci priestor až po časť Kramlište, je 
navrhovaný pre trávenie voľného času pre deti a dospelých pri vode, pikniku, hrách, rybolove a pod. 
Športovo-rekreačné zariadenia dopĺňa jestvujúce kúpalisko v západnej časti sídla, ktoré je riešené 

do budúcna športovými plochami, základnou vybavenosťou a rozšírením areálu o stanový tábor.

Výroba
Výrobnú zložku sídelného útvaru tvorí píla Slovenských lesov, kde sa do budúcna predpokladá rekon
štrukcia objektov, technologických zariadení, administratívnych, uskladňovacích priestorov a pod, Z 
hľadiska technického sa predpokladá rekonštrukcia vodného náhonu pre malú vodnú elektráreň. Uve
dené zariadenie má dostatok rezervných plôch. Výrobné zariadenie ďalej tvorí Roľnícke družstvo, kto
rého výrobné kapacity do budúcna predpokladáme na súčasnej kapacitnej úrovni. RD má dostatok 
výrobných kapacít a zariadení. Celkovú výrobnú zložku uzatvára súkromná firma BS zameraná na op
ravu motorov LKT a inej zdvihovej techniky. Túto výrobu považujeme v centre sídla za nezávadnú. 
Firma má tiež dostatok rezervných plôch. Výrobné plochy uzatvára novonavrhovaný areál nešpecifi
kovanej komunálnej výroby v priestore „Kolónia".

Rekreačné priestory
Obec Jašenie podľa návrhu ÚPN - VÚC Banskobystrického kraja jeho „Koncepcie a zásad rozvoja" 
z polohy funkčnej jednotky je zaradený ako sídlo významné pre turizmus (SVT) a jeho okolie zo zá
kladňami pre turizmu (ZT) a základňami rekreácie (ZR). Obec je definovaná ako rekreačný útvar (RÚ) 
s priestorom Jasenská Kyslá, ktorému sa navrhuje funkcia „klimatického kúpeľného strediska". Katas
ter Jašenia je definovaný ako „horský funkčný typ" (označený III.) celoštátneho významu. Súčasná 
výmera rekreačného priestoru ÚPN - VÚC vykazuje 1090 ha, pričom tento pre účely rekreácie dopo- 
ručuje znížiť na 770 ha.
„Zásady a regulatívy rozvoja" ÚPN - VÚC Banskobystrického kraja považujú využitie rekreačného po
tenciálu kraja za spoločensky naliehavé. Prevládajú dôvody hospodárske, zdravotné a kultúrne. Za 
týmto účelom ja nutné zabezpečiť krátkodobú rekreáciu obyvateľov miest a väčších sídiel v kraji bu
dovaním vnútromestských i prímestských rekreačných areálov, zón a stredísk. V nich je žiaduce pre
ferovať vybavenosť pre oddychové pobytové a športové aktivity, skvalitňovať obslužnú vybavenosť. 
Všetky sídla v kraji majú možnosť zabezpečiť krátkodobú rekreáciu svojich obyvateľov na vlastnom 
území a v tradične využívaných strediskách na okolí.

Domáci a zahraničný turizmus je potrebné zamerať na predĺženie pobytu návštevníkov. Potrebné je 
využiť rastúci záujem o kúpeľný, poznávací a kultúrny mestský a relaxačný vidiecky turizmus a rozší
riť ponuku na uspokojenie špecifických záltib návštevníkov kraja.

Horské strediská rekreácie a turizmu, popri ich čiastkovej reprofilácii na klimatické kúpele, je treba 
dobudovať komplexnou vybavenosťou bez zvyšovania lôžkových kapacít. Záväzne to piati pre rekre
ačné útvary v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. Zvýšiť turistickú návštevnosť 
je možné aj na vodných plochách a kúpaliskách v prímestských rekreačných zónach miest, výhľadovo 
aj pri Brezne. Relatívne horšie klimatické podmienky v severných okresoch je možné kompenzovať 
budovaním doplňujúcej krytej vybavenosti, polokrytých kúpalísk a športovísk. Poznávací turizmus je 
treba popri návšteve jaskýň a prírodných výtvorov zamerať na návštevnosť historických a kultúrnych 
pamiatok, múzeí, galérií, folklórnych podujatí, hudobných slávností, technických a architektonických 
pamiatok.

Uvedené princípy a zásady vyslovené vo vyššom stupni Územnoplánovacej dokumentácie sú akcepto
vané v návrhu UPN obce Jašenie. V prvom rade akceptuje zásadu, že horskú pešiu a lyžiarsku turisti
ku v NAPANT-e je nutné regulovať. Južné svahy hrebeňa Nízkych Tatier v katastrálnom území obce 
Jašenie sú využívané v súlade s požiadavkami na ochranu prírody v národnom parku Nízke Tatry, 
usmerňované sú aktivity a činnosť človeka v jeho ochrannom pásme. Predpokladá sa prebudovanie 
rekreačného zariadenia v Jasenskej Kyslej na klimatické kúpeľné stredisko. Ďalej sa uvažuje technické 
prebudovanie samostatne stojacich ubytovacích objektov v Lomnistej doline. Na východnej strane 
areálu a v jeho bezprostrednej blízkosti sa navrhuje 9 jamkové golfové ihrisko - ako výhľad.

Lyžiarsky areál s tromi lyžiarskymi v vlekmi o celkovej hodinovej kapacite 800 lyžiarov navrhuje 
v priestore Pred Suchá - ako výhľad. Ďalším priestorom pre lyžovanie o kapacite 200 lyžiarov/hod. je 
situovaný južne od kúpaliska v lokalite Šansko.

Katastrom obce prechádzajú turistické chodníky, ktoré sú navrhnuté na cyklotrasy. Vychádzajú z obce 
Jašenie Lomnistou dolinou po Asmolovovu chatu, druhá cyklotrasa vedie Jasenskou dolinou po osadu
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Kyslá, tretia vedie Suchou dolinou cez Kopcovú - sedlo do Pohronského Bukovca. Všetky cyklotrasy 
budú mať nadregionálny význam. Okrem nadregionálnych trás je navrhnutá sieť regionálnych 
a miestnych cyklotrás v okolí zastavaného územia obce.

Ďalej je navrhované rozšírenie súčasných športových ihrísk a rekreačných plôch v súčasnom intravilá
ne.

Významné pre turizmus sú aj priame výstupy na hrebeň Nízkych Tatier do priestoru Latiborskej hole, 
Jasenskej hole, Chabenca, Skalky a pod.

Priestor Pred Suchá -  výhľad
Výraznou novonavrhovanou aktivitou je priestor pre zjazdové lyžovanie v lokalite Pred Suchá, Základ 
areálu tvorí lyžiarsky vlek v dĺžke 900 m, na ktorý naväzujú vleky o dĺžke 600 m a 500 m o celkovej 
kapacite 800 lyžiarov/hod. Pod hranicou ochranného pásma II. stupňa vodného zdroja Rastová je na
vrhnuté záchytné parkovisko o kapacite 270 miest. Od parkoviska bude prístup lyžiarov k zjazdovkám 
zabezpečovať sezónny približovací vlek.
Rekreačné zariadenie v údolnej stanici lyžiarskeho vleku dopĺňa objekt základného vybavenia, Ski 
servis, čajovňa, požičovňa lyží, úschovňa batožín, sociálne zariadenie. Areál Pred Suchá vzhľadom k 
svojim parametrom ako je dĺžka svahu, sklonitosť terénu, plošná rozloha, počet navrhovaných tech
nických dopravných prostriedkov, možno považovať za významný prvok v oblasti zimnej rekreácie 
Horehronia. Umelé zasnežovanie zjazdoviek bude zabezpečené z akumulačných nádrží, prípadne ko
paných studní pri zabezpečení prietoku Q27o"s v Jasenskom potoku. Realizácia zámeru je podmie
nená hydrogeologickým prieskumom a následne prehodnotením ochranného pásma vodné
ho zdroja Rastová.

Areál zimných športov Pod Rígľom je riešený aj pre bežecké lyžiarske trate, ktorých trasy od štartu 
Pred Suchá smerujú juho-západne od sídla Jašenie na Predajnú a v priestore Kalvárie k južnej strane 
prechádzajú na východnú stranu Jašenia v pokračovaní do areálu VDI Bratislava do cieľa, alebo v po
kračovaní do miesta štartu Pred Suchá. Takto smerovaná trasa umožňuje kombinácie 5, 10, 15 aj 
viac km bežeckých tratí. K atraktivitám takto organizovaných trás v behu na lyžiach patrí aj vyhliadka 
na celý priestor južnej časti Jasenskej doliny.

Priestor Šansko
Ďalší lyžiarsky areál je navrhnutý v priestore Šansko juhozápadne od súčasného kúpaliska. V areáli sú 
navrhované dva lyžiarske vleky 400 a 800 m o celkovej kapacite 200 lyž./hod. Terénne podmienky sú 
vhodné pre poldennú a dennú návštevnosť, pre stredne náročných lyžiarov. Obslužné zariadenia, Ski 
servis, čajovňa, úschovňa a požičovňa lyží, WC sú navhovonaé v objekte pod údolnými stanicami.
V rámci areálu je navrhnuté parkovisko o kapacite 70 miest.

Jasenská Kyslá
V tomto rekreačnom priestore sa nepredpokladá zvyšovanie lôžkových kapacít. Lokalita sa prebuduje 
na klimatické kúpele o celkovej kapacite 70 lôžok s príslušnou vybavenosťou. Aktivity sa rozšíria len o 
horské bicykle po horských komunikáciách a jazdou na koni, respektíve v zime na saniach. V areáli 
končí jedna z troch nadregionálnych cyklotrás.

Lomnistá dolina
Pre turistické návštevy sa uvažuje celá Lomnistá dolina, s možnosťou návštev Pamätnej izby generála 
Asmolova, Pamätníka Jána Švermu, ako aj pamätných miest Slovenského národného povstania. Pri 
Asmolovovej chate končí nadregionálna cyklotrasa.

Pôdorys obce je jednoduchý, prevažná časť zástavby je orientová v smere juh-sever v spodnej časti 
po obidvoch stranách Jesenského potoka, v severnej časti obce sa zástavba rozprestiera na západnej 
strane potoka. V polovici pôdorysu obce smerom na západ sa nachádza pôvodná vidlicová dedina. Zá
ver obce tvorí areál hospodárskeho dvora, po jeho ľavej strane v lesnom poraste sa nachádza vodný 
zdroj Rastová. Smerom na východ sa nachádza rekreačný areál Lomnistá s hotelom Lomnistá a chato
vou osadou (kapacita 126 lôžok). Na severozápade v časti Pod Suchou je výhľadovo navrhovaný ly
žiarsky areál s tromi vlekmi o celkovej dĺžke 2000 metrov. Návštevnosť lokality je 800 lyžiarov. Reali
zácia zámeru je podmienená hydrogeologickým prieskumom a následne prehodnotením ochranného 
pásma vodného zdroja Rastová. Záchytné parkovisko o kapacite 270 miest je navrhnuté pri ceste pod 
hranicou pásma hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Rastová. Na prepravu lyžiarov 
k vlekom bude slúžiť prenosný približovací vlek po ľavej strane cesty, ktorý sa bude montovať len 
v zimnej sezóne. Ďalšie lyžiarske stredisko je navrhnuté v lokalite Šansko s dvoma vlekmi o celkovej
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dĺžke 1200 metrov. Návštevnosť lokality je 150 - 200 lyžiarov. V letnej sezóne je v tejto časti obce 
navrhovaný areál kúpaliska doplnený základnými službami a športovými plochami. K tomuto stredisku 
je navrhované záchytné parkovisko pod cestou za miestnym potokom o kapacite 70 miest. V obidvoch 
lyžiarskych areáloch sú v častiach údolných stanic vlekov navrhnuté objekty záladných služieb. Ďalšou 
rekreačnou lokalitou v mimo zastavaného územia je rekreačná osada Kyslá vo vlastníctve Lesov Slo
venská Ľupča, kde je celková kapacita chatiek a rekreačných domov 70 lôžok. Vo vrcholovej časti sa 
nachádza zrekonštruovaná útulňa pod Chabencom, ktorá slúži turistom v prípade nepriaznivého poča
sia.

F. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funk
čných území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobné
ho územia, rekreačného územia vrátane určenia prípustného, ob
medzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania

Územie obce Jašenie v hlavnej osi pozdĺž potoka v dĺžke 2 km, šírke zástavby 300 m je navrhované 
vo výkrese č,3 na fukčné členenie nasledovne:

OBYTNÉ ÚZEMIA

*HBV- hromadná bytová výstavba
V severnej časti obce pod hospodárskym dvorom sa nachádza obytná zóna viacpodlažnej bytovej vý
stavby - tri bytové domy s 27 bytovými jednotkami. V návrhu OPN sa ako výhľad po roku 2025 uva
žuje s prestavbou jestvujúcej zástavby formou viacpodlažnej bytovej výstavby v južnej časti obce 
v lokalite označenej ako zmiešané územie, južná časť.

*IBV -  individuálna bytová výstavba
V obci prevláda forma výstvaby rodinných domov, nachádza sa tu celkom 411 bytových jednotiek, 
z toho trvalé obývaných bytov je 311, z toho v rodinných domoch 304. V obci bolo v roku 2001 neo
bývaných 80bytov, ktoré je možné prestavať na obytné, prípadne rekreačné účely.
Návrh územného plánu rieši rozvoj obytného územia v dvoch časových etapách k roku 2015 -40b.j., 
k roku 2025 - 30 b.j., spolu 70 bytov formou individuálnej bytovej výstavby. Výškové zónovaníe 
zástavby do 2 nadzemných podlaží, strechy sedlové.

Prípustné funkčné využívanie:
V rámci obytného územia je okrem stavieb na bývanie - rodinných domov možné umiestňovať k ním 
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné 
a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská, ktoré musia zodpovedať charakteru vidieckeho sídla, 
požiadavkám na zachovanie súkromia a kvality životného prostredia.

Zakazujúce funkčné využívanie:
iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, 
zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA /občianska vybavenosť, služby a prechodné bývanie, bývanie

♦Centrum - prevládajúca funkcia občianska vybavenosť, prechodné ubytovanie, služby zamerané 
pre rozvoj cestovného ruchu. Centrum obce je navrhnuté na prestavbu ako zmiešané územie 
s prevládajúcou funkciou služieb a prechodného ubytovania (300 lôžok, 200 stoličiek) v záujme roz
voja cestovného ruchu. Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti 
a funkcii obce

♦Južná zóna / občianska vybavenosť, služby, bývanie
Ďalšie zmiešané územie je navrhnované v južnej časti obce po ľavej strane cesty II. triedy. Prevláda
júca funkcia bývanie (výhľad HBV prestavbou), doplnková funkcia občianska vybavenosť, služby. Bý
vanie umiestňovať do vzdialenejšej - južnej polohy od plochy priemyslu.

Prípustné funkčné využívanie:
V rámci obytného územia je okrem stavieb na bývanie - rodinných domov a HBV možné umiestňovať 
k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné do-
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pravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská, ktoré musia zodpovedať charakteru vidieckeho 
sídla, požiadavkám na zachovanie súkromia a kvality životného prostredia.

Zakazujúce funkčné využívanie:
iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, 
zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania

VÝROBNÉ ÚZEMIA

*Plochy pre priemyselnú výrobu
Jestvujúci areál bývalej píly - je vhodný pre rozvoj podnikateľských aktivít a výroby pre malých 
a stredných podnikateľov.

* Plochy pre poľnohospodársku výrobu
Jestvujúci areál hospodárskeho dvora - prevládajúce funkčné využitia je chov hovädzieho dobytka 
a oviec, doplnková funkcia - autodoprava, oprava strojov, výroba zlúčitelná s chovom zvierat.
Areál odizolovať vysokou zeleňou v pásme hygienickej ochrany.

Prípustné funkčné využívanie:
Výroba akceptovateľná v ochrannom pásme NAPANT, spracovanie poľnohospodárskych produktov, 
dreva, podnikateľské aktivity šetrné k životnému prostrediu

Zakazujúce funkčné využívanie:
Ostatná výroba zaťažujúca životné prostredie akýmkoľvek spôsobom.

REKREAČNÉ ÚZEMIA 

*Lomnistá
Jestvujúci areál Lomnistá v areáli Lomnistej doliny - hotel Lomnistá a zrubové chatky s celkovou ka
pacitou 126 lôžok. V Lomnistej doline sa ďalej nachádzajú 4 chaty firmy RONY - 20 lôžok a chata 
Agrostavu s kapacitou 7 lôžok. Pre zimné využitie slúži lyžiarsky vlek EVP -300, svýškovým rozdielom 
91m, kapacitou 190 osôb/hod. Okolo areálu Lomnistá sú navrhované lyžiarske bežecké trate o dĺžke 
cca 1600m. Pre letné využitie je výhľadovo navrhované 9 jamkové golfofé ihrisko o ploche 53,8ha.

*Jasenská Kyslá
V lokalite kyslá sa nachádza chatová osade s lyžiarskym vlekom VL-200, o kapacite 200 osôb/hod.
V chatovej osade patriacej Lesom Slovenská Ľupča je kapacita 70 lôžok, ktorá sa navhuje na prestav
bu na klimatické kúpele s príslušnou vybavenosťou.

*Pred Suchá -  výhľad (podmienený hydrogeologickým prieksumom a prehodnotením 
ochranného pásma vodárenského sdroja Rastová)
Navrhovaný lyžiarsky areál, navrhované vleky dĺžky 600, 900, 600, spolu 2100m. K lyžiarskemu areá
lu bude prístup z parkoviska zabezpečovať prenosný pribllžovací vlek o dĺžke 650 metrov. Návštevnosť 
v zimnej sezóne 800 lyžiarov. K lyžiarskemu areálu je navrhovaný objekt základných služieb (hygie
nické zariadenie, požičovňa lyží, bufet).

*Šansko
Navrhovaný lyžiarsky areál, navrhované vleky dĺžky 800, 400, spolu 1200m, Návštevnosť v zimnej 
sezóne 200 lyžiarov. K lyžiarskemu areálu je navrhovaný objekt základných služieb (hygienické zaria
denie, požičovňa lyží, bufet). Pre využitie v letnej sezóne je navrhované rozšírenie kúpaliska
o základné služby (šatne, bufet, sociálne zariadenie) a športové plochy ako volejbal, detské ihriská.

♦Športovo -  relaxačná zóna v zastavanom území
Popri Jasenskom potoku v južnej časti obce je navrhnutá oddychová zóna so športovo -  relaxačným 
areálom s detskými ihriskami v náväznosti na jestvujúci areál futbalového ihriska, rozšíreného o ďalšie 
špotrové plochy.
Prípustné funkčné využívanie:
Monofunkčné využitie. Návštevnosť lyžiarskych zjadoviek je limitujúca bezpečným a pohodlným lyžo
vaním - únosnosť lyžiarskych svahov Pod Suchou max. 800 lyžiarov, Šansko max, 200 lyžiarov. 
Zakazujúce funkčné využívanie:
Iné funkčné využitie, nezlučiteľné s rekreáciou a cestovným ruchom.
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G. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infra- 
štruktúrou, výroby a rekreácie

Návrh riešenia bývania
Pri možnom náraste počtu obyvateľov do roku 2015 na cca 1280, v roku 2025 až na 1400 bude po
trebné zvýšiť počet bytov.

Rok___________Počet obvv.______Počet bvtov______obvvanosť
2001 1116 331 3,37/1 byt
2015 1280 365 3,5/1 byt
2025 1400 400 3,5/1 byt

V prípade rozvojového variantu obce s vysokou migráciou do obce by bolo treba zabezpečiť do roku 
2015 čistý prírastok 40 bytov, do roku 2025 až 70 bytov, pričom časť starších bytov (domov) je mož
né prestavať. Taktiež možno uvažovať o čiastočnom znížení počtu neobývaných bytov v obci, ktoré do 
značnej miery slúžia rekreačným účelom.

Rozvoj obytnej funkcie v obci je navrhovaný v časovej postupnosti nasledovne:

etapa do roku 2015 - 40 b.j.
20 b.j. v prelukách v zastavanom území obce
13 b.j. Mlynište I.
7 b.j. Južná časť obce

etapa do r.2025 - 30 b.j.
16 b.j. Mlynište II.
14 b.j. Hrabina

Ako územná rezerva po vyčerpaní plôch pre výstavbu rodinných domov je navrhovaná lokalita Hrabina 
pokračovaním na sever.

Nové lokality výstavby sa nachádzajú v severnej a v južnej časti obce v náväznosti na zastavané úze
mie. V rámci zastavaného územia je možnosť prestavby prestárleho bytového fondu a v prelukách 
v rozsahu 20 b.j.

Návrh občianskeho vybavenia 
Školské a predškolské zariadenia
Novovybudovaná základná škola je kapacitne a technicky plne vyhovujúca (kapacita 4 triedy), jej sú
časťou je kuchyňa s jedálňou a telocvičňa. Existujúca 2-triedna materská škola, s plochou 350 m je 
umiestnená v hygienicky nevyhovujúcich priestoroch. Územný plán navrhuje umiestnenie MŠ do ob
jektu novej základnej školy.

Objekt starej základnej školy je navrhnutý na prestavbu s náplňou: obecný úrad, zdravotné stredisko, 
pošta, prechodné ubytovanie.
Objekt materskej školy (drevenica) je navrhovaný na asanáciu, na uvolnenom pozemku je navrhovaná 
verejnoprospešná stavba - dom sociálnych služieb, komunitné centrum, podnikateľský inkubátor.

Kultúrne zariadenia
Existujúce kultúrne zariadenia (tanečná sála v pohostinstve Sportklub na futbalovom ihrisku s 80-timi 
stoličkami, viacúčelová sála Poľnohospodárskeho družstva Jašenie s 200 stoličkami) sú excentrický 
umiestnené voči stredu obce. V rámci rekonštrukcie starej základnej školy bude vybudovaná nová 
zasadačka Obecného úradu. S ďalšími kultúrnymi zariadeniami je možné uvažovať v strede sídla Ja
šenie, v novonavrhovanom centre, a síce s kultúrnym strediskom, ktoré by obsahovalo kino, knižnicu, 
viacúčelovú sálu s divadelným pódiom, klub dôchodcov, čitáreň prípadne bufet a pod.

Telovýchovné, športové a rekreačné zariadenia
Pre športové účely je využívaná telocvičňa v novej základnej škole, v moteli KS je v areáli bazén a 
tenisový kurt. Ďalší tenisový kurt a detské ihrisko je vybudované pri obecnom úrade.
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Existujúce kúpalisko sa nachádza v starej časti Jašenia, SZ od RK kostola. Celý priestor navrhuje
me dotvoriť vybudovaním ihrísk a prevádzkového objektu (šatne, sociálne zariadenie, občerstvenie) 
západne od terajšieho areálu.

UPN obce navhuje prebudovanie areálu 3asenská Kyslá na WfirŕaticRé RdrpéTTŕé stredisk&{o kapacite 
70 lôžok), čo si vyžiada rekonštrukciu a prestavbu jestvujúcich objektov a zäriadéní. V  súčasnosti je to 
účelové zariadenie Štátnych lesov, kde sa nachádza samostatný objekt sauny s kapacitou lehátok 
v miestnosti na odpočinok pre 15 osôb, rehabilitačná budova s 2 rehabilitačnými miestnosťami 
s posilňovacím zariadením a stolom pre stolný tenis. V areáli sú ďalej 2 volejbalové ihriská, nohejbalo- 
vé a futbalové ihrisko.

Areál Lomnistá - pozostáva z hotela o kapacite 125 lôžok, 15, drevených chatiek (90 lôžok), bazéna 
a ihrísk. Namiesto existujúceho vleku navrhujeme nový s dĺžkou 400 m. V náväznosti na areál je 
v UPN navrhnutý areál 9-jamkového golfového ihriska. Nad areálom Lomnistá prechádza turistický 
chodník do Lomnistej doliny a navrhovaná nadregionálna cyklotrasa.

V novonavrhovanom lyžiarskom areáli SZ od centra obce v priestore Pred Suchá navrhujeme vybu
dovať vlek o dĺžke 900 m, na ktorý budú naväzovať ďalšie vleky o dĺžke 600 m a 500 m.

Areál bude vybavený základnými službami (požičovňa lyží, občerstvenie, hygienické zariadenie, tech
nická obsluha údolnej stanice). Vzhľadom k optimálnej konfigurácii terénu pre zimné športy uvažuje
me s bežeckými traťami z priestoru údolnej stanice novonavrhovaného vleku do južnej časti extravilá- 
nu sídla Jašenie smerom na Predajnú a následne otočením smeru na východ do priestorov Pod Hôr
kami, Za hôrky, Breziny, Dolné Borovie, areál VDI smer Spáiená huta a údolná stanica novonavrhova
ného vleku.

Dobudovanie areálu dnešného futbalového ihriska, ktoré je situované pozdĺž Piliarskeho závodu 
Štátnych lesov. Severne nad futbalovým ihriskom navrhujeme vybudovať 2 tenisové kurty a 2 volej
balové ihriská zo 4 chatkovými objektaml. Priestor závodu navrhujeme opticky izolovať od priestoru 
ihrísk izolačným pásom vzrastlej zelene. Južne od futbalového ihriska, v dnešnom hasičskom areáli 
predpokladáme dobudovanie požiarneho cvičiska, na ktorom je príležitostne možné uskutočňovať ta
nečné zábavy v letných mesiacoch, umiestňovať zariadenia kolotočov, detských ihrísk a športovo- 
rekreačných zariadení.
Na uvedený areál v južnej časti naväzuje navrhovaný park vysokej vegetácie, v polohe dnešných 
slatinných jelšín. Končí v južnej časti navrhovanými športoviskami na dnešnej voľnej lúke (detské 
ihriská) medzi Jasenským potokom a vodným náhonom na v súčasnosti rekonštruovaný mlyn v časti 
Kramlište. Priestor je prepojený sústavou peších chodníkov na pravej a ľavej strane Jasenského poto
ka s priečnymi prepojeniami na južnú časť Uhliska a komunikáciu 3. triedy smer Predajná. Uvedený 
športovo-rekreačný areál parku bude v letných mesiacoch poskytovať širokú škálu letných aktivít, 
kultúrnospoločenských podujatí v nadštandardných plošných výmerách, čím sa vytvorí vhodné rekre- 
ačno-športové zázemie pre túto časť Horehronia. Celý priestor južne pod požiarnym cvičiskom navr
hujeme výškovo usporiadať miestami až do výšky 2 až 3 m súčasnej navážky, čím sa zamedzí zapla
vovaniu územia v období prívalových vôd. Územie v letných mesiacoch má mimoriadne príjemnú klí
mu, je nevyhnutné jeho vyčistenie, presekanie húštin, doplnenie porastov vhodnou skladbou vegetá
cie, vybudovanie nových chodníkov a vytvorenie piknikových a relaxačných priestorov.

Zdravotnícke a sociálne zariadenia
Zdravotnícke ani sociálne zariadenia sa v súčasnosti v obci nenachádzajú. V priestoroch Obecného 
úradu sa 2 krát mesačne koná poradňa pre matky s deťmi. V objekte bývalej školy je navrhované 
zdravotnícke stredisko a sociálne služby,

Obchodné zariadenia
Jednotlivé existujúce predajne zmiešaného tovaru (MIBA, JEDNOTA, obchod poľ. družstva Jašenie, 
bufet poľ. družstva) navrhujeme doplniť špecializovanými obchodmi v novonavrhovanom centre obce 
a bufetmi v novonavrhovaných rekreačných priestoroch, podľa požiadaviek rozvoja cestovného ru
chu.

Služby
V intraviláne obce sa nachádza opravovňa BS (oprava automobilov a strojných dopravných zariadení), 
spolu so skladmi a garážami. V obci je vyhovujúci dom smútku, cintorín o rozlohe 0,7 ha a rím.kat. 
kostol so 120 miestami na sedenie. Ďalej sa navrhuje vybudovanie farského úradu v priestore západ
ne za dnešnou hasičskou zbrojnicou. V I.etape do roku 2015 sa uvažuje s parkoviskom pre dom smút
ku a rím.kat.kostol. Ďalšie služby pre obyvateľov a návštevníkov obce budú umiestnené v centre.
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Ubytovacie a stravovacie zariadenia.
Existujúce zariadenia :
Pohostinstvo u Daučíkov, pohostinstvo Penzión espresso (4 lôžka), pohostinstvo Športklub, Penzión 
M IBA - 32 lôžok, Penzión ASTRA - 10 lôžok. Motel KS 60 lôžok, 70 stoličiek, v areáli Lomnistej doliny
- hotel Lomnistá (60 L) a zrubové chatky (90 L) s celkovou kapacitou 125 (max. 150) lôžok.
V Lomnistej doline sa ďalej nachádzajú 4 chaty firmy RONY - 20 lôžok a chata Agrostavu s kapacitou 7 
lôžok. V areáli Jašenie - Kyslá sa nachádzajú chaty s celkovou kapacitou 70 lôžok, 120 stoličiek.

Navrhované zariadenia :
V novonavrhovanom centre obce penzióny s celkovou kapacitou cca 120 lôžok a hotelové zariadenie 
cca 40-60 lôžok.

Administratíva
Obecný úrad, prevádzka pošty sú navrhované v objekte starej školy. Bankové služby, prenajímateľné 
kancelárie kancelárie sú umiestnené v centre.
Novonavrhované centrum obce.
Navrhujeme koncepčné založenie nového centra obce Jašenie prepojením a rozšírením súčasného 
centra, ktorého nosnú kostru predstavuje Asmolovovo námestie. Územie sa nachádza východne od 
existujúceho centra vo veľmi cennom, morfologicky členitejšom teréne, dotvorenom pretekajúcim 
pravostranným prítokom Jasenského potoka. Prestárte a nevyhovujúce objekty pozdĺž Asmolovovho 
námestia navrhujeme nahradiť viacúčelovými objektami pre občiansku vybavenosť, penziónmi 
a ďalšími doplňujúcimi objektami zameranými na cestovný ruch (penzióny s kapacitou cca 120 lôžok, 
hotelové zariadenie cca 40-60 lôžok, kultúrne stredisko). V rozsiahlejších záhradách navrhujeme ďalej 
rozvíjať obytnú funkciu. Celé novonavrhované centrum bude v budúcnosti zabezpečovať kultúrno ob
služné a rekreačné funkcie širšieho významu jednak pre samotnú obec Jašenie, ako aj pre všetky o- 
kolité rekreačné zariadenia v extraviláne sídla.

Návrh výroby

PEochy pre priemyselnú výrobu
Jestvujúci areál bývalej píly je navrhovaný na obnovu a ako plocha pre rozvoj podnikateľských aktivít 
a výroby pre malých a stredných podnikateľov, napr, výroba nábytku.

Poľnohospodárska výroba
Poľnohospodársku výrobu v riešenom území zabezpečuje poľnohospodárske družstvo Jašenie, ktoré 
hospodári na výmere 628,83 ha poľnohospodárskej pôdy. Ostatnú poľnohospodársku pôdu obhospo
darujú súkromné osoby.

Živočíšna výroba
V čase, spracovania Konceptu UPN (1999) vola živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobyt
ka, ošípaných, oviec a výkrm brojlerov. Na hospodárskom dvore v Jaseni bolo ustajnené:

Počet objektov Druh hospodárskych zvierat ks
3 Dojnice 220
1 Odchov mladého dobytka 80
1 Teľatá 200
1 Ostatné ošípané 250
1 Ovce 200
3 Brojlery 180 000 (ročne)

Oproti návrhu z roku 1999 sa zmenila situácia v živočíšnej výrobe Poľnohospodárskeho družstva Jaše
nie. Zrušil sa chov oviec, ošípaných a brojlerov. K 31.8.2006 sa znížil počet kusov hovädzieho dobytka 
na 402 ks. Vzhľadom na kapacitu možného ustajnenia HD (800 ks) a výmeru pasienkov v chotári obce 
je možnosť obnovenia chovu oviec cca na 600 ks. Preto pásmo hygienickej ochrany pre výhľadové ob
dobie r. 2015 a 2025 ponechávame 500m.
U drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a záhumienkárov okrem chovu hovädzieho dobytka a 
oviec sa pre samozásobovanie chovajú ošípané a hydina.
Jestvujúci areál hospodárskeho dvora - prevládajúce funkčné využitie je chov hovädzieho dobytka 
a oviec, doplnková funkcia - autodoprava, oprava strojov, výroba zlúčitelná s chovom zvierat.
Areál odizolovať vysokou zeleňou v pásme hygienickej ochrany.
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Rastlinná výroba
Rastlinná produkcia sa postupne prispôsobuje reálnemu dopytu po jej produktoch. IMajviac 
rentabilnými a pestovanými sú obiloviny, v rámci nich pšenica, ďalej sa tu pestujú zemia
ky. Krmoviny, ktoré sa pestujú na ornej pôde (60 ha), predurčujú zabezpečenie potreby kr
movín pre rozvoj živočíšnej výroby. Vo výhľadovom období sa uvažuje so zvýšením pesto
vania obilovín o 50%, zemiakov o 8%.

H.Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie obce Jašenie má podľa výpisu z katastra nehnuteľností výmeru 30,30 ha. Navrho
vaný rozvoj obytnej zóny je orientovaný prevažne v zastavanom území, mimo zastavaného územia je 
navrhovaná funkcia bývania na ploche 9,3598 ha. Zastavané územie je návrhom územného plánu 
rozšírené popri zbernej komunikácii, a v severnej častí obce do záhrad. Nakolko v súčasnosti platná 
legislatíva neumožňuje meniť hranice zasatvaného územia obce ohraničené k 1.1.1990 (ani zaradením 
pozemkov do územného plánu), v UPN nie je navrhovaná hranica rozšírenia zastavaného územia uvá
dzaná. Rozšírenie zastavaného územia je vymedzené navrhovanými funkčnými plochami.

I. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobit
ných predpisov

V rámci katastrálneho územia obce Jašenie sú vymedzené nasledovné ochranné pásma a chránené 
územia:

Ochranné pásma v zastavanom území:
• ochranné pásmo cintorína -  50m
• ochranné pásmo hospodárskeho dvora - 500m
• ochranné pásmo VN vzdušných rozvodov - od krajného vodiča na každú stranu 10 m
• stožiarová transformátorová stanica - od konštrukcie transf. stanice 10 m
• ochranné pásmo zbernej komunikácie mimo intravilán obce 20m od osi komunikácie
• vodný tok Jasenský potok - 10m

V ochranných pásmach a chránených územiach platia osobitné režimy, zakazujú alebo obmedzujú sa 
určité činnosti z dôvodov ochrany verejného záujmu, určujú sa podmienky ochrany územia, najmä 
ktoré činnosti v území nemožno vykonávať a ktoré činnosti možno vykonávať iba pri splnení určených 
podmienok.

Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov 
Chránená vodohospodárska oblasť
Katastrálne územie obce Jašenie spadá do CHVO Nízke Tatry - východná časť, ktorá bola stanovená 
Nariadením vlády SSR č. 13/1987 Zb. zo 6.2.1987

Ochranné pásmo vodárenských zdrojov
• Vodárenský zdroj Rastová
Ochranné pásmo bolo určené Rozhodnutím ONV - odbor pôdohospodárstva, lesného a vodného hos
podárstva v Banskej Bystrici, č.l917/86Dj. zo dňa 4.6.1987.
OP I.stupňa sa nachádza cca 500m severne nad obcou Jašenie cestou do Jasenskej doliny na kóte 
525 m. n.m. Jedná sa o oblasť Fatransko - Tatranskú. Na juh Horehronské podolie, oddiel Lopejská 
kotlina (v mieste výveru). Na severe je to celok Nízke Tatry, podcelok Ďubierske Tatry, oddiel Prašivá
- na západ oddiel Ďumbier na východ od Lomnistej doliny, prameň je zachytený z dvoch smerov. Zo 
severnej strany štólou, ktorá je opatrená dvomi vstupnými šachtami. Zo severozápadu je ďalšia časť 
zachytená galériou. Obidva záchyty vyúsťujú do zbernej šachty.
Výdatnosť zdroja: Qmin = 35,6 l.s 1 ; Q priem = 42,0 l.s'1 ; Q max = 64,2 l.s'1.
OP I.stupňa zaberá plochu 2,48 ha, je určené geometrickým plánom č.9-62-201-902 a je oplotené.
OP II.stupňa sa nerozdeľuje na vonkajšiu a vnútornú časť, nakolko nemožno určiť 60dňové zdržanie 
podzemnej vody, ale bude vyčlenená oblasť priameho možného ohrozenia podzemných vôd zdroja. 
Hranice PHO II. stupňa sú uvedené v smere hodinových ručičiek takto:
Od JZ ukončenia OP I. stupňa cez cestu na Z pasienkom k porastu 302d, obchádza porast z juhu, po
kračuje SZ k por. 302c poľnou cestou až k hranici por.2 a touto hranicou smeruje na východ cez cestu 
k Jasenskému potoku, pokračuje ním na sever k por. 40a, zo severu obchádza por. 303a, z východu
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por. 40o. pokračuje na SV hranicou porastov304-40 na kótu 2007-0brštín a ďalej hrebeňom na sever 
cez Horné Blato (1125), Struhár (1472) až k hlavnému hrebeňu Nízkych Tatier na Hranicu s LHC Parti
zánska Lupča. Potom smeruje touto hranicou na východ cez Chabenec (1846,1984), hraničí s LHC 
Demänová a po otočení na juhozápad s LHC Predajná až po por. 305g, ktorý obchádza zo severu sme
rom na západ popod lesnú škôlku a na juhozápad časťou porastu 305a, potom na severozápad cez 
por. 305a, pioniersky tábor, Lomnistý potok k južnému ohraničeniu OP I. stupňa až do východzieho 
bodu.

• Vodárenské zdroje : Pod Rígeľa Rudno, ktoré sa využívajú pre areál hotela Lomnistá, resp. PD Ja
šenie nemajú stanovené OP.

Vodárenské toky
Vyhláškou MP SR č.525/2002 Z.z. z 12.8.200 v prílohe č.2 bol Jasenský potok stanovený ako vodáren
ský tok (č. hydrologického poradia 4-23-02-029) po profil : nad sútokom s Lomnistým potokom.

Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení 
Verejné vodovody a verejné kanalizácie
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného ok
raja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej 
kanalizácii do priemeru 500 m.

Vodojem
Pásmo ochrany I. stupňa existujúcich vodojemov je oplotené. Pásmo ochrany navrhovaného vodojemu 
Jašenie I. s objemom 150 m3 bude mať plochu 23,5 x 23,5 m, t.j. 553 m2.

Vodné toky
V zmysle zákona č.364/2004 Z.z. z 13.5.2004 (vodný zákon), § 49 odst.2 pri výkone správy toku 
a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Po
brežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky 
významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary (Jasenský potok, príloha č .l Vyhlášky MP SR 
č.525/2002 Z.z. z 12.8.2002) a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej 
hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

Ochrana prírody
Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny určuje celkove 5 stupňov územnej ochra
ny (5.stupeň z hľadiska ochrany je najprísnejší). Podľa uvedeného zákona sa riešené územie rozdeľuje 
nasledovne:
5. stupeň ochrany - NPR Skalka (vlastné územie)

- NPR Pod Latiborskou hoľou (vlastné územie)
- Prírodná pamiatka - Vodopád na prítoku Lomnistej

4. stupeň ochrany - NPR Pod Latiborskou hoľou (ochranné pásmo)
3. stupeň ochrany - NAPANT (vlastné územie)

- Ochranné pásmo NPR Skalka (100 m)
- Ochranné pásmo vodopádu v Lomnistej (30 m)

2. stupeň ochrany - NAPANT (ochranné pásmo)
1 . stupeň ochrany - nevyskytuje sa

V súčasnosti sa pripravuje návrh na vyhlásenie ďalšieho chráneného územia Pod Ráztockou hoľou 
a CHA Čierny diel. Hranica ochranného pásma NAPANT-u ostáva nezmenená (tok Hrona). Po schválení 
uvedených zmien bude územná ochrana riešeného územia vyzerať nasledovne:
5. stupeň ochrany - NPR Skalka (vlastné územie)

- NPR Pod Latiborskou hoľou (vlastné územie)
- PR Pod Ráztockou hoľou (vlastné územie)
- PP Vodopád na prítoku Lomnistej

4. stupeň ochrany - NPR Pod Latiborskou hoľou (stanovené ochranné pásmo)
- CHA Čierny diel

3. stupeň ochrany - NPR Skalka (ochranné pásmo - 100 m)
- PR Pod Ráztockou hoľou (ochranné pásmo 100 m)
- PP Vodopád na prítoku Lomnistej (OP-30m)
- NAPANT (vlastné územie)

2. stupeň ochrany - NAPANT (stanovené ochranné pásmo)
1 . stupeň ochrany - nevyskytuje sa
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NATURA 2000 - sústava európskych chránených území v k. ú. obce Jašenie (v návrhu).

Do k. ú. obce zasahujú 2 územia sústavy NATURA :
• Územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry (výmera 46 583,31 ha).
• Chránené vtáčie územie SKCHVU018 Nízke Tatiy (celková výmera 96 951 ha).
Navrhované územia organizačne spadajú pod územnú pôsobnosť pracoviska SOP SR NP Nízke Tatry. 
Vzhľadom k tomu, že tieto územia sú navrhované na tých častiach k. ú. obce, v ktorých už v súčas
nosti platia vyššie stupne ochrany (NAPANT, maloplošné chránené územia), neznamená ich vytvorenie 
podstatnú zmenu v jeho využívaní.

J. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany 
pred povodňami

Požiarna ochrana
Koncepcia ÚPN obce Jašenie rešpektuje existujúcu požiarnu ochranu zabezpečovanú miestnym hasič
ským dobrovoľným zborom a v prípade potreby Hasičským a záchranným zborom z Brezna.
Zdrojom požiarnej vody je verejný vodovod obce, požiarne nádrže, bazén miestneho kúpaliska a Ja- 
senský potok.
Navrhovanou rekonštrukciou nevyhovujúcej rozvodnej vodovodnej siete bude možnosť zabezpečova
nia požiarnej vody z verejného vodovodu v celej obci.

Ochrana pred povodňami
Hlavným recipientom v riešenom území je Jasenský potok, ktorý preteká intravilánom obce. Na toku 
sú realizované len miestne sporadické úpravy, ktoré súvisia s výstavbou malých vodných elektrární 
priamo v obci a so stabilizáciou cestných mostov. Jasenský potok ohrozuje intravilán obce počas príva- 
lových dažďov.

ÚPN obce Jašenie z hľadiska ochrany intravilánu pred povodňami :
- rešpektuje Povodňový plán (2006), ktorý špecifikuje opatrenia a činnosti súvisiace s povodňovým 
rizikom,
- navrhuje nešpecifikovanú úpravu Jasenského potoka v intraviláne obce v súvislosti s realizáciou 
navrhovanej zástavby,
- doporučuje riešiť ochranu majetku pred povodňami úpravou územia za brehovou líniou.

K. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného sys
tému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení 

Návrh miestneho územného systému ekologickej stability
Jedným z významných spôsobov ekologickej optimalizácie využitia územia je vytvorenie územného 
systému ekologickej stability (ÚSES), ktorý využíva odolnostný potenciál krajiny tak, že vhodným 
usporiadaním a prepojením ekostabilizačných prvkov (biocentrá, biokoridory, interakčné a protierózne 
prvky) zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine a vytvára predpoklady pre trvalé 
udržateľný rozvoj. ÚSES je súčasť komplexného usporiadania územia a usmernenia činnosti človeka v 
krajine ako celku. Pritom, pri vytváraní kostry ekologickej stability v území, nejde len o konzervova
nie súčasného stavu, ale do úvahy sa berie aj faktor časový, pretože spoločenstvá existujúce v úze
mí, sú v neustálom dynamickom vývoji. Nejde tu teda o udržanie stability ako takej, ale o zachova
nie integrity.
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Výsledkom spracovaného ÚSES je navrhnutá sieť ekostabilizačných prvkov v krajine, ktoré vytvoria 
kostru ekologickej stability riešeného územia. Kostra ekologickej stability pozostáva z týchto základ
ných prvkov:
*Biocentrum - ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvaié podmienky na rozmno
žovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. 
*Biokoridor - priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu 
a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev.
^Interakčné prvky - určité ekosystémy alebo ich prvky prepojené na biocentrá a biokoridory, ktoré 
zabezpečujú ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom. 
*Protierózne prvky - pásy, pruhy alebo plochy vegetácie, ktoré svojou prítomnosťou v krajine tlmia 
alebo zabraňujú vzniku erózie, prípadne eliminujú jej účinky v tých častiach, kde sa už aktuálne pre
javila. Interakčné prvky pôsobia zároveň protierózne a naopak, preto ich zaraďujeme pod spoločný 
názov - interakčné a protierózne prvky.
Východiskovým materiálom pre tvorbu ÚSES je Generel nadregionálneho územného systému ekolo
gickej stability, schválený uznesením vlády SR č. 319 z 27. apríla 1992, ktorý v rámci celého územia 
SR vyčleňuje sieť biocentier a blokoridorov nadregionálneho významu.
Ďalším základným materiálom pre tvorbu ÚSES riešeného územia bol regionálny ÚSES (RÚSES) ok
resu Banská Bystrica, vypracovaný v roku 1993 KABINETOM EVOLUČNEJ A APLIKOVANEJ KRAJINNEJ 
EKOLÓGIE SAV V BANSKEJ ŠTIAVNICI, ktorý v rámci celého okresu poukázal na prvky ÚSES, výz
namné z regionálneho hľadiska.
Pri spracovávaní miestneho (lokálneho) územného systému ekologickej stability (MUSES) pre katas
trálne územie obce Jašenie sme postupovali podľa platného metodického vodítka „Metodické pokyny 
na spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability", vydaného MŽP SR č. 101/93-11 
zo dňa 15.2.1993, podľa ktorého je postup vypracovania MUSES členený do nasledovných blokov:
1. Sústredenie podkladov
2. Vypracovanie syntéz
3. Hodnotenia
4. Klasifikácia územia
5. Návrhy

Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy
Predstavujú vyjadrenie diverzlty geoekosystémov v záujmovom území. Riešené územie sme analyzo
vali z hľadiska geomorfologického, fytogeografického, zoogeografického a typologického. Táto analý
za dáva prehľad o pôvodných geoekosystémoch, reprezentujúcich záujmové územie.

Geomorfoiogické členenie územia
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukníš,. Atlas SSR, 1980) patrí riešené územie k 
nasledovným geomorfologickým jednotkám:
SÚSTAVA : Alpsko - Himalájska
PO DS Ú STAVA : Karpaty 
PROVINCIA : Západné Karpaty 
SUBPROVINCIA : Vnútorné Západné Karpaty 
OBLASŤ : Fatransko-Fatranská
CELOK : Nízke Tatry
PODCELOK : Ďumbierske Tatry 
ČASTI : Prašivá

Ďumbier
CELOK : Horehronské podolie
PODCELOK : Lopejská kotlina

Hranica medzi dvomi základnými celkami záujmového územia (Nízke Tatry, Horehronské podolie) pre
bieha približne rozhraním medzi poľnohospodárskou krajinou a súvislými lesnými komplexmi k.ú. Ja
šenie, hranica medzi časťami Prašivá a Ďumbier prebieha v smere J-S tokom Lomnistá až po Asmo- 
lovovu chatu a odtiaľv polkruhu ku kóte Ďurková (1751 m n.m.)

Fytogeografické členenie
Podľa fytogeografického členenia územia Slovenska (Futák, Atlas SSR, 1980) patrí územie do nasle
dovných regiónov:
OBLASŤ: Západokarpatská flóra (Carpaticum occidentale)
OBVOD: Flóra Centrálnych Karpát (Eucarpaticum)
OKRES: Nízke Tatry
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Zoogeografická charakteristika
Podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny (Čepelák, Atlas SSR, 1980) je záujmové úze
mie zatriedené nasledovne:

PODOKRSOK: Nízkotatranský 

Rekonštruovaná prirodzená vegetácia
V riešenom území sa podľa Geobotanickej mapy Slovenska (Michalko a kol.,1986) vyskytujú nasle
dovné typy potenciálnych vegetačno-rekonštrukčných jednotiek ;
F,A - Bukové a jedľové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion p.p.maj.)
Fm - Bukové kyslomilné lesy horské (Luzulo-Fagion p.p.maj.)
Ap - Smrekové lesy vysokobylinné (Athyrio - Piceetalia)
P - Smrekové lesy čučoriedkové (Eu-Vaccinio-Piccenion p.p.)
Ms - Subalpínske kosodrevinové a travinné kyslomilné spoločenstvá (Pinion mugo, p.p. Nardion p.p., 
Calamagrostis villosae, Calamagrostis arundinaceae)
Jt - Alpínske kyslomilné spoločenstvá (Juncetea trifidi,Salicetea herbaceae, Thlaspitea rotundifolii p.p.) 
PA - Jedľové a jedťovo-smrekové lesy (Abietion, Vaccinio - Abietenion p.p.)
At - Lipovo - javorové lesy (Tilio acerenion)
Al - Lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso - incanae, Salicion triandreae p.p. Salicion ele- 
agni)
Cf - Bukové lesy vápnomilné (Cephalanthero fagenion)
Rekonštruovaná prirodzená vegetácia nám dáva ucelený obraz o vegetácii (potenciálne geoekosysté- 
my), ktorá by pokrývala záujmové územie v prípade nulového vplyvu ľudskej činnosti počas historic
kého vývoja. Plošné zastúpenie jednotlivých typov potenciálnej vegetácie je zhodnotené v kapitole

Ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK)
Ekologicky významné segmenty predstavujú súhrn abiotických, biotických a socioekonomických vlast
ností, ktoré určujú identitu riešeného krajinného celku. Z hľadiska tvorby MÚSES sú významné nasle
dovné typy ekologicky významných segmentov záujmového územia.

Významné lokality ochrany prírody
Územia a časti prírody, na ktoré sa vzťahuje legislatívna ochrana, majú veľký význam pre tvorbu 
ÚSES, pretože je v rámci nich právne zabezpečený taký stupeň antropických vplyvov, ktorý nebude 
mať negatívne účinky na zachovanie genofondu týchto území. Z hľadiska ochrany prírody je riešené 
územie - kataster obce Jašenie, začlenené do územia NAPANT-u a jeho ochranného pásma. Hrebeňo
vé a podhrebeňové časti predstavujú vlastné územie NP (platí 3. stupeň ochrany), ostatná časť patrí 
do ochranného pásma NAPANT-u (2. stupeň ochrany). Z hľadiska ochrany prírody, ochrana územia v 
rámci NP a jeho ochranného pásma umožňuje zachovať krajinný ráz a estetiku krajiny. Do kategórie 
„ekologicky významné segmenty" (EVSK) však zaraďujeme lén maloplošné chránené územia, ktoré 
plnia funkciu stabilizačných prvkov v krajine.
Na základe platného Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý stanovuje ka
tegórie chránených území a stupne ich ochrany (existuje 5 stupňov ochrany, pričom v 5. stupni je 
ochrana najprísnejšia), sa v riešenom území vyskytujú maloplošné chránené územia - 2 vyhlásené a 1 
navrhované:

NPR Pod Latiborskou hoľou
Národná prírodná rezervácia záujmového územia sa nachádza na južných svahoch masívu Latiborskej 
hole (1648 m), smerujúcich do údolia Jasenského potoka. Rezerváciu tvoria bočné svahy medzi doli
nami Rignerka, Horná Tvrdá a Dolná Tvrdá o celkovej výmere 160,59 ha, s rozpätím nadmorských 
výšok od 825 do 1300 m n.m. Prevládajúca expozícia je južná, geologický podklad tvoria kryštalické 
bridlice.
Chránené územie predstavuje typologicky vzácny, ucelený komplex, ktorý je zachovalým zvyškom 
prirodzených lesných spoločenstiev, miestami pralesovitého charakteru, ktoré podrobnejšie opísal 
prof. Zlatník v roku 1949. Územie bolo vyhlásené za chránené rozhodnutím Komisie SNR pre školstvo 
a kultúru dňa 21.8.1964. Hlavnými drevinami v rámci tejto NPR sú buk, smrek a jedľa, z ostatných 
drevín pristupuje javor horský, jaseň a brest horský. Dreviny vykazujú veľmi kvalitný vzrast, najmä 
ihličnany, priemerný vek je 90-160 rokov. Územie je významné aj z faunistického hľadiska.

PROVINCIA: Karpaty
Západné KarpatyOBLASŤ:

OBVOD:
OKRSOK:

Vnútorný
Centrálny

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica 27

Podľa zákona 543/2002 Z.z. je územie NPR rozdelené na vlastné (platí 5. stupeň ochrany) a ochranné 
pásmo (so 4. stupňom ochrany).

NPR Skalka
Národná prírodná rezervácia zasahuje do riešeného územia v jeho severovýchodnej časti a to záve
rom Lomnistej doliny a masívmi Chabenca (1955 m), Kotlísk (1937 m), Skalky (1980 m) a Žiarskej 
Hole (1840 m). Výškové rozpätie NPR v záujmovom území je od 1080 m (tok Lomnistej) do 1980 m 
(Skalka), podklad tvoria prevažne kryštalické horniny, lokálne sa vyskytujú tufy (Chabenec), prípad
ne metamorfované horniny (oblasť Skalky). Jej výmera je 2659,81 ha, z toho v k.ú. obce 813,73 ha. 
Chránené územie je ukážkou esteticky pôsobivej prírodnej vysokohorskej glaciálno-hôľnej krajiny s 
výskytom viacerých významných floristických a faunistických prvkov (veľké šelmy, dravce, sovy, hlu- 
cháň, tetrov, svišť). Osobitne treba vyzdvihnúť centrum výskytu introdukovaného kamzíka vrchov- 
ského tatranského v Nízkych Tatrách práve v tomto území. Značný je aj vodohospodársky význam 
územia ako pramennej oblasti viacerých vodných tokov, ktoré sú prítokmi Hrona. Využitie chránené
ho územia bude vedecko-výskumné, študijné, kultúrno-výchovné a turisticko-rekreačné (platí 5. stu
peň ochrany).

PR Pod Ráztockou hoľou (v návrhu)
Navrhovaná prírodná rezervácia je významnou súčasťou NAPANT-u, a to svojimi prírodnými hodnota
mi, spolu s významom vodohospodárskym, krajinno-estetickým a bioekologickým. Na parabridlico- 
vom a granitoidnom podklade sa vyvinuli hnedé lesné pôdy a podzoly na výrazne južnej rázsoche 
hlavného hrebeňa Nízkych Tatier so všetkými expozíciami na sklonmi, kde sú vhodné podmienky pre 
ďalší prirodzený vývoj montánnych, supramontánnych a subalpínškych biocenóz.
Celková výmera navrhovanej PR bude 1.104,61 ha nadmorskými výškami od 1000 m (Zadný Tajch) 
do 1753 m (V. Chochuľa), pričom prírodná rezervácia bude zasahovať do katastrálnych území Po
hronský Bukovec, Brusno a Jašenie.
V riešenom území bude PR zaberať severovýchodné a východné svahy južnej rázsochy hrebeňa Níz
kych Tatier v smere Košarisko (1694 m), Ondrejská hoľa (1592 m), Ráztocká hoľa (1565 m) s les
nými porastami hornej hranice lesa a pásmom kosodreviny v závere doliny Husárka. Po vyhlásení bu
de v tejto rezervácii platiť 5. stupeň ochrany.

Prírodná pamiatka
Podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa k prírodným pamiatkam zaraďujú všet
ky prírodné vodopády s výškou vodného stupňa nad lm . V riešenom území sa nachádza prírodná 
pamiatka Vodopád na prítoku Lomnistej - nachádza sa v skalných útvaroch na jednej z horných 
pravostranných vetiev toku Lomnistá, v rámci navrhovanej PR Skalka. Okolie vodopádu je významné 
aj z hľadiska prírodnej rozmanitosti a biodiverzity skalných spoločenstiev a podľa uvedeného zákona 
mu prislúcha 5. stupeň ochrany,
Maloplošne chránené územia vyhlásené, alebo pripravené na vyhlásenie sú dôležité aj pri tvorbe 
ÚSES, kde môžu vystupovať ako biocentrá, alebo genofondovo významné lokality.

CHA Čierny diel (v návrhu)
Chránené územie by na výmere cca 30 -  50 ha malo zabezpečiť ochranu prirodzených lesných poras
tov s výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata) na severných svahoch Čierneho dielu.

NATURA 2000 - sústava európskych chránených území (v návrhu)
Vstupom do EÚ 1.5.2004 sa na území SR stali záväznými dve právne normy EÚ v oblasti ochrany prí
rody :
- smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smenica o vtákoch),
- smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich rastlín 
(smernica o biotopoch).
Cieľom smerníc je zachovanie biodiverzity na území štátov EÚ. Hlavným prostriedkom je vytvorenie 
súvislej sústavy chránených území NATURA 2000, v rámci ktorej sa uplatňujú vhodné spôsoby hospo
dárenia v prospech zachovania biotopov a druhov,

NATURA 2000 je tvorená dvoma typmi území :
1. Na základe smermice o vtákoch sa vyhlasujú tzv. chránené vtáčie územia.
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2. Na základe smernice o biotopoch sa navrhujú tzv. územia európskeho významu, tieto sa na území 
Slovenska budú vyhlasovať v niektorej z jestvujúcich kategórií chránených území. Územia sústavy 
NATURA 2000 sa vyčleňujú v rámci biogeografických regiónov, ktorých je v EÚ 9.
V súčasností sú návrhy území zaradených do siete NATURA spracované útvarmi ŠOP a odovzdané na 
MŽP SR. Vyčlenené územia sú zosumarizované v Národnom zozname navrhovaných chránených vtá
čích území a Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu, schválených vládou SR.
V rámci sústavy NATURA 2000 je k. ú. Jašenie zaradené do alpského bioregiónu.

Do k. ú. obce ďalej zasahujú 2 územia sústavy NATURA :
1. Územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry (celková výmera 46 583,31 
ha).
2. Chránené vtáčie územie SKCHVU018 Nízke Tatry (celková výmera 96 951 ha).
Navrhované územia organizačne spadajú pod územnú pôsobnosť pracoviska ŠOP SR NP Nízke Tatry. 
Vzhľadom k tomu, že tieto územia sú navrhované na tých častiach k. ú. obce, v ktorých už v súčas
nosti platia vyššie stupne ochrany (NAPANT, maloplošné chránené územia), neznamená ich vytvorenie 
podstatnú zmenu v jeho využívaní.

Významné časti lesov
Lesy pokrývajú približne 70% plochy záujmového územia, a organizačne patria pod správu LZ Slo
venská Ľupča, LS Jašenie. V rámci riešeného územia sa vyskytuje celkovo 6 lesných obvodov a 689 
dielcov (označených číslami 1001-1689), patriacich do lesného hospodárskeho celku (LHC) Slovenská 
Ľupča. K ekologicky významným segmentom v rámci tesných porastov patria lesv ochranné, kde spô
sob hospodárenia je podriadený prioritnej funkcii ochrany pôdy a zabezpečovania stability lesných 
ekosystémov. Podľa §2 vyhlášky MP SR 453/2006 Z.z. hospodárskej úprave a ochrane lesa sa členia 
nasledovne:
a) Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
b) Vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie
c) Lesy v pásme kosodreviny
d) Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy pôdy
V záujmovom území sa vyskytujú všetky 4 kategórie týchto lesov a v rámci lesného hospodárstva sú 
zoradené do nasledovných hospodárskych súborov :

01-OV-150 Mimoriadne nepriaznivé stanovištia 
Konkrétna funkcia lesa : protierózna
Patrí do kategórie lesov ochranných, tvaru vysokého, so 150-ročnou rubnou dobou a nepretržitou ob
novnou dobou. Hospodársky spôsob je výberkový, forma hospodárskeho spôsobu - výberkový spô
sob účelový. Cieľové drevinové zloženie je blízke prirodzenému, diferencované podľa jednotlivých 
hospodárskych súborov lesných typov.
Hospodársky súbor sa vyskytuje v 5. a 6. lesnom vegetačnom stupni, po celom území LHC na oddele
ných i súvislých plochách.

02-OV-1SO Vysokohorské lesy pod hranicou stromovej vegetácie 
Konkrétna funkcia: protilavínová a vodohospodárska.
Patrí do kategórie lesov ochranných, tvaru vysokého so 150-ročnou rubnou dobou a nepretržitou ob
novnou dobou. Hospodársky spôsob je výberkový, forma hospodárskeho spôsobu - výberkový spô
sob účelový. Hlavná drevina výhľadového cieľa je smrek, primiešané dreviny sú smrekovec, javor 
horský, jarabina, mukyňa.
Výskyt hospodárskeho súboru je v 7. lesnom vegetačnom stupni prevažne na súvislých plochách veľ
kého rozsahu.

03-0v-200 Pásmo kosodreviny
Konkrétna funkcia lesa : protilavínová a vodohospodárska.
Patrí do kategórie lesov ochranných, je tvaru vysokého s 200-ročnou evidenčnou rubnou dobou a ne
pretržitou obnovnou dobou. Pásmo kosodreviny je zamerané na posilnenie pôdoochrannej a protila- 
vínovej funkcie porastov.
Hlavnou drevinou hospodárskeho súboru je kosodrevina, primiešané dreviny sú smrek, smrekovec, 
jarabina. Hospodársky súbor zaberá čiastkové plochy v najvyšších polohách LHC v nadmorskej výške 
nad 1450 - 1500 m.

04-OV-1SO Ostatné ochranné lesy
Konkrétna funkcia: protierózna, protizosuvná a vodohospodárska.
Patrí do kategórie lesov ochranných, tvaru vysokého so 150-ročnou rubnou dobou s nepretržitou ob
novnou dobou. Hospodársky spôsob je výberkový, forma hospodárskeho spôsobu - výberkový spô
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sob účelový. Hlavná drevina výhi'adového cieľa je smrek, primiešané dreviny sú jedľa, smrekovec, 
buk, javor horský, brest horský.

Okrem lesov ochranných sú v riešenom území aj lesy osobitného určenia, ktoré plnia hlavnú funkciu
- enviromentálnu. Podľa §2 uvedenej vyhlášky č. 453/2006 Z.z.. sa v rámci tejto kategórie lesov v 
záujmovom území vyskytujú: 
písm. e) Časti lesov v chránených územiach

Medzi významné časti lesov patria aj semenné sady a takisto porasty uznané pre zber semena. 
Sú to časti lesov, ktoré okrem iných funkcií sa využívajú ako uznané semenné zdroje pre získavanie 
kvalitného semenného materiálu lesných drevín podľa proviniencie, čím sa zabezpečuje zachovanie 
genofondu týchto drevín. V riešenom území sa vyskytujú 2 semenné sady a to :

pre drevinu smrekovec (Larix decidua) - v lesnom poraste severne od ústia Suchého potoka do 
Jasenského
pre borovicu lesnú (Pinus silvestris) - na lokalite „Nad Suchou"
V semenných sadoch sú dreviny vysadené v pravidelnom spone a sady sú chránené voči zveri 

oplotením.

Porasty uznané pre zber semena sa nachádzajú v rámci lesných porastov, roztrúsene po ploche 
LHC. Jedná sa o nasledovné kategórie porastov:
II A  ̂ - chránené, hospodársky vysokohodnotné uznané lesné porasty a nezapočatou obnovou
II A3 - čakateľské, hospodársky vysokohodnotné lesné porasty
II B - hospodársky hodnotné uznané lesné porasty
Prevažujú najmä porasty kategórie II B, a to najmä pre dreviny smrek, jedľa, buk, v menšej miere sú 
zastúpené pre javor a jaseň (kategória II Ai). Jednotlivé porasty uznané pre zber semena sú znázor
nené v mapovej prílohe.
Z hľadiska stanovištnej pôvodnosti a ekologickej stability sú významné zachovalé zvyšky prirodzených 
lesných spoločenstiev pralesovitého charakteru v rámci NPR Pod Latiborskou hoľou.

Významné lokality poľovnej zveri a územia s výskytom vzácnych druhov fauny
Z hľadiska výskytu vzácnych druhov fauny možno riešené územie rozčleniť na niekoľko najcennejších 
biotopov:
a) vodné toky so sprievodnými brehovými porastami a zachovalými časťami nivy (Lomnistá, Jasenský 
potok, Suchý potok) sú vhodným biotopom napr. pre rybárika obyčajného, vodnára obyčajného, svr- 
čiaka riečneho a vydru riečnu)
b) lesné porasty s pôvodným, resp. málo pozmeneným drevinovým zložením a štruktúrou, s priemer
ným vekom 90 a viac rokov (porasty na hornej hranici lesa a v záveroch Jasenskej a Lomnistej doli
ny, na lokalite Struhár, Ráztocká hoľa, NPR Pod Latiborskou hoľou) vytvárajú vhodné podmienky pre 
výskyt hlucháňa obyčajného, kuvička vrabčieho, sovy obyčajnej, orla krikľavého, bociana čierneho, ja
riabka hôrneho, medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida, piskora horského, myšovky vr- 
chovskej, mnohých druhov spevavcov...
c) extenzívne pasienky s bohatým zastúpením krovín a stromov s vytváranými kamenicami a pravi
delne kosené lúky sú stanovištne vhodné pre jaštericu obyčajnú, strakoša obyčajného, chrapkáča po
ľného, jarablcu poľnú, penicu čiernohlavú, a pŕhľaviara čiernohlavého
d) na lesostepný pahorok západne od obce (lokalita Dielec), kde bol zaznamenaný výskyt vzácnych 
druhov vtákov: skaliarika sivého a dudka obyčajného
e) subalpínske a alpínske polohy ( podhrebeňové časti katastra) sú vhodné pre druhy fauny stano

vištne viazané na tieto biotopy. Z vzácnych druhov bol zistený výskyt piskora horského, hrabáča 
podzemného, hrabáča tatranského, hraboša snežného, kamzíka vrchovského tatranského, svišťa 
vrchovského, lasice obyčajnej, tetrova obyčajného, orla skalného (zálety za potravou)....

Botanicky významné lokality
Z floristického hľadiska patria medzi najzachovalejšie a najcennejšie časti katastrálneho územia Jaše
nie najmä nehnojené (resp. len sporadicky alebo v minulosti) pravidelne kosené, alebo spásané hor
ské a podhorské lúky, značná časť alpínskych lúk, xerofytné spoločenstvá odlesnených vápencových 
pahorkov, mokrade a samozrejme zachovalé lesné spoločenstvá s pôvodným drevinovým zložením. 
Na týchto plochách boli vytipované lokality, ktoré je nevyhnutné z hľadiska ochrany biodiverzity flóry 
zachovať:
Lokalita č. 1
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Xerotermný pahorok západne od obce (kóta 581 na lokalite Dielec) s vystupujúcimi vápencovými 
skalkami na vrchole, s rozpätím výšok 530 - 581 m n.m. s výskytom xprotermných lesostepných 
druhov.
Lokalita č. 2 až 7
Malé zvyšky pôvodne rozsiahlych kvetnatých lúk na
juhovýchodných až južných svahoch Čierneho dielu (1132 m n.m.) s výskytom chránených a ohroze
ných druhov z čeľade vstavačovitých (vstavač obyčajný, vstavač trojzubý, vstavačovec bazový, vsta- 
vač mužský poznačený)
Lokalita č. 8
Umelo vytvorené terasy na ktorých stojí rozdeľovači objekt pre MVE Pod brezovských železiarní nad 
ľavým brehom Jasenského potoka, juhovýchodne od kóty 757 m n.m. s masovým výskytom chráne
ného vstavačovca bazového (Dactyiorhiza sambucina), 700-740 m n.m.
Lokalita č. 9
Zvyšok prirodzeným lúk po ľavom brehu potoka Lomnistá, cca 1100 m severovýchodne od rekreačné
ho areálu v ústí Lomnistej doliny s výskytom chráneného a ohrozeného vstavača mužského poznače
ného (Orchis mascula subs. signífera, 600 m n.m.)
Lokalita č. 10
Suchšie lúky a okraj lesa po pravom brehu Lomnistej, medzi dolinovou cestou a lesom cca 1,0 km se
verovýchodne od rekreačného areálu v ústí Lomnistej doliny, 595-650 m n.m.
Lokalita č. 11
Vysychavé spásané lúky s pozvoľným prechodom do lesa a väčším počtom menších a jedným rozsiah
lym prameniskom cca 350 - 400 m (stred lokality) severozápadne až severovýchodne od lyžiarskeho 
vleku (dolná stanica) na pravej strane Lomnistej doliny , 590-650 m n.m.
Lokalita č. 12
Zvyšky prirodzených podhorských lúk na lokalite Gliaň, cca 600-800 m východne od rekreačného 
strediska v ústí Lomnistej doliny, 610-700 m n.m.
Lokalita č. 13
Subalpínske a alpínske lúky prirodzeného charakteru zachované pomiestne najmä v oblasti Žiarskej 
hole (1844 m n.m.), Skalky (1980 m n.m.), Kotlísk (1937 m n.m.), v závere Lomnistej doliny v ob
lasti Veľkej hole (1640 m n.m.), Ráztockej hole (1565 m n.m.) a na menších plochách prakticky vo 
všetkých hôľnych lokalitách. Vyskytuje sa tu viacero chránených a vzácnych druhov, avšak tieto loka
lity si vyžadujú bližší a systematický prieskum.
Všetky tieto floristicky významné lokality sú bližšie popísané v časti „Rastlinstvo záujmového územia", 
očíslované a vyznačené v mapovej prílohe a boli zohľadnené pri vypracovaní návrhu MÚSES

Významné hydroekologické lokality
Z hydroekologického hľadiska je riešené územie súčasťou povodia Hrona, kde hlavným recipientom je 
Jasenský potok.
Podľa vyhiášky č. 525/2002 Z.z ktorou sa určujú vodárenské a vodohospodársky významné vodné to
ky je Jasenský potok od profilu hydr. č. 4-23-02-033 (nad obcou Jašenie) vodárenským tokom pre 
alternatívne zabezpečenie vodného zdroja pre pitné účely.
Ako zdroj pitnej vody slúži prameň Rastová s výdatnosťou Qmin. = 35,5 l.s . Prameň Rastová sa na
chádza cca 500 m severne nad obcou Jašenie pod cestou do Jasenskej doliny na kóte 525 m n.m. 
Prameň je zachytený z dvoch smerov. Zo severnej strany štôlňou, ktorá je opatrená dvomi vstupnými 
šachtami a zo severozápadnej strany galériou. Obidva záchyty vyúsťujú do zbernej šachty.
V katastri obce Jašenie sa nachádzajú aj pramene pitnej vody, ktoré nie sú využívané pre zásobo
vanie obyvateľstva pitnou vodou. Jedná sa o pramene :
Rígeľ (výdatnosť 3 l/s - využíva PD Jašenie)
Rudno (využíva chatový areál v Lomnistej doline)
Slivková (rezervný prameň s výdatnosťou 30 l/s)
Horné Stráne (rezervný prameň s výdatnosťou 5 l/s)

Okrem prameňa pitnej vody sa v katastri obce nachádzajú aj pramene minerálnej vody:
Kyslá - prameň sa nachádza v Jasenskej doline a často sa využíva na pitné účely. Výdatnosť prameňa 
je 6 l/min. a po odbornom zachytení a úprave okolia je možné ho využiť ako zdroj minerálnej vody. 
Horná Kyslá - prameň vznikol zachytením prítoku minerálnej vody vo vrte ložiskového prieskumu v 
Jasenskej doline, asi 3 km od prameňa Kyslá smerom na sever. Prameň je takisto možné po odbor
nom zachytení a úprave okolia využiť ako zdroj minerálnej vody.

Významné nelesné krajinné segmenty
Nelesná krajina sa nachádza v južnej časti riešeného územia. Z hľadiska vplyvu na ekologickú stabilitu 
a posilnenie biodiverzity záujmového územia sú v tejto časti významné:
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■ Jasenský potok a jeho pravostranný prítok (Nahrbený potok) s okolitou hydrofytnou flórou a 
sprievodnou brehovou drevinovou vegetáciou, ktoré čiastočne vyvažujú negatívne vplyvy v po
ľnohospodársky využívanej krajine
Lesostepný pahorok západne od Jašenia na lokalite Dielec s typickou xerotermnou flórou a vystu- 
pujúcicmi vápencovými skalkami a bohatou biologickou diverzitou druhov.

Významné ekotónové spoločenstvá
Vzhľadom na posilňovanie ekostabilizačnej účinnosti majú význam aj vybrané časti brehových poras
tov a taktiež okraje lesov s dobre vyvinutou priestorovou štruktúrou prechodu lesa do bezlesia. V zá
ujmovom území možno za takéto považovať:
• brehové porasty v spodných častiach všetkých hlavných tokov záujmového územia
• okrajové časti lesov na rozhraní s lúčnymi spoločenstvami na lokalitách Košútovo a Čierny diel
• okrajové línie lesného komplexu na lokalite Bukový diel

Súčasná krajinná štruktúra 
Súčasná štruktúra krajiny podľa aktuálneho vegetačného krytu

Súčasný stav štruktúry krajiny v záujmovom území je zachytený podrobne v merítku 1:10000, metó
dou terénneho prieskumu s použitím máp a leteckých snímok mierky 1:10000. Priestorová identifi
kácia ekosystémov podľa kritéria ekologickej homogenity bola určená štruktúrnymi vlastnosťami ve
getácie, pričom pre poznanie súčasnej štruktúry krajiny bola použitá metodika aktuálneho stavu vege
tačného krytu (Michal 1992), ktorá rozlišuje 35 typov aktuálnej vegetácie. Každému typu aktuálnej 
vegetácie je priradený stupeň ekologickej stability od 1 do 5 nasledovne:
Ekologická stabilita 0 - plochy ekologicky výrazrie nestabilné 
Ekologická stabilita 1 - plochy ekologicky veľmi málo stabilné 
Ekologická stabilita 2 - plochy ekologicky málo stabilné 
Ekologická stabilita 3 - plochy ekologicky stredne stabilné 
Ekologická stabilita 4 - plochy ekologicky veľmi stabilné 
Ekologická stabilita 5 - plochy ekologicky najstabilnejšie

Cieľom tohoto prieskumu bolo na základe zmapovania druhotnej krajinnej štruktúry, prostredníctvom 
typov aktuálnej vegetácie a následným priradením stupňov ekologickej stability jednotlivých plo
chám, rozdeliť záujmové územie na plochy s rozdielnou stabilitou a získať tak prehľadné vstupné in
formácie pre tvorbu MÚSES (Miestneho územného systému ekologickej stability).
Po podrobnom terénnom prieskume bolo riešené územie rozčlenené do nasledovných typov krajinných 
štruktúr :

1. Lesy
Kritériom pre rozdelenie lesov je ich súčasné drevinové zloženie vo vzťahu k potenciálnemu, prirodze
nému zloženiu, ktoré je dané prirodzeným vývojom a stanovišťami. Ako porovnávacie kritérium sme 
zvolili jednotky lesníckej typológie podľa Zlatníka : skupina lesných typov (slt). Porovnaním súčasné
ho drevinového zloženia s drevinovým zložením príslušnej slt na ploche je určený stupeň prirodze
nosti lesov a z toho vyplývajúce zatriedenie do nasledovných kategórií : 
l a  - Lesy prírodné a prirodzené
Lesné porasty tvorené stanovištne pôvodnými drevinami, pričom sa pripúšťa umelo zvýšené zastúpe
nie niektorej dreviny alebo zmena štruktúry porastov. V riešenom území sa vyskytujú v pomerne 
hojnom zastúpení. Jedná sa najmä o prirodzené smrečiny s jedľou a bukom, vysokohorské lesy pod 
hornou hranicou stromovej vegetácie a lesy v pásme kosodreviny. Týmto plochám prislúcha ekolo
gická stabilita č. 5.
1b - Lesy poloprirodzené
Monokultúry stanovištne pôvodných druhov drevín, zmiešané porasty pôvodných a nepôvodných dru
hov (napr. buková smrečina v nižších polohách). Do tejto kategórie sme zaradili aj mladiny pôvod
ných druhov drevín s výrazne pozmeneným pomerom ich vzájomného zastúpenia (najmä mladiny s 
výraznou prevahou smreka). Bude záležať od výchovy týchto porastov či sa priblížia prirodzenému 
drevinovému zloženiu. Sú to najmä lesné porasty, kde drevinové zloženie je pozmenené v prospech 
smreka, na úkor jedle a buka a prislúcha im 4. stupeň ekologickej stability. 
l c  - Lesy kultúrne
Monokultúry stanovištne nepôvodných a nevhodných drevín (napr. smrekové, borovicové monokultú
ry na nepôvodných
stanovištiach, agátiny). V riešenom území sa vyskytuje jediná takáto plocha a to nad horárňou pri 
vstupe do Jasenskej doliny, kde v poraste č. 1561, v 4. lesnom vegetačnom stupni (bukovom) vý
razne dominuje smrek (80%) a buk je zastúpený len 10%. Stabilita tohto porastu je č. 3
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1 d - Lesy degradované
Lesné porasty zničené imisiami, plantáže auroamerických topoľov, agátiny s ruderálnymi spoločen
stvami. Tieto sa v záujmovom území nenachádzajú.
Je potrebné zdôrazniť, že prechod medzi jednotlivými kategóriami je v lesoch zväčša plynulý (najmä 
la  - lb), preto vytýčené rozhranie má len približný priebeh. Metodické delenie lesov je ponímané z 
hľadiska dlhodobej stability, ktorá znamená o.i. aj schopnosť vyrovnávať pôsobenie negatívnych fak
torov. Nezohľadňuje pôsobenie týchto faktorov samotných, pokiaľ neprekročia určitú mieru (uplatňo
vaný hospodársky spôsob, spôsob obnovy, abiotické a biotické škodlivé činitele).

2. Urbanizované plochy
Urbanizované plochy sú rozdelené do 4 kategórií na základe zastúpenia zelene v zastavanom území.
2a - Plochy s prevahou vegetácie
V rámci záujmového územia sa tieto plochy vyskytujú len sporadicky. Jedná sa najmä o plochy s les
nými a poľovnými chatami (lokalita Husárka). Tieto plochy majú 3. stupeň ekologickej stability.
2b - Plochy s prevahou stavieb
Sú tvorené rozvoľnenou zástavbou s vegetáciou. Ide najmä o rekreačné areály v Lomnistej doline a 
na lokalite Kyslá, o roztrúsené menšie plochy mimo intravilánu obce, ako aj o severnú časť intravilá
nu obce. Prislúcha im 2. stupeň 
2c - Plochy s nedostatočným podielom zelene
Predstavujú rozvoľnenú zástavbu s nízkym podielom zelene, zväčša nedostatočnej kvality. V záujmo
vom území je to južná časť intravilánu obce a takisto areál PD Jašenie. Ekologická stabilita týchto 
častí je vyjadrená číslom 1 .
2d - Zastavané a devastované plochy
Uzavretá zástavba bez vegetácie, priemyslové plochy bez vegetácie, koľajiská, skládky odpadov, od- 
kaliská, lomy, výsypky. V rámci riešeného územia sa jedná najmä o devastovanú plochu pod Kalvá
riou v časti Kramlište s navážkami domového a stavebného odpadu, skládku maštaľného hnoja pri 
PD Jašenie s priľahlým lomom ako aj menšie asfaltové plochy roztrúsené v k.ú. Jašenie. Tieto plochy 
majú najnižšiu ekologickú stabilitu - č.O

3. Krajinná zeleň
Líniové brehové porasty vodných tokov, líniová krovinatá alebo stromová zeleň na poľnohospodárskej 
pôde, líniová zeleň v okolí priemyselných závodov, ciest. Na základe podielu ruderálnych druhov a na 
základe ich drevinového zloženia sú zatriedené do 3 kategórií:
3a - Krajinná zeleň prirodzená
Je tvorená prevažne pôvodnými druhmi stromov a krov bez ruderálnych druhov. Sú to predovšetkým 
kvalitnejšie brehové porasty sprevádzajúce vodné toky ako i značná časť líniových spoločenstiev na 
extenzívne využívanej poľnohospodárskej pôde. Táto zeleň má stabilizujúci účinok v krajine a prislú
cha jej 4. stupeň ekologickej stability.
3b - Krajinná zeleň prírode blízka
Líniové spoločenstvá s malým podielom ruderálnych druhov vyskytujúce sa najmä na intenzívnych lú
kach a pasienkoch a líniové spoločenstvá pri vodných tokoch s 3. stupňom ekologickej stability.
3c - Krajinná zeleň ruderálna
Líniové spoločenstvá tvorené prevažne ruderálnymi druhmi vyskytujúce sa najmä medzi lánmi ornej 
pôdy, na okraji poľných ciest, násypov, pri priemyselných objektoch a podobne. V riešenom území sa 
tento typ vegetácie nevyskytuje.

4. Lúky a pasienky
Sú rozdelené do 4 kategórií :
4a - Lúky prírodné
V našej krajine sa pôvodne vyskytovali lúky len ako subalpínske a vysokohorské lúčne spoločenstvá.
V záujmovom území sa tieto spoločenstvá zriedkavo vyskytujú pozdĺž žľabov zbiehajúcich z hlavného 
hrebeňa Nízkych Tatier v smere Ráztocká Hoľa -  Skalka, ďalej sa vyskytujú na hrebeňových polohách 
Chabenec a Kotliská. Sú to prirodzené lúčne plochy s 5. stupňom ekologickej stability.
4b - Lúky a pasienky prirodzené
Extenzívne využívané lúky a pasienky nehnojené, bez radikálnej zmeny vodného režimu, často hos
podársky nevyužívané alebo len hospodársky zanedbávané, tvorené prirodzene rastúcimi rastlinnými 
druhmi, často s výskytom ohrozených rastlinných druhov. Vyskytujú sa predovšetkým na strmších 
svahoch v členitejšom teréne vo vyšších polohách, na okrajoch lesov i ako iúčne enklávy uprostred 
nich. Ich výskyt je prevažne fragmentálny, iba na niektorých miestach tvoria súvislejšie plochy a ma
jú 4. stupeň ekologickej stability.
4c - Lúky a pasienky poloprirodzené
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Sú to lúky a pasienky s významným podielom prirodzene rastúcich druhov, obhospodarované väčši
nou ako intenzívne lúky a pasienky pravidelne kosené, intenzívne spásané, s doplnkovým hnojením, 
prísevom. Ekologická stabilita týchto častí je vyjadrená číslom 3.
4d - Lúky a pasienky kultúrne
Intenzívne lúky a pasienky s mechanickou povrchovou
úpravou, intenzívnym hnojením, trávniky a viacročné krmoviny na ornej pôde, degradované pasienky.
V mapovanom území sa nevyskytujú.

5. Sady
Podľa uvedenej klasifikácie sa rozdeľujú na maloplošné a veľkoplošné. Velkoplošné sady sa v záujmo
vom území nenachádzajú. Maloplošné sady sa nachádzajú len v intraviláne obce a pre ich malú roz
lohu sú v mierke 1:10000 pričlenené do kategórie 2 (Urbanizované plochy). Graficky sú znázornené 
na výkresoch v mierke 1:2000. Mimo intravilánu sa v rámci LP nachádzajú 2 semenné sady označené 
nasledovným symbolom:
5a - Maloplošné sady
Sú to 2 semenné sady smrekovca a borovice na chrbáte medzi Jasenským a Suchým potokom, určené 
pre získavanie hodnotného semenného materiálu. Prislúcha im 4. stupeň ekologickej stability.

6. Záhrady 
Rozdeľujú sa do 2 kategórií:
6a - Záhrady maloplošné
Podobne ako maloplošné sady sú riešené vo väčšej mierke (1:2000) v rámci intravilánu obce.
6b - Záhradkárske osady
V mapovanom území sa nevyskytujú.

7. Ladom ležiace plochy
Jedná sa o nevyužívané plochy v rámci riešeného katastra. Rozdeltijú sa do nasledovných kategórií : 
7a - Prirodzené
Nevyužívané, ladom ležiace plochy - opustené lomy, zemníky, opustená poľnohospodárska pôda s pri
rodzenými druhmi
rastlín a živočíchov. V mapovanom území sú zriedkavé a majú 4. stupeň ekologickej stability.
7b - Prírode blízke
Charakter plôch je podobný ako u predchádzajúcej kategórie, od ktorej sa líšia podielom rumisko- 
vých, ruderálnych a burinných druhov vo vegetačnom kryte. V mapovanom území sa vyskytujú naj
mä pri opustenom lome, ako opustené poľnohospodárske pozemky, a plochy pozdĺž komunikácií a 
urbanizovaných plôch. Prislúcha im stupeň stability č. 3 
7c - Ruderálne
Od predošlých kategórií sa líšia prevažným zastúpením rumiskových, ruderálnych a burinných druhov.
V mapovanom území sa nachádzajú len na malých plochách v intraviláne a v mierke 1:10000 nie sú 
vykreslené.

8. Mokrade
Táto kategória zahŕňa mokrade všetkého druhu. V mapovanom území sa vyskytujú fragmentálne 
mokrade s otvorenou vodnou plochou, prameniská, podmáčané lúky, podmáčané lesné spoločenstvá. 
Jedná sa o veľmi ojedinelé a rozsahom minimálne plochy. Vplyvom činnosti človeka sa ich výskyt v 
mapovanom území zredukoval takmer výlučne na ťažké prístupné lokality. Kvôli vysokému odoinost- 
nému potenciálu a biodiverzite druhov im odpovedá S.stupeň ekologickej stability.

9. Skaly
Kategória zahŕňa prirodzené skalné spoločenstvá i prirodzené skaly bez vegetácie, roztrúsené v rámci 
lesných spoločenstiev záujmového územia, ako aj súvislé skalné hrebene a roztrúsené skalné výbež
ky v severnej časti katastra. Tieto spoločenstvá vynikajú veľkou diverzitou rastlinných a živočíšnych 
druhov a zvyšujú krajinnú rozmanitosť. Prislúcha im 5. stupeň ekologickej stability.

10. Vodné plochy a toky
Podľa stupňa prirodzenosti ich rozdeľujeme do nasledovných kategórií:
10a - Prírodné
Vodné toky a plochy s prirodzeným dnom a brehmi a s plne vyvinutými a stabilizovanými vodnými a 
pobrežnými spoločenstvami. V riešenom území sa jedná o všetky hlavné toky - Lomnistý, Jasenský, 
Suchý a Nahrbený potok a ich prítoky mimo intravilánu obce, s 5. stupňom ekologickej stability.
10b - Prírode blízke
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Jedná sa o Jasenský a Nahrbený potok v intraviláne obce, s miestnymi úpravami brehov a sporadic
kým brehovým porastom. Zodpovedá im 4. stupeň ekologickej stability.
10c - Umelé
Sú to vodné toky a plochy s nepriepustným spevnením brehov aj dna, s narušenými spoločenstvami, 
alebo bez života. V záujmovom území ich predstavuje miestny bazén pri Nahrbenom potoku, dva ba
zény v rekreačnom areáli v Lomnístej doline, vyrovnávacia vodná nádrž v areáli elektrárne Železiarní 
Podbrezová a dva umelé prítoky pre elektráreň - z Jasenskej a Lomnístej doliny. Kvôli neprirodzené
mu charakteru prislúcha týmto plochám a tokom stabilita č.l.

11. Orná pôda
Súvislé plochy ornej-pôdy väčšej rozlohy s ekologickou stabilitou č .l
11 MB - Orná pôda malobloková
Menšie plochy ornej pôdy v užívaní súkromných roľníkov s 1.stupňom ekologickej stability.
V rámci mapovania krajinnej štruktúry sme pri terénnych prieskumoch zistili aj niektoré kombinácie 
krajinných štruktúr. Najčastejšie to boli nasledovné dva typy:

9x4a - Skalné spoločenstvá na prirodzených lúkach
V severnej časti katastra sa vyskytujú lokality so striedaním lúčnych a skalných spoločenstiev, medzi 
ktorými neexistuje jednoznačná hranica. Tieto plochy sú zárukou stability s koeficientom č.5

llx 4 d  - Viacročné krmoviny na ornej pôde
Severozápadne od intravilánu obce, na lokalite Pod močiarmi sa pásy ornej pôdy s krmovinami strie
dajú s intenzívne využívanými pasienkami. Tieto piochy majú celkovú ekologickú stabilitu č.l.
Ostatné typy krajinných štruktúr sa v riešenom území nevyskytujú. Jednotlivé kategórie aktuálnej ve
getácie sú označené kódom, podľa spomínanej klasifikácie (Michal 1992). Súčasná krajinná štruktúra 
záujmového územia s príslušnou legendou jednotlivých typov aktuálneho vegetačného krytu a 
s následným priradením stupňov ekologickej stability pre jednotlivé plochy je znázornená v mapovej 
časti ÚPN-SÚ Jašenie v mierke M=10000.

Štruktúra poľnohospodárskych pôd

Poľnohospodárske pôdy, ich produkčná schopnosť a bonita pôd
BPEJ - bonitovaná pôdno-ekologická jednotka vyjadruje produkčnú schopnosť pôd. Bonitu pôdy a pro
dukčnú schopnosť v zjednodušenej podobe vyjadrujú aj skupiny bonltovaných pôdno-ekologických 
jednotiek. Týchto skupín je v rámci SR 9 a Ministerstvo pôdohospodárstva ich doporučilo používať pre 
vyjadrenie produkčnej schopnosti pôd v rámci územných plánov obcí až celej republiky. Z hľadiska 
produkčnej schopnosti pôd sa v katastrálnom území Jašenie vyskytujú pôdy od nízko produkčných - 
skupina BPEJ č.5 až po pôdy na okraji záujmu poľnohospodárskej výroby, kategória - skupina BPEJ 
č.9.

Charakteristika jednotlivých bonitných - produkčných skupín pôd
Pôdy 5. skupiny, patria v rámci katastrálneho územia Jasénie k relatívne najúrodnejším, ale v rámci 
celoštátnom, k pôdam nízko produkčným. Sú to pôdy s hlbokým profilom, s malým obsahom štrku, s 
tenkým humusovým horizontom, stredne ťažkou zrnitosťou, na svahoch od 3 do 7°. Pôdy sú kyslé, s 
nízkym obsahom humusu. Využívajú sa ako trvalé trávne porasty, najmä pre členitý reliéf a terénne 
prekážky. Aktuálna erózia preto nehrozí. Potenciálna erózia - po ich rozoraní, by u nich dosahovala v 
dlhoročnom priemere hodnotu až 13 t/ha/rok.
Pôdy 6. skupiny, v celoštátnom hodnotení patria k nízko, až veľmi nízko produkčným pôdam. Pre
važná časť týchto pôd má hlboký, miestami stredne hlboký profil, s malým, až stredným obsahom 
štrku, s tenkým humusovým horizontom a stredne ťažkým zrnitostným zložením. Sklon svahu je 
prevažne od 3 do 7°, miestami 7 až 12°Sú to kyslé pôdy, s nízkym obsahom humusu. Veľká časť tých
to pôd sa využíva ako orné pôdy. Aktuálna erózia na orných pôdach je v dlhoročnom priemere 15 
t/ha/rok, čo je škodlivá intenzita. Pod trvalými trávnymi porastami sa erózia dá hodnotiť len ako po
tenciálna, ku ktorej by došlo po rozoraní, alebo odstránení mačiny s vrchnou časťou humusového ho
rizontu. Intenzita potenciálnej erózie je 15 až 20 t/ha/rok, čo je veľmi škodlivá intenzita.
Pôdy 7. skupiny, patria v celoštátnom hodnotení k veľmi nízkoprodukčným pôdam. Tieto pôdy sú 
stredne hlboké, až plytké, s vysokým obsahom štrku, čo sú ich typické vlastnosti. Majú tenký humu- 
sový horizont, s vyšším obsahom humusu, pretože sú pod trvalými trávnymi porastami. Sklon svahov 
je od 0 do 7°. Zrnitostné zloženie je stredne ťažké. Jedna časť týchto pôd je kyslá a jedna časť, ktorá 
je na vápencoch a dolomitoch má neutrálnu reakciu. Pri využívaní trávnymi porastami nie sú poško-
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dzované eróziou. Potenciálna erózia je na väčšej časti vysoká, od 10 do 15 t/ha/rok, na menšej časti 
pôd na rovine je zanedbateľne malá.
Pôdy 8. skupiny patria k extrémne nízko produkčným pôdam. Tieto pôdy majú plytký, až stredne hl
boký pôdny profil, so stredným až vysokým obsahom štrku, vyskytujúce sa na svahoch od 3 do 12°. 
Sú to kyslé aj neutrálne pôdy, pretože sa vyskytujú na zvetralinách rôznych hornín (kyslé horniny 
kryštalinika, neutrálne bridlice a karbonátové vápence a dolomity). Majú tenký humusový horizont a 
vysoký obsah humusu, ako u všetkých pôd pod trvalými trávnymi porastami. Zrnitostné zloženie je 
stredne ťažké až ťažké. Aktuálna erózia v intenzite 12 t/ha/rok je len ojedinele po okrajoch parciel 
orných pôd. Na prevažnej väčšine ich plochy prichádza do úvahy len potenciálna erózia tej istej inten
zity, ktorá sa u pôd s plytkým profilom hodnotí ako extrémne vysoká. Potenciálne ohrozenie eróziou 
je u týchto pôd extrémne vysoké (nebezpečie devastácie celého pôdneho profilu).
Pôdy 9. skupiny patria v celoštátnom merítku k pôdam, ktoré sú na okraji záujmu polhohospodár- 
skej výroby a ich využívania. Produkčná schopnosť je najnižšia a využívajú sa len ako pasienky (oje
dinele tvoria pri nevhodne určených hraniciach pozemkov ornej pôdy ich okrajovú časť). Sú typické 
veľkým sklonom svahu od 12 do 25°a najmä v Nízkych Tatrách na mnohých plochách aj nad 25°. Sú 
to prevažne silne štrkovité pôdy, so stredne hlbokým, až plytkým pôdnym profilom s hrubším humu- 
sovým horizontom (hlbšie prehumóznenie pôd vo vyšších nadmorských výškach) a vysokým obsa
hom humusu (slabší rozklad organickej hmoty). Sú prevažne kyslé až silne kyslé, na menšej ploche 
majú neutrálnu reakciu (pôdy na vápencoch). Zrnitostné zloženie majú stredne ťažké až ľahké. Aktu
álna erózia neprichádza u nich do úvahy, pretože sú pod trvalými trávnymi porastami. Potenciálna 
erózia po odstránení mačiny by u týchto pôd dosiahla extrémnych hodnôt, až 50 t/ha/rok.
Veľkú časť pôd tejto kategórie tvoria tzv. hôlne pasienky v Nízkych Tatrách (298 ha), využívané ob
medzené a menšie plochy vysokohorských pasienkov v súvislých lesných porastoch, ktoré nie sú po
ľnohospodársky využívané.

Poľnohospodárska pôda, podľa bonitno-pôdnych ekologických jednotiek je v extraviláne vedená na
sledovne:

BPEJ Bonitná trieda Druh pôdy
857.01 6 oglejené pôdy
865.01 5 hnedé pôdy

.02 6 hnedé pôdy

.04 6 hnedé pôdy
079.01 6 oglejené a glejové hnedé pôdy
887.01 6 rendziny a hnedé rendziny
871.01 6 oglejené a glejové hnedé pôdy
892.01 7 rendziny na výrazných svahoch

.03 8 rendziny na výrazných svahoch
882.01 6 hnedé pôdy na výrazných svahoch
890.01 8 rendziny
878.01 7 plytké hnedé pôdy
878.2 7 plytké hnedé pôdy
972.1 6 oglejené a glejové hnedé pôdy
972.03 7 oglejené a glejové hnedé pôdy
980.01 7 hnedé pôdy na výrazných svahoch
987.02 7 rendziny a hnedé rendziny
983.01 6 hnedé pôdy na výrazných svahoch
983.03 7 hnedé pôdy na výrazných svahoch
982.18 8 hnedé pôdy na výrazných svahoch
982.19 8 hnedé pôdy na výrazných svahoch
965.01 6 hnedé pôdy

.02 6 hnedé pôdy

.03 6 hnedé pôdy

.04 7 hnedé pôdy
966.01 7 hnedé pôdy
992.01 7 rendziny na výrazných svahoch

.03 8 rendziny na výrazných svahoch
990.01 8 rendziny

(V tabuľke sa pôdy 9. bonitnej triedy neuvádzajú).
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Štruktúra nelesnej drevinovej vegetácie
Krajinná zeleň okolo vodných tokov, líniová, krovinatá, alebo stromová zeleň na poľnohospodárskej 
pôde, líniová zeleň okolo ciest je tvorená prevažnej pôvodnými druhmi stromov a krov. Sú to skupiny 
stromov a pásy vysokej zelene okolo potokov, svahových zrázov, ale aj na poľnohospodárskej pôde. 
Stromová a krovitá krajinná zeleň rozptýlená vo voľnej krajine riešeného územia, plní niekoľko zá
kladných funkcií. V prvom rade ide o biologický prvok v krajine, ktorý poskytuje príležitostnú alebo aj 
stálu ochranu a biotop pre vtáctvo, cicavce, hmyz a iné živočíchy. Druhou významnou úlohou, ktorú 
zeleň plní je upevnenie stability krajiny a odolnosť voči odplavovaniu pôdnych častíc a vzniku akútnej 
erózie .
V riešenom území sa zeleň vyskytuje najmä na svahoch, kde vytvára terasy ako zábrany proti erózii. 
Sú to lúky a pasienky západne až severozápadne od obce Jašenie, na ktorých sa počas niekoľkých 
desaťročí vytvárali terasy z kameňov a skál. Neskôr tieto terasy začali zarastať krovitou vegetáciou a 
vytvorili sa ideálne podmienky pre život plazov a obojživelníkov. Významnú úlohu zohrávajú aj breho
vé porasty, ktoré zabraňujú odplavovaniu brehov najmä v jarných mesiacoch a v období trvalejších 
dažďov, čiastočne zachytávajú nečistoty vo vode a tiež slúžia ako úkryt vtáctva, hmyzu a iných živočí
chov. Brehové porasty sa nachádzajú okolo potoka v Lomnistej doline, okolo Jasenského potoka a 
potoka v Suchej doline.
Nakoniec treba spomenúť aj estetický význam, pretože stromová a krovitá zeleň tu dotvára typický 
obraz krajiny pod Nízkymi Tatrami. Z ihličnatých drevín vo voľnej krajine má najväčšie zastúpenie 
smrek obyčajný (Picea abies), ktorý v týchto nadmorských výškach (nad 600 m) má optimum a po
tláča vplyv ostatných konkurenčných drevín. Vyskytujú sa všetky vekové kategórie od semenáčikov 
až po staré jedince, staršie ako 120 rokov. Tieto stromy majú značné rozmery kmeňa závetveného 
hrubými vetvami až po zem. Možno ich nájsť na lúkach severozápadne od obce Jašenie na lokalitách 
Košútovo, Čierny diel, Grúň pred Suchou, v Lomnistej doline a v Jasenskej doline. Pekné jedince 
smreka rastú na lúke pod cestou v smere Jašenie - Kyslá západne od umelej vodnej plochy nad PD.
Z ďalších ihličnatých drevín je tu zastúpená borovica lesná (Pinus silvestris) a smrekovec opadavý 
(Larix decidua). Borovica sa nachádza v západnej a severozápadnej časti územia, prevažne jednotli
vo roztrúsená. Nevytvára žiadne porastové skupiny, len menšie skupinky spolu s krovinami. Smreko
vec je zastúpený len zriedkavo, najväčšie zastúpenie je na lokalite Dielec spolu s borovicou, krovina
mi a niektorými listnáčmi.
Borievka (Juniperus communis) sa vyskytuje v malých skupinkách roztrúsených po lúkach pod Čier
nym dielom, Grúňom pred Suchou a v severnej časti územia, na rozhraní lúk a lesov.
Z listnatých drevín sa dobre darí osike (Populus tremulea), vŕbe rakyte (Salix caprea) a vŕbe bielej 
(Salix alba) ktoré vytvárajú brehové porasty okolo potoka v Lomnistej doline a tiež Jasenského poto
ka. Okolo potokov a na vlhkejších stanovištiach sa nachádza ešte jelša sivá (Alnus incana). Najviac 
zastúpeným listnáčom na lúkach severozápadne od obce je buk lesný (Fagus silvatica). Na lokalitách 
Grúň pred Suchou rastú veľmi pekné solitéry buka staršie ako 150 rokov s košatou korunou. Okrem 
buka sa tu nachádzajú aj veľŕni pekné jedince javora horského (Acer pseudoplatanus), bresta hor
ského (Ulmus leavis), hrušky (Pirus communis) a čerešne (Cerasus avium). Na lokalite Dielec môže
me nájsť hrab obyčajný (Carpinus betulus) javor poľný (Accer campestre) a jarabinu vtáčiu (Sorbus 
aucupparia). Z ostatných listnatých drevín sa tu vyskytuje jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), breza 
(Betula verucossa), jabloň (Malus sp.), lipa malolistá (Tilia cordata). Z krovitých drevín sú v nelesnej 
krajine hojne zastúpené trnka obyčajná (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), svíb obyčajný 
(Swida sanquinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), hloh (Crataegus sp.), bršlen európsky (Euo- 
nymus europeus), a vtáčí zob (Ligustrum vulgare).

Súčasný stav erózie pôdy
Vodná erózia patrí k najvýznamnejším procesom, ktorý poškodzuje, až devastuje poľnohospodárske 
pôdy, aj celé životné prostredie. Pôsobenie erózie na orných pôdach sa nedá úplne vylúčiť, dá sa 
však zmierniť protieróznymi opatreniami - agrotechnikou. Eróziu v katastrálnom území Jašenie hodno
tíme v nasledovných kategóriách:
' Aktuálna erózia, prebiehajúca každoročne na orných pôdach
* Potencionálna erózia, vyjadruje ohrozenie pôd eróziou v prípade odstránenia ochranne pôsobiace

ho vegetačného krytu trvalých trávnych porastov
■ Stržová - výmoľová erózia

Aktuálna erózia
pôsobí na ploche 150 ha (19,9% z poľnohospodárskeho pôdneho fondu), kde dosahuje intenzitu 10 
až 20 t/ha/rok a na ploche 25 ha (3,3% z poľnohospodárskeho pôdneho fondu) intenzitu nad 20 
t/ha/rok. V prvom prípade sa jedná o veľkú a škodlivú eróziu, v druhom prípade o extrémne vysokú 
mieru erózie. Erózia je hodnotená v dlhodobom časovom rozpätí to znamená, že sa v každom roku 
nemusí vyskytovať v takejto miere. Závisí to od výskytu dažďov veľkej intenzity v období, keď na
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pôde ešte nie je zapojený porast, alebo jeho protierózny účinok je veľmi malý (napr. kukurica na si
láž, zemiaky).

Potenciálna erózia

prichádza do úvahy na ploche 579 ha (76,8% z poľnohospodárskeho pôdneho fondu) v tých prípa
doch, ak by sa odstránil ochranný účinok trvalých trávnych porastov a mačinového humusového ho
rizontu (koreňmi trávnych porastov husto prestúpená vrchná časť humusového horizontu). Zatiaľ, čo 
pod týmito porastami je plošná erózia nulová, po odstránení by dosahovala 10 až 20 t/ha/rok, až vy
soko nad 20 t/ha/rok.

Stržová, výmoľová erózia.
Katastrálne územie Jašenie nemá hustejšiu sieť strží a výmoľov narušujúcich celistvosť pozemkov a 
tie, ktoré sa tu vyskytujú, sú stabilizované prirodzeným náletom krov, drevín.
Súčasný stav erózie poľnohospodárskych pôd je zhodnotený v rámci jednotlivých bonitných tried 
v samostatnej kapitole.

Stresové faktory
Stresové faktory nepriaznivo ovplyvňujú ekologickú stabilitu jednotlivých ekosystémov a znižujú po
tenciál krajiny z hľadiska biologickej diverzity. Rozdelljjeme ich na faktory primáme a sekundárne.

Primárne stresové faktory
Človekom vytvorené hmotné poloprirodzené a umelé prvky s vymedzeným územným rozsahom. V 
riešenom území sa vyskytujú tieto primárne faktory:

Objekty súvisiace s priemyslom, ťažbou a dopravou
a) Priemysel a ťažba
Z priemyselných zariadení v sídle sa nachádza súkromná firma BS, zameraná na opravu motorov LKT 
a inej zdvíhacej techniky. Má vybudované primerané výrobné zariadenia a ČOV, ktorá zmierňuje ne
gatívne dopady činnosti firmy na okolité prostredie.
Pridružená drevárska výroba Stredoslovenských lesov, odštepný závod Slovenská Ľupča zamestnávala 
28 pracovníkov a ročne spracovala 8000 m3drevnej hmoty. Technologické zariadenie je staršie, pre
vádzkový areál má dostatok stavebných a skladovacích priestorov, ktoré sú však už prestárle a v do
hľadnej dobe ich bude potrebné zrekonštruovať. Vznikajúce drevné odpady odoberá Bučina Zvolen a 
Smrečina Banská Bystrica na ďalšie spracovanie.
Riešené územie je známe starou baníckou činnosťou. Prvá písomná zmienka o tunajšom baníctve po
chádza z roku 1586. Všetky banské práce boli zamerané na vyhľadávanie a ťažbu zlata a farebných 
kovov. Na území katastra boli objavené ložiská rudných surovín (Au, W, Sb, Pb, Ba, Ag, Fe, Cu) na 
nasledovných lokalitách:
■ Jašenie - Lomnistá dolina
■ Jašenie - Jasenská dolina 
> Suchá dolina
- Suchý potok
• Suchá dolina - J. svah Ráztockej poľany
* Ráztocká poľana
■ Ráztocká hoľa - sever
■ Jašenie - Biela voda - J. svah Felsenfestky
■ Husárka
■ Banské pole MIZZI
■ Jašenie - Soviansko 
« Jašenie - Kyslá
■ Štefan prekop
■ Pod Struhárom

Lomnistá dolina - Kremnička
■ Lomnistá - Studená dolina
Na Jožisku W-Au rúd Jašenie -Kyslá je rozhodnutím ObBÚ Banská Bystrica v súčinnosti s MŽP SR a 
OÚŽP B.Bystrica vyhlásené chránené ložiskové územie, čím je ložisko chránené proti zriaďovaniu sta
vieb a zariadení, ktoré by v budúcnosti sťažovali jeho dobývanie.
Od začiatku päťdesiatych až po začiatok sedemdesiatych rokov sa postupne na všetkých lokalitách 
realizovali geologické výskumné a prieskumné práce. V rokoch 1976-1991 sa realizovali výskumné a 
geologicko-prieskumné práce na tunajšom najvýznamnejšom ložisku W-Au rúd Jašenie - Kyslá a v 
jeho širokom okolí. Výsledkom sú poddolované územia, vrty, odkryvy, násypy banskej hlušiny a za
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budnutý odpad po geologickom prieskume, ktoré tu pôsobia stresovo. Všetky lokality ťažby a geolo
gického prieskumu sú podrobne zobrazené v mapových prílohách.
Okrem rudných surovín sa v minulosti v záujmovom území vykonávala aj povrchová ťažba nerastných 
surovín. Výsledkom po tejto ťažbe je odstavený lom nad areálom PD Jašenie.
Nad severnou časťou obce sa nachádza vodná elektráreň Železiarní Podbrezová, ktorá bola uvedená 
do prevádzky v roku 1924. Zásahom do prírody pri výstavbe tejto elektrárne bolo vybudovanie zber
ných privádzačov z Lomnistej a Jasenskej doliny, podzemnej akumulačnej nádrže s kapacitou 20 000 
m , privádzacieho potrubia, vlastného objektu elektrárne a vyrovnávacej nádrže o objeme 9 250 m .
V súčasnom období pribudli úpravy toku súvisiace s výstavbou malých vodných elektrární priamo v 
intraviláne obce. V riečnom km cca 5,3 Jasenského potoka bola vybudovaná pohyblivá hať za účelom 
odberu vodu do tlakového privádzača na malú vodnú elektráreň situovanú v obci. Okrem tejto fungu
júcej MVE (výkon 395 kW) sa uvažuje o výstavbe ďalších dvoch, a to v časti Kramlište, kde sa jedná o 
obnovu jestvujúceho náhonu a objektov bývalej MVE, a takisto pre účely MVE sa plánuje využiť exis
tujúca vyrovnávacia nádrž elektrárne Podbrezovských železiarní. Realizáciou uvedených MVE s ohľa
dom na to, že sa jedná o derivačné MVE, budú samozrejme negatívne ovplyvnené aj prietokové po
mery v koryte Jasenského potoka.

b) Dopravné línie a plochy vo vzťahu k intenzite dopravy
V sídelnom útvare nebolo prevedené sčítanie dopravy. Obec sa však nachádza mimo hlavného do
pravného ťahu a vzhľadom k tomu, že ide o koncovú obec dá sa predpokladať, že intenzita dopravy 
nie je veľmi vysoká. Obec Jašenie je na sieť celoštátnych komunikácií napojená prostredníctvom cesty 
III/06649, plniacej funkciu dopravnej komunikácie, po ktorej smeruje automobilová doprava do obce 
aj do priľahlých dolín. Dopravu tvoria len motorové vozidlá miestnych občanov, iinky SAD a obslužná 
nákladná doprava pre obec. V letných mesiacoch sa intenzita dopravy zvyšuje o motorové vozidlá 
smerujúce do rekreačných objektov v Lomnistej doline a v Kyslej. V žiadnom prípade však intenzita 
dopravy neprekračuje limitnú hodnotu 1000 automobilov za 24 hodín.
Na železničnú sieť obec Jašenie nie je napojená. Pri rekreačnom zariadení VDI v Lomnistej doline sa 
na juhiavýchodných svahoch, vľavo od cesty do Lomnistej doliny nachádza lyžiarsky vlek typu EPV 
300 s dĺžkou 400 m a prevýšením 95 m. Jeho prepravná kapacita je 197 osôb/hod. Vlek je momen
tálne nefunkčný, odpojený od elektrickej siete. Lyžiarsky vlek v areáli Kyslá (typ „KOTVA" - 200 m) je 
nefunkčný, v dezolátnom stave a nedá sa už sprevádzkovať.

c) Produktovody
Do tejto kategórie umelých bariérových prvkov patria prírodné zariadenia hydroelektrárne Železiarní 
Podbrezová. Jedná sa o zberné privádzače z Lomnistej doliny (o svetlosti DN 900 mm) a z Jasenskej
doliny (svetlosť DN 1000 mm), ďalej podzemná akumulačná nádrž o kapacite 20 000 m a prívodné 
potrubie do areálu elektrárne.

d) Elektrovody a prenos informácií
Siete elektrovodov a telekomunikačných zariadení sú súčasťou štandartnej vybavenosti obce Jašenie. 
Zásobovanie riešeného územia elektrickou energiou sa uskutočňuje 22 kV vzdušným vedením prípoj
kou linky č. 308, ktoré je v súčasnej dobe v rekonštrukcii. Ochranné pásmo tohto vedenia je 10 m od 
krajného vodiča na. každú stranu. Súčasné EV 220 kV sú výrazným celoplošným stresovým faktorom, 
nakoľko na nich dochádza k úhynom vtáctva (tzv. „stĺpy smrti") a je potrebné ich upraviť doplnením 
o plastové chrániče zabraňujúce dosadnutiu, a tým aj úhynu vtáctva.

e) Skládky
V záujmovom území sa nevyskytuje žiadna povolená, registrovaná, alebo riadená skládka odpadu. 
Zber, odvoz a likvidácia TKO je zabezpečená prostredníctvom Podniku služieb pri OÚ Brusno na Na 
voľnom priestranstve okolo kotolne na tuhé palivo pre rodinné domy je roztrúsená skládka škvary.
V blízkosti areálu PD Jašenie sa nachádza betónová skládka maštaľného hnoja, z panelov tvaru „T', 
ukotvených v základoch, s vonkajším obvodových rigolom, vyústeným do voľného terénu. Skládka je 
konštrukčne nevhodného riešenia, pričom tekuté odpady vytekajú aj mimo rigola, voľne do terénu.
Na miestach, kde bola vykonávaná podpovrchová ťažba a geologický prieskum sa roztrúsene nachá
dzajú haldy banskej hlušiny a kovový odpad po geologickom prieskume. Nakolko sa tieto nachádzajú 
v lesoch, pôsobia značne stresovo.

Socioekonomické javy (SEJ) súvisiace s poľnohospodárstvom, lesným a vodným hospodár
stvom 

a) Živočíšna výroba
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Táto výroba je sústredená do areálu hospodárskeho dvora PD Jašenie.
V súčasnom období sa v areáli PD chová 408 ks hovädzieho dobytka. V okolí hospodárskeho dvora 
bolo stanovené ochranné pásmo do vzdialenosti 500 m. Drobní užívatelia poľnohospodárskej pôdy a 
záhumienkári okrem chovu hovädzieho dobytka a oviec, pre samozásobovanie chovajú ošípané a hy
dinu. Prevažnú časť poľnohospodárskej pôdy v riešenom území zaberajú trvalé trávne porasty (2243 
ha z celkovej výmery 2450 ha), využívané ako plochy intenzívnej pastvy s doplnkovým prihnojova- 
ním.
Vo vysokohorských polohách, nad hornou hranicou lesa prebiehala každoročne pastva oviec a hovä
dzieho dobytka. Pastva na holiach je pri stanovení a dodržaní limitov akceptovateľná, resp. v niekto
rých prípadoch aj doporučená, avšak na plochách silne erózne ohrozených a na územiach navrhova
ných prírodných rezrevácií (Skalka, Pod Ráztockou hoľou) pôsobila stresovo.

b) Plochy poľnohospodárskej pôdy
Plocha poľnohospodárskej pôdy záujmového územia zaberá celkove 2450 ha, z čoho je 177 ha ornej 
pôdy, 30 ha záhrad a zbytok predstavujú trvalé trávne porasty. Orná pôda sa nachádza najmä na 
pahorkatinách v okolí intravilánu obce.
Z dôvodu lepšieho využitia pôdy pre poľnohospodárske účely, boli v minulosti na niektorých častiach 
PP prevedené meliorácie - drenážne odvodnenia pôdy. Jedná sa o plochy východne a južne od Buko
vého dielu o celkovej výmere 150 ha. Touto činnosťou sa narušil pôvodný vodný režim a zanikli nie
ktoré biotopy.

c) Lesy
Lesné pozemky zaberajú v k.ú. Jašenie 6065 ha, čo je 70,39% riešeného územia. V súčasnej dobe sa 
v záujmovom území nachádzajú lesy štátne, urbárske a súkromné. Hospodárenie na LP pôsobí stre
sovo vtedy, ak intenzita obhospodarovania prekročí únosnú mieru, spôsobuje zásahy do krajiny a 
znižovanie ekologickej stability. V dôsledku úmyselnej llidskej hospodárskej činnosti došlo k zmene 
drevinovej skladby. Súčasné drevinové zloženie je v prevažnej časti územia pozmenené v prospech 
smreka, a to na úkor buka, jedle a akcesorických drevín (javor, jaseň, jarabina, brest), čo má vplyv 
najmä na odolnosť týchto porastov voči abiotickým i biotickým škodlivým činiteľom. Negatívny dopad 
na súčasnú stabilitu územia malo aj znižovanie hornej hranice lesa výrubom smreka a kosodreviny a 
využívaním horských lúk pre hôľnu pastvu. Odlesnením vysokohorských častí a následným vznikom 
lavín bola znížená horná hranica lesa a poškodené pásmo kosodreviny pozdĺž celého hrebeňa Nízkych 
Tatier. V dnešných porastoch na hornej hranici lesa chýba plynulý prechod do pásma kosodreviny, 
ktorej prirodzená sukcesia na holiach je veľmi pomalá a kvôli častému výskytu lavín je aj umelá ob
nova zalesňovaním často neúspešná.
Poľovné hospodárstvo -  udržiavanie predpísaných normovaných kmeňových stavov zveri podľa jed
notlivých druhov, má nepodstatný vplyv na stabilitu lesných ekosystémov (prirodzená regulácia predá- 
tormi).

d) Produkčné vodné plochy
V záujmovoni území sa nachádza jediná umelo vybudovaná vodná nádrž - vyrovnávacia nádrž hyd- 
roelektráme Železiarní Podbrezová. Nádrž je 107 m dlhá, 47 m široká a jej objem je cca 9250 m3. 
Maximálne plnenie má na kóte 527,50 m n,m. Zemná hrádza má šírku koruny 2 m, návodný svah má 
sklon 1:1,5 a vzdušný svah má sklon 1:2. Účelom vyrovnávacej nádrže je zaistenie trvalého prietoku 
potokom pod hydrocéntrálou v Jaseni a to Q = 0,35 m3̂ "1 v dobe keď sa voda akumuluje v hornej 
nádrži.
V intraviláne obce Jašenie boli prevedené len sporadické úpravy toku Jasenského potoka súvisiace s 
výstavbou malých vodných elektrární. Čiastočne upravený je Nahrbený potok, ktorý je v najzápad
nejšej časti intravilánu prekrytý v dĺžke 210 m, s vybudovaným kúpaliskom. Potok Lomnistá a Suchý 
potok nie sú upravené.

SEJ súvisiace s rekreáciou
Obec Jašenie má rozlohou svojho katastra a prírodnými danosťami dobré predpoklady, najmä z po
hľadu zimnej rekreácie. V riešenom území sa nachádzajú celkove 3 rekreačné priestory:
a) Predlomnistá dolina (Lomnistá dolina - RígeO
b) Jasenská dolina
c) Lomnistá dolina
a) Dominantou priestoru je rekreačný areál VDI ÚSVIT, tvorený 30 zrubovými chatkami a jedným 
hotelom, ktorý po dobudovaní ešte nebol v prevádzke. Technickú vybavenosť tvorí lyžiarsky vlek, 
športoviská a kúpalisko s 2 bazénmi. Celková kapacita areálu je 195 lôžok. Areál zatiaľ nie je v pre
vádzke, lyžiarsky vlek v zime nepremáva.
b) Centrom tohto priestoru je rekreačne zariadenie Jašenie - Kyslá s chatovou osadou o celkovej 
kapacite 78 lôžok, s objektmi občianskej vybavenosti a ihriskami. Priestor je vhodný najmä na letnú

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica 40

rekreáciu vo voľnej prírode, v blízkosti zdrojov minerálnej vody, na piknikové posedenia a pešiu tu
ristiku. Chatová oblasť je vlastníctvom SI. lesov a pre nedostatok finančných prostriedkov je len v 
čiastočnej prevádzke.
c) Rekreačný priestor predstavuje jedna z najdlhších a najtypickejších dolín Nízkych Tatier - Lom- 
nistá dolina, s objektmi a pamätníkmi bojov z doby SNP. Ubytovacie a stravovacie zariadenia sa tu 
nevyskytujú. Nakoľko existujúce rekreačné zariadenia sú prevažne nefunkčné, SEJ súvisiace s rekre
áciou sú minimálne, z rekreačných aktivít prevláda najmä turistika. Na južných svahoch Chabenca sa 
pre účely vysokohorskej turistiky slúži zrekonštruovaná turistická útulňa.
Intenzívne využívané záhradkárske a chatárske osady sa v riešenom území nevyskytujú.

Socioekonomické javy urbanizácie
Z hľadiska urbanizácie možno konštatovať, že v záujmovom území sa nachádza jediná obec - Jašenie 
a 2 rekreačno-športové areály (Kyslá, VDI ÚSVIT). Centrálne sídelné zóny ani obytné areály sa v rie
šenom území nevyskytujú. V roku 1991 bolo v Jaseni 301 trvalé obývaných domov, v ktorých žilo 
1184 obyvateľov. V roku 1995 vzrástol počet obyvateľov na 1192, čo predstavuje hustotu 13,83 o- 
byv./km2. V porovnaní s celoslovenským priemerom (cca 110 obyv/km2 je teda hustota obyvateľstva 
výrazne nižšia. Z hľadiska posudzovania negatívnych dopadov urbanizácie na stabilitu riešeného ú- 
zemia konštatujeme, že trvalé osídlenie v obci nemá významný negatívny účinok na zachovanie bio- 
diverzity územia, v krajine pôsobia stresovo najmä llidské aktivity, spojené s existenciou osídlenia v 
krajine.

Sekundárne stresové faktory
Predstavujú negatívne sprievodné javy realizácie ľudských aktivít v krajine, ktorých územný rozsah 
nie je možné vždy striktne vymedziť.

Znečistenie ovzdušia
Podľa R-ÚSES-u okresu Banská Bystrica sú najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia v okrese velké prie
myselné podniky priamo v Banskej Bystrici (Smrečina) a na Horehroní (Biotika Slovenská Ľupča, 
Rudné bane Vajsková, Mostáreň Brezno, Železiarne Podbrezová, Petrochema Dubová). Účinky znečis
teného ovzdušia sa prejavujú najmä na lesných porastoch, kde vplyvom kyslých dažďov dochádza k 
imisnému zaťaženiu.
Lokálnymi zdrojmi znečistenia ovzdušia sú tuhým palivom vykurované rodinné domy a kotolne tech
nických pavilónov s produkciou popolčeka a S02. Systém vykurovania rodinných domov postráda 
centrálne plynové alebo elektrické vykurovanie, ktoré by bolo pre túto oblasť ekologicky prijateľnej
šie.

Znečistenie povrchových a podzemných vôd
V_ riešenom území nie je v súčasnosti vybudovaná verejná kanalizácia a čistička odpadových vôd 
(ČOV). Splaškové odpadové vody sú vyúsťované do potokov, septikov, prípadne do žúmp. Tento 
spôsob likvidácie, prípadne akumulácie splaškových vôd je nevyhovujúci, nakoľko dochádza k znečis
ťovaniu miestnych tokov, priesakom zo žúmp a septikov dochádza k znečisteniu podzemných vôd. 
Hlavným zdrojom znečistenia povrchových vôd sú teda objekty a rodinné domy s vyústením odpado
vých vôd do potokov. Ďalším zdrojom znečistenia pri kolísajúcej vodnej hladine sú divoké skládky 
odpadov pozdĺž vodných tokov v intraviláne sídla a v jeho tesnej blízkosti.
V riešenom území existujú zatiaľ 3 ČOV
a) v opravárenskom areáli BS je ČOV typu MČ-100, ktorá čistí odpadové vody z areálu BS a takis
to z Mlynskej ulice
b) PD Jašenie má vlastnú ČOV a splaškovú kanalizáciu
c) v chatovej oblasti Lomnistá je vybudovaná splašková kanalizácia a ČOV.
Z hľadiska čistoty vody Jasenský potok v riečnom km 1,80 - Predajná je v kyslíkových ukazovateľoch 
a v základných chemických a fyzikálnych ukazovateľoch zaradený do potokov s čistou vodou II. trie
dy. Toto isté platí aj o rieke Hron.
Z dôvodov nedokonalej kanalizácie sú potenciálnym znečistením ohrozené aj podzemné vody, najmä 
v okolí intravilánu obce. Chemické zloženie podzemných vôd sa v oblasti s výskytom rudných minerá
lov mierne odlišuje zvýšeným zastúpením síranov a niektorých stopových prvkov. Prípustné obsahy 
pre pitné vody často prevyšuje arzén a antimón. Podzemné vody hlbšieho obehu majú v týchto čas
tiach zvýšený obsah radónu (0,3 - 0,9 Bq/I)
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Zaťaženosť prostredia hlukom
V záujmovej oblasti sa nenachádzajú významné zdroje emitovaného hluku. Hluk ako stresový faktor 
sa objavuje len ako sprievodný jav pri ťažbe drevnej hmoty a jej následnom spracovaní v areáli Pri
druženej drevárskej výroby. Priemerné hodnoty hluku z premávky po cestných komunikáciách v rámci 
riešeného územia neprekračujú prípustnú hranicu 60 dB.

Poškodenie pôdy
Katastrálne územie Jašenie sa nachádza na okraji tej časti Nízkych Tatier, kde sa vyskytuje v rámci 
prirodzených - geochemických anomálií v okolí zrudnenia veľa prvkov, z ktorých, z hľadiska ich mož
ného vstupu do potravinového reťazca, prichádzajú podľa súčasných hygienických limitov do úvahy 
Ni, Pb, Cd, Mo, As. Z uvedených prvkov sa v poľnohospodárskych pôdach vyskytujú v množstvách 
prekračujúcich hygienický limit (Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 531/1994-540), 
len prvky:
Olovo (Pb) a to miestami v hôľnej časti poľnohospodárskeho pôdneho fondu a v pôdach na nive Ja- 
senského potoka a Lomnistej. Miera kontaminácie pôd je nízka, indikuje len tzv. referenčnú hodnotu 
A, vyššie uvedeného rozhodnutia.
Kadmium (Cd) je sprievodným prvkom s Pb. Vyskytuje sa v pôdach na nive uvedených tokov a čias
točne aj v hôlhej oblasti, kde sa pri veľmi kyslej reakcii pôd môže v zvýšenej miere dostávať do rast
lín.
Arzén (As) pochádza rovnako zo zrudnenia v oblasti Nízkych Tatier. V poľnohospodárskych pôdach sa 
vyskytuje len na nive Jasenského potoka a Lomnistej a len veľmi mierne prekračuje referenčnú hrani
cu A pre posudzovanie kontaminácie pôd.
Ostatné prvky sa v pôdach vyskytujú v podlimitných (prirodzených) množstvách. Vplyv imisií z Pod
brezovej a Vajskovej nevykazuje zvýšené hodnoty v pôdach.
Významným stresovým faktorom v záujmovom území je erózia pôdy. Z hľadiska potenciálnej erózie je 
takto ohrozených až 76,8% PP, kde po odstránení ochranného vegetačného krytu by erózia dosaho
vala hodnoty až nad 20 t/ha/rok. Aktuálna erózia pôsobí na 19,9% plochy PP s intenzitou 10-20 
t/ha/rok a na 4,3% plochy PP dosahuje dokonca intenzitu nad 20 t/ha/rok. Stržová a výmoľová eró
zia sa v riešenom území nevyskytuje.
Vo vysokohorských častiach katastra sa vyskytuje ďalší významný fenomén - územia s výskytom la
vín. Výskyt lavín je prirodzeným úkazom v týchto častiach, kde vplyvom hôľnej pastvy došlo k odles
neniu a následnému vzniku odtrhových pásiem. Lavíny poškodzujú pôdu a vegetačný kryt, čím dávajú 
predpoklady ku vzniku erózie.

Poškodenie vegetačného krytu
V lesoch záujmového územia sa vyskytujú škody na porastoch spôsobené abiotickými aj biotickými 
činiteľmi. Lesné porasty sú najčastejšie poškodzované vetrom (až 40% z celkového poškodenia), po
tom snehom, námrazou, lavínami, ťažbou a približovaním dreva, zverou, mrazom, suchom a zamok
rením. V pod hrebeňových častiach sa prejavil účinok kyslých dažďov, čím vznikli imisne zaťažené po
rasty, ktoré si vyžadujú odlišný spôsob hospodárenia.
Nelesná drevinová vegetácia riešeného územia nie je výrazne poškodzovaná. Úmyselnou llidskou čin
nosťou sa zmenilo len jej proporcionálne rozloženie (odstránenie remízok na rekultivovaných plochách 
v rámci TTP a ornej pôdy).

Ostatné poškodené plochy
Do tejto kategórie patria ťažbou poškodené plochy - opustený lom nad areálom PD Jašenie a všetky 
poddolované a poškodené plochy na ťažobných lokalitách katastrálneho územia.

Plošný priemet RÚSES
Prj navrhovaní Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES-u) sme využili výsledky 
RÚSES bývalého okresu Banská Bystrica ako podklady, ktoré sme ďalej prehodnotili a rešpektované 
regionálne vzťahy sme detailizovali a doplnili do lokálnej úrovne.
Výstupnými veličinami regionálnych ÚSES-ov sú charakteristiky a stabilizačné prvky, vzťahujúce sa na 
riešené územia. Plošný priemet RÚSES do záujmového územia zahŕňa:

a) Regionálne geomorfologické jednotky
Predkladaný RÚSES okresu Banská Bystrica neobsahuje rozdelenie okresu na socioekoregióny (bioge- 
ografické regióny) a ich nižšie typologické jednotky - biochóry, rozdeľuje ho len z pohľadu geomorfo- 
logických jednotiek. Katastrálne územie obce Jašenie je takto rozdelené na :
270 - Horehronské podolie 
190 - Ďumbierske Nízke Tatry
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b) Abiotické komplexy
Riešené územie je rozdelené na typy abiokomplexov, ktoré zohľadňujú reliéfové, pôdne a substrátové 
podmienky. Jednotlivým geomorfologickým jednotkám k.ú. Jašenie sú takto prisúdené nasledovné 
charakteristiky :

HOREHRONSKÉ PODOLIE
RELIÉF : stredne členitá pahorkatina
PÔDY : ilimerizované pôdy oglejené (luvizeme pseudoglejové) a hnedozeme oglejené (hne-

dozeme pseudoglejové) až pseudogleje 
SUBSTRÁT : štrkovito-hlinité až štrkovité proluviálne sedimenty

ĎUMBIERSKE TATRY
RELIÉF : veľmi silne členité velkohornatiny
PÔDY : hnedé pôdy (kambizeme) nasýtené až nenasýtené, primitívne kamenisté pôdy (lí-

tosoly) a rankre
SUBSTRÁT : vysoko metamorfované horniny pokryté hlinitými, štrkovitými až kamenin. kryšta

lickými horninami.

c) Stabilizačné prvky RÚSES
Regionálny ÚSES okresu Banská Bystrica vylisuje v k.ú. Jašenie nasledovné stabilizačné prvky :
nadregionálny hrebeňový biokoridor v smere
Veľká Fatra - Nízke Tatry - Slovenský Raj (Z-V)
regionálne biocentrum - NPR pod Latiborskou hoľou
regionálne biocentrum - Skalka

d) Genofondovo významné lokality
Ako plochy s nadpriemernou diverzitou rastlinných a živočíšnych druhov, významné z. hľadiska zacho
vania genofondu sú v rámci RÚSES vyčlenené:
■ Lomnistá dolina
» lúčne a lesné spoločenstvá pod Ráztockou hoľou

RÚSES okresu Banská Bystrica nevylišuje v záujmovom území rozsiahlejšie degradované a de
vastované plochy regionálneho významu.
Výsledky RÚSES vstupujú do MÚSES ako podklady, po ich prehodnotení budú navrhnuté ďalšie stabi
lizačné prvky, ktoré budú rešpektovať regionálne vzťahy.

Podklady historickej krajinnej štruktúry
Štruktúra nelesnej stromovej a krovinovej zelene bola najčastejšie a najvýznamnejšie ovplyvňovaná 
činnosťou človeka. Už v období osídlenia tohto územia, prvého odlesnenia a vypaľovania plôch pre po
treby poľnohospodárstva sa vytvárala iná štruktúra odlesnenej krajiny. Roviny a menšie svahy sa za
čali využívať, orať, hnojiť. Voľná krajinná stromová a krovinová zeleň sa na takýchto plochách nemoh
la uchytiť a zachrániť. Lepšie podmienky z hľadiska nežiadúcich výrubov a vplyvu človeka sa uplatňo
vali najmä na menej prístupnejších miestach, ako sú jamy, strže, strmé svahy a v okolí vodných to
kov. Tieto plochy boli využívané prevažne na pasenie dobytka a oviec. Stromová krajinná zeleň bola 
ovplyvňovaná najmä lesným porastom. Semeno zo stromov prenášal vietor (smrek, borovica, topole, 
vŕby) aj zver (buk, hrab). Ak semeno vyklíčilo a semenáčik prežil prvý rok, zdrevnatel, jeho odolnosť 
sa zvýšila a postupne narastal na jedinca s typickými znakmi solitéra, ktorý neskôr znovu produkoval 
semeno. Na rozhraní bezlesia a lesov sa často vytvárali druhovo viacpočetnejšie zoskupenia nielen 
prirodzenou cestou, ale aj pričinením človeka - lesného hospodára (začiatok 20. stor.) za účelom ne
vpustenia borivého vetra do porastu (neskôr - porastové plášte). Aj tieto porastové plášte sa neskor
ším rozširovaním a rozrastaním zaslúžili o rozšírenie stromov a krov vo voľnej krajine. Na intenzív
nejšie obhospodarovaných pozemkoch sa drevinová zeleň mohla udržať len na miestach, kde boli sú
stredené kamene a skaly (terasy), prípadne na neoraných medziach a okolo poľných ciest. Pri porov
návaní štruktúry krajiny v období tesne po druhej svetovej vojne (pred kolektivizáciou) a súčasného 
stavu vidno niekolko odlišností. Najmä intenzívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy v 50-tych 
rokoch malo za následok velký úbytok voľnej krajinnej drevinovej zložky a tým aj úbytok prirodze
ných podmienok pre živočíšne druhy. Ďalším nepriaznivým javom bolo preháňanie dobytka stále jed
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ným koridorom, čo podmienilo vznik veľmi silnej erózie. Iným záporným javom bolo pasenie dobytka 
a ovci v lesoch a ich okrajoch kde dochádzalo k takmer 100% zničeniu náletov a nárastov.

Právny stav
Z hľadiska tvorby ÚSES je dôležité, aby sa na jeho jednotlivé ekostabilizačné prvky vzťahovala určitá 
legislatívna ochrana, ktorá by zabezpečovala ich funkčnosť a priaznivé pôsobenie na krajinu.

Z tohto hľadiska má preto z existujúcich platných zákonov význam najmä Zákon NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý určuje celkove 5 stupňov územnej ochrany (5.stupeň z hľadi
ska ochrany je najprísnejší). Podľa uvedeného zákona sa riešené územie rozdeltije nasledovne:
5. stupeň ochrany - NPR Skalka (vlastné územie)

- NPR Pod Latiborskou hoľou (vlastné územie)
- Prírodná pamiatka - Vodopád na prítoku Lomnistej

4. stupeň ochrany - NPR Pod Latiborskou hoľou (ochranné pásmo)
3. stupeň ochrany - NAPANT (vlastné územie)

- Ochranné pásmo NPR Skalka (100 m)
- Ochranné pásmo vodopádu v Lomnistej (30 m)

2. stupeň ochrany - NAPANT (ochranné pásmo)
1. stupeň ochrany - vyskytuje sa na celom území SR

V súčasnosti sa pripravuje návrh na vyhlásenie ďalšieho chráneného územia Pod Ráztockou hoľou 
a CHA Čierny diel. Hranica ochranného pásma NAPANT-u ostáva nezmenená (tok Hrona). Po schválení 
uvedených zmien bude územná ochrana riešeného územia vyzerať nasledovne:
5. stupeň ochrany - NPR Skalka (vlastné územie)

- NPR Pod Latiborskou hoľou (vlastné územie)
- PR Pod Ráztockou hoľou (vlastné územie)
- PP Vodopád na prítoku Lomnistej

4. stupeň ochrany - NPR Pod Latiborskou hoľou (stanovené ochranné pásmo)
- CHA Čierny diel

3. stupeň ochrany - NPR Skalka (ochranné pásmo - 100 m)
- PR Pod Ráztockou hoľou (ochranné pásmo 100 m)
- PP Vodopád na prítoku Lomnistej (OP-BOm)
- NAPANT (vlastné územie)

2. stupeň ochrany - NAPANT (stanovené ochranné pásmo)
1. stupeň ochrany - vyskytuje sa na celom území SR

Zákon č. 543/2002Z.Z. ustanovuje celkove 5 stupňov ochrany:

Prvý stupeň ochrany
Celé územie SR, teda aj kataster obce Jašenie sa nachádza v prvpm stupni ochrany. Prvý stupeň 
ochrany predstavuje ochranu všeobecnú, podľa ktorej sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na:
a) umiestňovanie skládok hnojív a oplocovanie pozemkov mimo sídiel s výnimkou oplocovania v le
soch za účelom ochrany kultúr proti škodám spôsobovaných zverou, na likvidáciu terasovitých poľno
hospodárskych pozemkov na svahoch a na likvidáciu medzí v prípadoch, v ktorých sa nevyžaduje sú
hlas alebo vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa osobitných predpisov
b) zasypávanie a odvodňovanie močiarov, jazier, mokradí a iných pozemkov
c) ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna a hliny a rozširovanie tejto ťažby mimo korýt vodných tokov
d) zámerné kríženie rastlín alebo živočíchov a rozširovanie ich krížencov mimo miest vyhradených or

gánom ochrany prírody
e) zámerné rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov a pôvodných druhov inej geografic

kej príslušnosti v krajine mimosídelných útvarov a mimo druhov uvedených v schválenom lesnom 
hospodárskom pláne

f) používanie dravých vtákov na sokoliarstvo a živočíchov na chytanie alebo usmrcovanie iných živo
číchov

g) chov živočíchov a pestovanie rastlín chránených podľa 3. časti tohto zákona ako aj na zriaďovanie 
chovných a rehabilitačných staníc živočíchov, zoologických záhrad, zoologických kútikov, botanic
kých záhrad a arborét

h) umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej 
krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami

i) umiestňovanie a rozširovanie záhradkárskych a chatových osád
j) osádzanie reklamných tabúľ a zariadení, vylepovanie plagátov a pútačov mimo zástavby obcí 
k) leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív 
I) plavenie dreva po vodných tokoch
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m) masové športové, rekreačné a iné spoločenské podujatia mimo zástavby obcí a vyhradených špor
tových a rekreačných areálov 

n) zriaďovanie a rozširovanie areálov určených na vojenské zariadenia, obranu a bezpečnosť štátu, 
branný výcvik, civilnú ochranu a požiarnu ochranu
0) vypaľovanie trávnych porastov

Druhý stupeň ochrany
Vzťahuje sa na ochranné pásmo NAPANT-u, podľa ktorého sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje 
na:
a) činnosti uvedené v §7 tohto zákona
b) výsadbu lesných monokultúr a stanovište nepôvodných lesných porastov a na ťažbu drevnej hmoty 

holorubným spôsobom
c) terénne úpravy meniace tvary reliéfu a zmeny vo využití pozemkov
d) umiestňovanie košiarov, objektov a zariadení so stádami alebo s intenzívnym chovom hospodársky 

významných druhov zvierat
e) intenzívny chov zveri a rýb, zavádzanie chovu kožušinových zvierat, pestovanie cudzokrajných 

druhov rastlín a chov cudzokrajných druhov živočíchov mimo sídiel
f) uznanie poľovného revíru
g) zámerné rozširovanie pôvodných druhov rastlín a živočíchov okrem plánovanej lesohospodárskej a 

poľnohospodárskej činnosti
h) vykonávanie geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
1) osádzanie reklamných tabúľ a zariadení a vylepovanie plagátov v obciach mimo miest vyhradených 

orgánom ochrany prírody
j) aplikáciu chemických látok, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych 

štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na ploche väčšej ako 2 ha 
k) rozširovanie lôžkových kapacít na rekreačné účely v lokalitách určených orgánom ochrany prírody 
I) budovanie a označovanie turistických chodníkov, športových a rekreačných areálov a zariadení 

cestovného ruchu
m) zber rastlín, nerastov a skamenelín a ich častí na miestach určených orgánom ochrany prírody 
n) vykonávanie branného výcviku mimo areálov určených na tento účel a na mimoriadne budovanie a 

prevádzku zariadení slúžiacich na obranu a bezpečnosť štátu
0) skládkovanie odpadov

Tretí stupeň ochrany - Platí pre vlastné územie NAPANT-u, ochranné pásmo vodopádu v Lomnistej, 
a ochranné pásmo NPR Skalka. V budúcnosti bude platiť aj pre ochranné pásmo navrhovanej PR Pod 
Ráztockou hoľou.
Podľa neho sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na:

a) činnosti uvedené v § tohto zákona
b) rozorávanie a premiestňovanie pôdy a hliny a úpravu pasienkov
c) pasenie a preháňanie stád hospodársky významných druhov zvierat a budovanie zariadení na ich 

ochranu
d) činnosť meniaca prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov a 

ponorov
e) voľné púšťanie domácich zvierat
f) pestovanie cudzokrajných druhov rastlín, chov cudzokrajných druhov živočíchov mimo uzavretých 

objektov a rozširovanie pôvodných druhov rastlín a živočíchov človekom mimo schváleného les
ného hospodárskeho plánu

g) označovanie budov, ciest, chodníkov, plôch, stromov a iných objektov informačnými, reklamnými 
alebo inými tabuľami, zariadeniami a znakmi a vylepovanie plagátov

h) používanie chemických látok okrem osobnej potreby a skladovanie agrochemikálií
1) plavbu na člnkoch alebo iným spôsobom, vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými 

prostriedkami
j) vjazd a státie motorového vozidla s výnimkou verejných pozemných komunikácií a dopravných a 

technologických plôch na to určených 
k) horolezecké a skalolezecké výstupy, skialpinizmus, táborenie, stanovanie a zakladanie ohňa mimo 

trás a miest vyhradených orgánom ochrany prírody 
I) zber rastlín, nerastov a skamenelín
m) budovanie a prevádzku zariadení slúžiacich na ochranu a bezpečnosť štátnych hraníc 
Orgán ochrany prírody môže na území národného parku obmedziť rozsah a spôsob dopravy a vstup 
do národného parku alebo do jeho časti, ak je ohrozený účel, na ktorý bol národný park vyhlásený. 
Výkon práva poľovníctva a práva rybárstva podľa osobitných predpisov môže orgán ochrany prírody 
na území národného parku alebo v jeho častiach obmedziť alebo zakázať, ak je tým ohrozený účel,
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na ktorý bol národný park vyhlásený. Podrobnosti o podmienkach ochrany národného parku a jeho 
ochranného pásma a vymedzenie hraníc ustanoví vláda nariadením.

Štvrtý stupeň ochrany
Vzťahuje sa na ochranné pásmo existujúcej NPR pod Latiborskou hoľou, v ktorom sa zakazuje:
a) ťažiť drevnú hmotu holorubným spôsobom a budovať zvážnice mimo schváleného lesného hospo

dárskeho plánu
b) košarovať stáda hospodársky významných druhov zvierat
c) ťažiť tŕstie, rašelinu, bahno, spraš, hlinu, pôdu, piesok a štrk, vykonávať geologické práce, banskú 

činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom a používať ťažké mechanizmy mimo miest vy
hradených orgánom ochrany prírody

d) meniť vodný režim pozemkov
e) pestovať a rozširovať nepôvodné druhy rastlín, chovať a rozširovať nepôvodné druhy živočíchov, 

ako aj pôvodné druhy rastlín a živočíchov inej geografickej príslušnosti mimo schváleného lesného 
hospodárskeho plánu

f) voľne púšťať domáce zvieratá, najmä psy
g) budovať priemyselné objekty a zariadenia, poľné hnojiská, záhradkárske osady, sídla a obytné sú

bory, ako aj objekty a zariadenia zabraňujúce migrácii živých organizmov a výmene ich genetic
kých informácií

h) osádzať informačné, reklamné a iné tabule a zariadenia a vylepovať plagáty mimo miest vyhrade
ných orgánom ochrany prírody

i) umiestňovať alebo rozširovať skládky odpadov a skladovať agrochemikálie 
j) používať chemické látky na posyp ciest a chodníkov
k) letecky aplikovať alebo inak velkoplošne používať chemické látky a hnojivá
I) vykonávať športovú a rekreačnú činnosť, táborenie, stanovanie a zakladanie ohňa mimo trás a 

miest vyhradených orgánom ochrany prírody 
m) zber rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a ich častí s výnimkou povoleného rozsahu pri ve

deckovýskumnej činnosti 
n) vykonávať branný výcvik
0) vypaľovať trávne porasty

Piaty stupeň ochrany
Platí pre nasledovné chránené územia:
■ NPR pod Latiborskou hoľou
■ PP vodopád na prítoku Lomnistej
Po vyhlásení navrhovaných maloplošne chránených území bude platiť aj v rámci nich (PR Skalka, PR 
Pod Ráztockou hoľou).
Podľa uvedeného paragrafu sa v rámci týchto chránených území zakazuje:
a) vykonávať činnosti uvedené v § 16 tohto zákona
b) zasahovať do lesných porastov, rúbať stromy a poškodzovať vegetačný a pôdny kryt
c) meniť tvar reliéfu, rozorávať a premiestňovať pôdu a hlinu a vykonávať geologické práce, banskú 

činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom
d) pásť a preháňať stáda hospod. významných druhov zvierat
e) meniť prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov a ponorov
f) loviť zver a ryby a zriaďovať soľníky a kŕmidlá pre zver
g) vnášať domáce zvieratá, cudzokrajné a nepôvodné druhy rastlín a živočíchov
h) budovať a rozširovať objekty a zariadenia, ktoré neslúžia vodoochranným, pôdoochranným, leso- 

ochranným alebo Iným potrebám ochrany prírody
1) budovať chatové osady, športové a rekreačné zariadenia
j) osádzať informačné, reklamné a iné tabule, zariadenia a znaky neslúžiace na ochranu prírody 
k) znečisťovať územie odpadmi a odpadkami a skladovať odpad
I) používať chemické prostriedky a hnojivá
m) vchádzať a stáť dopravnými prostriedkami s výnimkou tých, ktoré slúžia vodoochranným, pôdo

ochranným, lesoochranným, alebo iným potrebám ochrany prírody a správe alebo údržbe verej
noprospešných zariadení 

n) člnkovať sa a uskutočňovať vyhliadkové a cvičné nízke lety 
o) pohybovať sa mimo označených miest a trás
p) zakladať oheň, fajčiť, táboriť, stanovať, vykonávať športovú a rekreačnú činnosť okrem pešej tu

ristiky po náučných a turistických chodníkoch, horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu na 
miestach vyhradených orgánom ochrany prírody 

r) rušiť pokoj a ticho 
s) zber rastlín, nerastov a skamenelín
t) umiestňovať zariadenia na obranu a bezpečnosť štátu s výnimkou ochrany štátnych hraníc
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Na činnosti uvedené v § 14 tohto zákona, ak nie sú zakázané podľa § 17, je na území s piatym stup
ňom ochrany potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
V prípade ohrozenia rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie môže orgán ochrany prírody zaká
zať v nej akúkolVek hospodársku činnosť a zásahy do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov. V prípa
de jej ohrozenia nadmernou návštevnosťou môže rozhodnúť o jej uzavretí pre verejnosť alebo dočas
ne obmedziť vstup do nej. Zákaz alebo obmedzenie vstupu je orgán ochrany prírody povinný vopred 
prerokovať s dotknutými obcami.
Ďalšími právnymi normami platiacimi pre riešené územie sú zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch 
z 1.9,2005.
Tieto dve zákonné normy jasne geograficky vymedzujú územia patriace do lesného pôdneho fondu. 
Zákonné normy zároveň obsahujú paragrafy, ktoré definujú lesnícku ochranársku činnosť v lese ako 
geografickom celku. Upozorňujeme hlavne na § 8 a § 10 zákona o lesoch a § 19 a § 20 zákona SNR
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
Podľa zákona o hospodárskej úprave lesov č. 453/2006 Z.z. sa v záujmovom území nachádzajú ok
rem lesov hospodárskych aj lesy ochranné (písm. a,b,c,d) a lesy osobitného určenia (podľa písm.
a,e,f), v ktorých je nutné uplatňovať diferencované spôsoby hospodárenia.

Na základe zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky MP SR č. 525/2002 Z.z. z 12.8.2002, ktorou 
sa určujú vodárenské a vodohospodársky významné toky je Jasenský potok od profilu hydr. č. 4-23-
02-029 (nad obcou Jašenie), vodárenským tokom pre alternatívne zabezpečenie vodného zdroja pre 
pitné účely. Funkčné využitie územia povodia tohto toku je podmienené jeho vodárenskou prioritou a 
ochranou. Podľa uvedeného zákona sa ochrana vzťahuje aj na využívaný zdroj pitnej vody - prameň 
Rastová a pramene Rígeľ, Rudno, Slivková a Horné Stráne. V zmysle zákona z 19.4.1988 č.44 Zb. o 
ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a v zmysle vyhlášky Slovenského banského 
úradu z 29.1.1988 č. 79/1989 o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch, je nutné 
uviesť, že r»a ložisku W-Au rúd Jašenie - Kyslá je určené rozhodnutím Obvodného banského úradu B. 
Bystrica, v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR (sekcia geológie a prírodných zdrojov) 
a po dohode s Okresným úradom životného prostredia B. Bystrica chránené ložiskové územie. V 
zmysle týchto ustanovení ide o ochranu ložiska proti sťaženiu alebo znemožneniu jeho dobývania. Ne
smú sa v ňom zriaďovať stavby alebo zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním ložísk, pokiaľ na to 
nebol vydaný súhlas v zmysle banského zákona. Ak je však takáto stavba z celospoločenského hľadi
ska nutná, je to možné len so súhlasom Obvodného banského úradu Banská Bystrica. Súhlas si musí 
vyžiadať orgán príslušný na povoľovanie stavieb a zariadení.
Vykonávanie práva poľovníctva je dané zákonom č. 23/1962 Zb. o poľovníctve a podmienky rybolovu 
v zákone č. 102/1963 Zb. o rybárstve. Ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu zabezpečuje zá
kon SNR č. 220/2004 Z.z., ostatné ľUdské aktivity vymedzuje zákon č. 17/1992 Zb. o životnom pro
stredí, v znení zákonov NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

SYNTÉZY
Typy krajinných štruktúr s ekostabilizačnou účinnosťou
Prvotná štruktúra krajiny, ktorá je vyjadrením a výsledkom prirodzeného sukcesného vývoja bola čin
nosťou človeka pozmenená do súčasnej podoby. Vznikla tak sekundárna štruktúra krajiny, ktorá ob
sahuje prvky stabilizujúce i prvky nestabilné.
Na základe metodiky, sme terénnymi prieskumami lokalizovali aj časti krajiny s ekostabilizačnou ú- 
činnosťou v rámci riešeného územia, ktorým podľa predloženej klasifikácie (Michal 1992) prislúcha 5. 
stupeň ekologickej stability (plochy ekologicky najstabilnejšie). Sú to lesy prirodzené a prírodné 
(označené symbolom la), prírodné lesy kosodrevinové, prírodné lúky (4a), mokrade (8), skaly (9), 
skalné spoločenstvá na prírodných lúkach (9x4a) a vodné toky prírodné (10a). Jedná sa o lokality 
najstabilnejšie s bohatou dlverzitou rastlinných a živočíšnych druhov. Okrem týchto lokalít sú v záuj
movom území značne zastúpené aj plochy s ekologickou stabilitou 4 (plochy ekologicky veľmi stabil
né), Ich význam z hľadiska ekostabilízačného pôsobenia spočíva najmä v tom, že zaberajú pomerne 
veľkú časť rozlohy riešeného územia. Sú to lesy poloprirodzené (lb), prirodzená krajinná zeleň (3a), 
prirodzené lúky a pasienky (4b), prirodzené ladom ležiace plochy (7a), vodné toky prírode blízke 
(10b) a takisto okraje lesov sukcesne zasahujúce do otvorenej krajiny. Priestorové rozmiestnenie 
týchto typov krajinných štruktúr je zrejmé z mapovej prílohy „Štruktúra krajiny a ekologická stabilita", 
ktorá je súčasťou MUSES. Z hľadiska ekostabilizačného pôsobenia v otvorenej krajine majú velký výz
nam štruktúry nelesnej i drevinovej vegetácie, ktorý je umocnený tým, že sa v prevažnej miere jed
ná o prirodzené typy líniovej zelene, ktoré sú svojou štruktúrou, stavbou a priestorovým rozmiestne
ním vhodné pre plnenie funkcie bíokoridorov, interakčných a protieróznych prvkov. Jedná sa najmä o 
brehovú vegetáciu Lomnistej, Jasenského, Suchého a Nahrbeného potoka, nelesnú vegetáciu na le
sostepnom pahorku na lokalite Dielec (západne od obce Jašenie) a takisto pásy sprievodnej zelene v 
poľnohospodárskej krajine.
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Reprezentatívne ekologicky významné prvky MUSES
Syntézou reprezentatívnych potenciálnych geosystémov a ekologicky významných segmentov krajiny 
vzniká potenciál významných stabilizujúcich prvkov v krajine, využiteľný pri tvorbe MUSES.
Pri výbere reprezentatívnych prvkov MÚSES sme vychádzali z plošného zastúpenia potenciálnych 
geoekosystémov (reprezentovaných jednotkami rekonštruovanej prirodzenej vegetácie) a ich porov
nania so súčasnou a potenciálnou prirodzenou vegetáciou. V záujmovom území sa vyskytuje celkovo
10 typov potenciálnych vegetačno-rekonštrukčných jednotiek (viď kap. 6.1.1.4.), ktorých plošné za
stúpenie v rámci sosiekoregiónov sme vyjadrili v relatívnej stupnici:

1 - ojedinelé rozšírenie (do 5% plochy)
2 - malé rozšírenie (5-15%)
3 - pomerne veľké rozšírenie (15-30%)
4 - veľmi veľké rozšírenie (30-50%)
5 - dominantné rozšírenie (nad 50%)

Výsledkom hodnotenia plošného zastúpenia potenciálnych geoekosystémov (reprezentovaných jed
notkami rekonštruovanej prirodzenej vegetácie) v daných geomorfologických jednotkách je nasledu
júca tabulka:

Typ potenciálnej Nízke Tatry Horehronské podolie
vegetácie (Ďumbierske Tatry) (Lopejská kotlina)

F,A 5 5
Fm 2 1
Ap 1
P 3
Ms 2
Jt 1
PA 1
At 2 1
Al 1 3
Cf 1 3

(Skratky uvádzané v tabulke sú zhodné s názvami v úvodnej kapitole Reprezentatívne potenciálne 
geoekosystémy)

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v oboch geomorfologických celkoch záujmového územia dominujú 
z hľadiska potenciálnych geoekosystémov bukové a jedľové lesy kvetnaté (EU-FAGENION p.p.maj.), 
v podcelku Ďumbierske Tatry boli hojne zastúpené smrekové lesy čučoriedkové (EU-VACCINO- 
PICEENION p.p.) a v podcelku Lopejská kotlina lužné lesy podhorské a horské (ALNENION 
GLUTINOSO-INCANAE,SALICION TRIANDREAE p.p., SALICION ELEGÁNI) 
a bukové lesy vápnomilné (CEPHALANTHERO - FAGENION).
Cieľom tejto syntézy bolo porovnaním štruktúry a druhového zloženia reálne existujúcich geoekosys
témov s odpovedajúcimi charakteristikami potenciálnych geoekosystémov vylíšiť tie lokality v kraji
ne, ktoré svojimi vlastnosťami môžu plniť funkcie ekostabilizačných prvkov. Získané poznatky sme 
využili pri navrhovaní lokálnych prvkov MÚSES.

Lokalizácia plôch pre ochranu vybraných zložiek krajiny
Syntézou údajov o erózii aktuálnej, potenciálnej a súčasnom stave vegetačného krytu, sme v danom 
území vyčlenili plochy, na ktorých je nutné realizovať protierózne opatrenia, aby sa zvýšil ich protie- 
rózny potenciál, prípadne aby sme eliminovali vplyv aktuálnej erózie. Najčastejšími protieróznymi 
prvkami sú:
■ remízky
■ protierózne prielohy
- trvalé trávne porasty
■ zasakovacie pásy
■ interakčná a líniová zeleň
Z hľadiska reálneho poškodzovania pôdy má význam najmä aktuálna erózia, ktorá sa v záujmovom 
území prejavuje v rôznej miere, a to už na svahoch so sklonom nad 3°, kde sa vyskytuje orná pôda v 
malých a velkých blokoch. Protierózny účinok maloblokovej ornej pôdy je svojou rozdrobenosťou a 
striedaním kultúr pomerne dostačujúci, preto protierózne opatrenia navrhujeme vykonať len na ornej 
pôde využívanej velkovýrobným spôsobom, na svahoch so sklonom nad 7° kde aktuálna erózia na 
okrajoch parciel orných pôd dosahuje 12 t/ha/rok (pôdy 8. skupiny). Pri nevhodne určených hrani
ciach pozemkov ornej pôdy tvoria ojedinele ich okrajovú časť pôdy 9. skupiny, s velkým sklonom 
svahov (12-25°), kde aktuálna erózia pôdy dosahuje hodnoty 15-20 (aj viac) t/ha/rok. Tieto časti je 
potrebné stabilizovať pásmi protieróznej vegetácie.

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica 48

Lokalizované plochy sa nachádzajú v južnej časti riešeného územia, v rámci ornej pôdy, na lokalitách 
Podlešte, Pod Močiarmi, Dielec, Raveň, Hačky, za Bukovým dielom a východne od intravilánu obce. 
Poznatky o potenciálnej erózii pôdy sú významné z hľadiska lokalizácie plôch s vysokou náchylnosťou 
k pôsobeniu erózie, v prípade odstránenia súčasného vegetačného krytu. Do skupiny plôch, poten
ciálne ohrozených eróziou pôdy však patria takmer všetky lesné porasty riešeného územia, pretože 
sa prevažne nachádzajú na svahoch so sklonom nad 7 . Z tohto dôvodu je veľmi dôležité v lesných 
porastoch uplatňovať také spôsoby hospodárenia, ktoré vylučujú rozsiahlejšie odstraňovanie vege
tačného krytu a vznik erózie. V súčasnej dobe sú rozsiahlejšie vegetačné odkryvy v strmých žľaboch 
záverov Lomnistej a Jasenskej doliny ako dôsledok aktuálneho výskytu lavín. Z hľadiska ochrany vy
braných zložiek krajiny majú význam aj lesy v pásme kosodreviny, vysokohorské lesy pod hranicou 
stromovej vegetácie, lesy na nepriaznivých stanovištiach a lesy na ochranu pôdy, ktoré sa v záujmo
vom území nachádzajú na exponovaných svahoch, sutinách, stržiach a roklinách. Tieto porasty patria 
podľa vyhlášky 453/2006 Z.z. do kategórie lesov ochranných a ich význam a priestorová lokalizácia 
bola takisto vzatá do úvahy pri tvorbe návrhu MÚSES.

HODNOTENIA

Priestorová syntéza ekostabilizačných prvkov
Predstavuje stabilizujúce pozitívne prvky v krajine a je syntézou podkladov Typy krajinných štruktúr s 
ekostabilizačnou účinnosťou (kap. 6.2.1.). Reprezentatívne ekologicky významné prvky MÚSES (kap.
6.2.2.) a Lokalizované plochy pre ochranu vybraných zložiek v krajine (kap. 6.2.3.).
Z porovnania potenciálnych a reálnych geoekosystémov v rámci záujmového územia vyplýva, že pô
vodné lesné porasty sa tu vyskytujú len fragmentálne a v súčasnej drevinovej skladbe dominuje 
smrek, na úkor buka a jedle. Najviac pôvodné sú v riešenom území smrekové lesy čučoriedkové v 
rámci smrekového vegetačného stupňa a v pásme hornej hranice lesa. Z nelesných spoločenstiev 
majú vysoký stupeň pôvodnosti vysokohorské lúky s výskytom endemických druhov alpínskeho vege
tačného stupňa, subalpínske kyslé kosodrevinové spoločenstvá a aluviálna pobrežná flóra lužných le
sov podhorských a horských pozdĺž hlavných tokov.

Kritérium pôvodnosti bolo spolu s kritériami ohrozenosti, reprezentatívnosti a biogeografickej výz
namnosti použité ako hlavné pri výbere lokalít plniacich funkciu kostry ekologickej stability územia. 
Po zohľadnení všetkých kritérií vytvorili vybrané prvky územný systém ekologickej stability. Priesto
rové rozmiestnenie regionálnych prvkov bolo prevzaté z RÚSES-u okresu Banská Bystrica a ich plošný 
priemet je popísaný v kap. 6.1.7. Ďalšou syntézou ekostabilizačných prvkov lokálneho (miestneho) 
významu, porovnaním prirodzenej vegetácie (skupín lesných typov), rekonštruovaných vegetačných 
jednotiek (Geobotanická mapa SR), historického vývoja vegetačného krytu a súčasného druhového 
zastúpenia, sme vybrali lokality, ktoré daný systém dopĺňajú a detailizujú do lokálnej úrovne. Jedná 
sa o lokálne významné biocentrá, biokoridory a interakčné prvky.
Touto syntézou vznikla kostra ekologickej stability riešeného územia, ktorá je znázornená v mapovej 
prílohe a podrobnejšie popísaná v nasledujúcich kapitolách.

Priestorová syntéza stresových faktorov
Stresové faktory majú pri tvorbe MÚSES velký význam, pretože ovplyvňujú celkovú stabilitu územia v 
negatívnom smere.
Pri tvorbe MÚSES boli zohľadnené všetky stresové faktory (podrobnejšie popísané v kap. 6.1.6.), čo 
do rozsahu, intenzity a účinku na krajinu. Do úvahy sme zobrali aj lokality s nízkou ekologickou stabi
litou v rámci štruktúry krajiny. Sú to najmä urbanizované plochy s nedostatočným podielom zelene, 
orná pôda a zastavané a devastované plochy. Syntézou všetkých stresových javov vznikol Územný 
systém stresových faktorov (ÚSSF), ktorý je protipólom ÚSES, pretože zahŕňa najmenej kvalitné, naj
viac narušené a zdevastované oblasti. V rámci ÚSSF sa rozlišujú:
« jadrá
* koridory
■ prechodné oblasti

Prvky ÚSSF sa na základe intenzity pôsobenia ďalej rozdellijú do troch skupín:
1 . so slabou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
2. so stredne silnou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
3. so silnou intenzitou pôsobenia stresových faktorov

Po zavedení tejto klasifikácie sme dostali celkom 9 kategórií ÚSSF, ktoré sú výsledným syntézovým 
vyjadrením stupňa narušenia krajiny negatívnym vplyvom socioekonomických javov (SEJ).

V záujmovom území sa vyskytujú len nasledovné kategórie:
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Jadrá USSF
Sú miesta koncentrácie pôsobenia jedného alebo viacerých SEJ.
1 . so silnou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
Patrí sem areál PD Jašenie s koncentrovanou živočíšnou výrobou, s priľahlou skládkou maštaľného 
hnoja a opusteným povrchovým lomom
2 . so stredne silnou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
Všetky divoké skládky odpadov, poddolované územia podpovrchovej ťažby a geologického prieskumu 
s okolitými haldami banskej hlušiny a zabudnutým kovovým odpadom roztrúsene po záujmovom 
území, navážky stavebného a domového odpadu v časti pod Kalváriou.
3. so slabou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
Sem patrí intravilán obce Jašenie s koncentráciou ľudských aktivít.

Koridory ÚSSF
Sú to najintenzívnejšie zaťažené líniové prvky krajiny.
1 . so silnou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
V záujmovom území sa nevyskytujú.
2. so stredne silnou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
Jedná sa o línie vodných tokov, zaťažených vodnými stavbami. Je to areál hydroelektrárne Železiarní 
Podbrezová s dvomi umelými zbernými privádzačmi z Jasenskej a Lomnistej doliny, akumulačnou 
nádržou, prívodným potrubím a vyrovnávacou nádržou, časti Jasenského potoka s malými vodnými 
elektrárňami (MVE) a prekrytá časť Nahrbeného potoka s miestnym kúpaliskom.
3. so slabou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
Sú to cesta III. triedy č. 06649 a pomerne hustá sieť asfaltových í nespevnených odvozných lesných 
ciest kategórie ÍL a 2L.

Veľkoplošné prechodné oblasti ÚSSF
Sú to oblasti, kde počet a intenzita pôsobenia negatívnych javov nadobúda nižšie hodnoty. Tieto ob
lasti sú charakterizované špecifickými problémami, vyplývajúcimi z určitého typu ľudskej aktivity. 
Rozdeľujeme ich takisto do troch kategórií:
1 . so silnou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
V riešenom území sa nenachádzajú.
2 . so stredne silnou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
Plochy imisne zaťažených porastov v podhrebeňových častiach Ďumbierskych Tatier.
3. so slabou intenzitou pôsobenia stresových faktorov
Jedná sa o rekreačno-športové areály s priľahlými plochami (zjazdovka, turistické trasy, ihriská) v čas
tiach Jašenie - Kyslá a Lomnistá dolina - Rígeľ.
Priestorová syntéza stresových faktorov v rámci riešeného územia je prehľadne znázornená v mapo
vej prílohe návrhu MÚSES.

Reálny stav MÚSES
Miestny (lokálny) územný systém ekologickej stability (MÚSES) pre záujmové územie, bol vypracova
ný na základe podkladov z hierarchicky nadradených dokumentov (Generel N-ÚSES, R-ÚSES okresu 
Banská Bystrica), poznatkov a vlastných terénnych prieskumov a ostatných informácií uvedených v 
podkladovej a syntetickej časti tohto dokumentu. Ťažisko všetkých informácií pre návrh MÚSES spo
číva v plošnom priemete RÚSES, priestorovej syntéze ekostabilizačných prvkov a priestorovej synté
ze stresových faktorov.
Cieľom návrhu MÚSES pre riešené územie je vytvoriť systém vzájomne prepojených, ekostabilizačne 
pôsobiacich prvkov (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky), ktoré vytvoria predpoklady takého 
usporiadania a využívania krajiny, ktoré zabezpečí trvalú existenciu najväčšiemu počtu rastlinných a 
živočíšnych druhov a zároveň pri dodržaní určitých zásad umožní uspokojiť všestranné ľudské potre- 

by‘
Na základe informácií popísaných v predchádzajúcich kapitolách, sme v rámci riešeného územia vylíši-
li nasledovné prvky MÚSES:

a) nadregionálne biocentrá
b) lokálne biocentrá
c) nadregionálny biokoridor
d) regionálne biokoridory
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e) lokálne biokoridory
f) interakčné a protierózne prvky

Označenie jednotlivých ekostabilizačných prvkov MÚSES je zhodné s označením a priestorovou lokali
záciou v grafickej prílohe tohto dokumentu.

Nadregionálne biocentrá
R-ÚSES okresu Banská Bystrica vyčleňuje v rámci k.ú. Jašenie celkove 2 biocentrá regionálneho výz
namu, ktorých plošnú lokalizáciu upresnené v mierke 1:10  000.
Tieto biocentrá sa nachádzajú na vyhlásených plochách NPR Pod Latiborskou hoľou, NPR Skalka a 
maloplošných chránených územiach. Po podrobnom terénnom prieskume, vyhodnotení prírodných 
daností, spracovaní výsledkov a syntéz, ako aj po vyjadrení stanoviska Správy NP Nízke Tatry bol 
prehodnotený význam regionálnych bíocentier Pod Latiborskou hoľou a Skalka vo vzťahu k G-ÚSES-u 
Slovenska a R-ÚSES-u bývalého okresu Banská Bystrica, nakoľko spĺňajú kritériá pre ich zaradenie 
do siete nadregionálnych biocentier. Ďalej sme prehodnotili aj plošné vymedzenie týchto biocentier 
na základe našich poznatkov a odborných podkladov správy NP Nízke Tatry, a to konkrétne: 
k regionálnemu biocentru Pod Latiborskou hoľou sme pričlenili územie navrhovanej prírodnej rezervá
cie Pod Ráztockou hoľou a ekologicky stabilné ekosystémy s lokálne nadpriemernou biodiverzitou na 
lokalitách Tokáreň, Husárka, Prostredný grúň a Rignerka patriace do vlastného územia NAPANT - u, 
čím vzniklo rozsiahlejšie biocentrum nadregionálneho významu - záver Jasenskej doliny, pričom exis
tujúca NPR Pod Latiborskou hoľou bude plniť funkciu jadra tohto biocentrá.
Plošné vymedzenie nadregionálneho biocentrá Skalka v rámci k.ú. Jašenie je zhodné s územím NPR 
Skalka. Prehodnotenie významu daných dvoch biocentier bolo navrhnuté aj na základe schválenej 
koncepcie pre tvorbu ÚSES, ktorá predpokladá, že nadregionálne významné biokoridory (v tomto prí
pade biokoridor prechádzajúci hrebeňom Nízkych Tatier) slúžia k funkčnému prepojeniu nadregionál
nych biocentier (v tomto prípade biocentier Skalka a záver Jasenskej doliny). V návrhu MÚSES pred
kladáme teda v rámci k.ú. Jašenie vytvorenie dvoch biocentier nadregionálneho významu.

NADREGIONÁLNE BIOCENTRUM Č. 1 - ZÁVER JASENSKEJ DOLINY
Prirodzené lesné a lúčne spoločenstvá 6., 7. a 8. vegetačného stupňa v severozápadnej časti riešené
ho územia, predstavujúcich najzachovalejšiu časť Jasenskej doliny. Ľudské aktivity sa tu prejavili len 
hôľhou pastvou, no aj napriek tomu si horské lúky zachovali prirodzený charakter, pričom v žľaboch a 
roklinách sa vyskytujú fragmenty pôvodných prírodných subalpínskych a alpínskych lúk so vzácnou 
flórou vysokohorských polôh. V prechodnom pásme lesa a bezlesia dominuje kosodrevina, v lesných 
spoločenstvách je hlavnou drevinou smrek s dostatočným podielom buka a jedle, na hornej hranici 
pristupuje jarabina a limba. V rámci lesných typov prevažujú LT 7103 (Smlzová jarabinová smrečina), 
7105 (Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa), 7403 (Javorová smrečina s papradkou alpskou), v 
nižších častiach L.T 6411 (Nízka buková javorina). Lesné porasty sú stabilné, s priemerným vekom 
120-150 rokov, s výskytom lesných hrabavcov (hlucháň obyčajný). Rozmanitosť vegetačného krytu, 
striedanie lúčnych a lesných biotopov dávajú dobré predpoklady k zachovaniu vysokej biologickej 
biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov na tomto území. Stabilita biocentrá je čiastočne naru
šovaná výskytom lavín, ktoré sú však v týchto častiach prirodzeným javom.
Západnú časť biocentrá tvoria lesné a lúčno-hôľne spoločenstvá subalpínskeho typu v rámci navrho
vanej PR Pod Ráztockou hoľou, ktoré sú refúgiom chránených druhov fauny a miestom výskytu bota
nicky významných lokalít s chránenou flórou.
Hlavný vplyv na stabilitu biocentrá budú mať najmä ľudské aktivity. Z tohto dôvodu navrhujeme za
chovať pastvu na lúkach a holiach biocentrá pri dodržaní limitujúcich podmienok (dobytčie jednotky 
a košarovanie). V rámci hospodárenia v lesoch je potrebné pri výchove a obnove porastov uplatňovať 
diferencované postupy, v súlade s platným lesným hospodárskym plánom (LHP), nakoľko biocentrum 
je tvorené len lesmi ochrannými a lesmi osobitného určenia.

JADRO NADREGIONÁLNEHO BIOCENTRÁ (1A) - NPR POD LATIBORSKOU HOĽOU
Typologicky vzácny komplex zachovalých lesných porastov, miestami pralesovitého charakteru, na 
južných svahoch Latiborskej hole (1648 m). Plochu jadra biocentrá predstavuje územie vyhlásenej 
NPR a jej ochranné pásmo na lokalitách Horná Tvrdá, Dolná Tvrdá a Dolná Rignerka o celkovej výme
re 163,31 ha. Rezervácia zachytáva celý rad typických ukážok rozmanitých stanovištných pomerov, 
daných veľkým rozpätím nadmorských výšok, rôznosťou expozícií, reliéfu terénu a pomerov vodného 
režimu. V rôznych stanovištných podmienkach sú zastúpené rôzne lesné typy, najmä Papradinová 
jedľová bučina vst. (LT 5303) a Bažanková buková javorina vst. (LT 6401) v rámci skupín lesných ty
pov (SLT) Abieto-fagetum, resp. Fageto-aceretum, s hlavnými drevinami bukom, jedľou, smrekom a 
primiešaným javorom, jaseňom a brestom. Dreviny majú veľmi kvalitný vzrast, sú rôzneho veku a 
stanovištne pôvodné, len vo východnej časti biocentrá sa nachádzajú poloprirodzené porasty smreka, 
s primiešaným jaseňom, bukom, javorom a smrekovcom. Územie NPR nie je využívané pre hospo
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dárske účely, nachádzajú sa tu len trvalé výskumné plochy na sledovanie vývoja lesa. V rezervácii sa 
nepripúšťajú žiadne zásahy, vrátane spracovávania suchárov.
Z uvedených dôvodov má popisovaná NPR dobré predpoklady na plnenie funkcie jadra regionálneho 
biocentra, pričom je chránená 5. a 4. stupňom ochrany. Územie je potrebné ponechať neovplyvne
nému vývoju, zásahy vykonávať len v prípade kalamity, na základe záverov odbornej komisie.

NADREGIONÁLNE BIOCENTRUM Č.2 -SKALKA

Plochu biocentra predstavujú rozsiahlejšie lesné a hôľne spoločenstvá záveru Lomnistej doliny, plošne 
zhodné s územím NPR Skalka. Územie je ukážkou esteticky pôsobivej prírodnej vysokohorskej gla- 
ciálno-hôľnej krajiny s výskytom viacerých významných prvkov fauny a flóry (centrum výskytu intro
dukovaného kamzíka vrchovského tatranského v Nízkych Tatrách), ktoré po vyhlásení za prírodnú re
zerváciu bude chránené 5. stupňom ochrany. Podklad navrhovaného biocentra tvoria kryštalické hor
niny, miestami tufy a metamorfity. V značnom výškovom rozpätí sa vyskytujú prirodzené lesné poras
ty 6. a 7. vegetačného stupňa, ktoré na hornej hranici lesa prechádzajú do pásma kosodreviny 
(8.vegetačný stupeň). Sú to pôvodné smrekové porasty s primiešaným bukom, smrekovcom a jarabi
nou, v rámci SLT Sorbeto-picetum, Fageto-aceretum a Ácereto-picetum, vo veku 70-160 rokov, v 
pásme kosodreviny dominuje kyslá kosodreviny (LT 8101) s priemerným vekom 110 rokov. V rámci 
navrhovaného biocentra sa vyskytuje lesný porast uznaný pre zber semena smreka (kategória II B) a 
prírodná pamiatka - vodopád na prítoku Lomnistej. Okrem pozitívnych prvkov sa na tomto území pre
javil aj negatívny vplyv antropickej činnosti a to najmä odlesnením hôľ a imisným poškodením poras
tov. Odlesnenie malo za následok vznik území s výskytom lavín, ktoré spôsobujú škody na lesných 
porastoch a znižujú tým odolnostný potenciál biocentra. Z dôvodu posilnenia stability tejto časti rie
šeného územia navrhujeme v hôľnej časti biocentra zakázať pastvu, preháňanie a košarovanie oviec 
a dobytka, hospodárenie v lesoch poškodených [misiami podriadiť sledovaným cieľom - enviromen- 
tálnej funkcii týchto porastov, existujúcu sieť turistických chodníkov navrhujeme ďalej nerozširovať. 
Kedĺže pri vlastnej tvorbe MÚSES sme konštatovali, že obidva navrhované regionálne biocentrá pred
stavujú jedny z najzachovaiejších častí Nízkych Tatier s pôvodným charakterom, ktorými prechádza 
nadregionálne významný biokoridor (hrebeň Nízkych Tatier) a ktoré sú súčasťou vlastného územia 
NAPANTu, doporučujeme pri opätovnom prehodnocovaní ÚSES (zdola-nahor) prehodnotiť ich posta
venie a schváliť ich nadregionálny význam.

Lokálne biocentrá
Kostru ekologickej stability riešeného územia sme detailizovali do lokálnej úrovne navrhnutím siete 
biocentier a biokoridorov lokálneho významu. Lokálne biocentrá tvoria plochy s lokálne nadpriemer
nou biodiverzitou. Ako lokálne biocentrá sme v rámci LP vylíšili porasty s prirodzeným drevinovým 
zložením a lesy prírodné, človekom málo zmenené, ale aj lesy zmenené činnosťou človeka, ale stano- 
vištne vhodné, s vhodným zakmenením. Z nelesných spoločenstiev sme pre účely lokálnych biocen
tier vylíšili najmä prírodné a prirodzené lúčne spoločenstvá s výskytom vzácnych druhov, vysokohor
ské prirodzené lúky, skalné spoločenstvá a plochy s nadpriemernou biodiverzitou.
Všetky lokálne biocentrá sú znázornené v grafickej prílohe návrhu MÚSES a pre lepšiu orientáciu sme 
ich označili číslami (od 3 do 6).

LOKÁLNE BIOCENTRUM Č. 3 - RÍGEĽ

Zachovalé zvyšky prírodných lúk a prirodzených až poloprirodzených lesných spoločenstiev na lokali
tách Spálená huta, Rígeľa Gliaň. Lúčne spoločenstvá sa vyznačujú výskytom vzácnych a ohrozených 
druhov flóry (najmä z čeľade Orchidaceae). Sú to vysýchavé spásané lúky s prechodom do lesa a s 
väčším počtom pramenísk a charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi druhmi. Spoločenstvá na lo
kalite Gliaň predstavujú zvyšky prirodzených podhorských lúk na rozhraní poľnohospodárskej a lesnej 
krajiny. Priľahlé hospodárske a ochranné lesy majú rôzny charakter. Na lokalitách Rígeľ a Gliaň sú 
tieto porasty stabilné, hlavnou drevinou je buk, v závislosti od podložia pristupuje smrek, jedľa alebo 
borovica. Tieto zmiešané porasty 4. lesného vegetačného stupňa s priemerným vekom 70 - 100 rokov 
majú prirodzený charakter. Lesné porasty na lokalite Spálená huta patria do skupín lesných typov 
Fagetum pauper a Fagetum dealpinum a oproti pôvodnému zloženiu prevláda smrek na úkor buka a 
cenných listnáčov, takže tieto časti lesov sú poloprirodzené s čiastočne zmenenou druhovou skladbou. 
Pri navrhovaní tohto biocentra sme rešpektovali prírodné väzby a zastúpenie potenciálnej vegetácie. 
Hranice biocentra sú dané hranicami lesných porastov a prirodzenými hranicami (chrbát, spádnica, 
údolie), pričom v rámci biocentra sú zoskupené rôzne druhy biotopov (lúky, pasienky, lesy, podmáča
né stanovištia), ktoré zabezpečujú zachovanie vysokej biodiverzity v tejto časti územia. Z dôvodov 
posilnenia ekologickej stability navrhujeme na lúkach biocentra reguláciu pastvy hospodárskych zvie
rat a na erózne poškodených plochách jej nahradenie kosením, v lesných porastoch na lokalite Spá
lená huta navrhujeme vykonať čiastkové premeny, pri výchove a obnove porastov preferovať buk a 
cenné listnáče (lipa, javor mliečny). Rekreačné aktivity na lokalite Rígeľ spojené s prevádzkovaním
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lyžiarskeho vleku EPV-300 je potrebné usmerniť tak, aby nedošlo k negatívnemu vplyvu na toto bio- 
centrum (narušenie pôdneho krytu).

LOKÁLNE BIOCENTRUM č. 4 - POD ČIERNYM DIELOM
Prirodzené lesné porasty severozápadne od obce na juhovýchodných, východných a severných sva
hoch masívu Čierny diel (1132 m), s enklávami prirodzených lúčnych spoločenstiev, ktoré sú zvyš
kami pôvodne rozsiahlych kvetnatých lúk, s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry z čeľade 
vstavačovitých (Orchidaceae). Lesné porasty sú vytvorené najmä smrekom, bukom a jedľou, na vá
pencových častiach pristupuje borovica a tvoria zmiešané spoločenstvá 4. a 5. vegetačného stupňa, 
v rámci SLT Fageto-aceretum, Fagetum typicum a Fagetum pauper. Na severných svahoch Čierneho 
dielu sa vyskytuje na izolovanej lokalite aj tis obyčajný (Taxus baccata). Drevinové zloženie je blízke 
predpísanému a je zárukou stability týchto ekosystémov. Tieto lesné porasty sú pomerne mladé (40- 
80 rokov) a patria k lesom hospodárskym, resp. lesom osobitného určenia a ochranným. Pre zabez
pečenie priaznivého pôsobenia biocentra na okolitú krajinu je potrebné zamedziť sukcesnému zaras
taniu existujúcich lúk, regulovaním pastvy oviec a hovädzieho dobytka, resp. kosením zabrániť apli
kácii chemických hnojív, pri hospodárení na LP používať jemnejšie spôsoby hospodárenia (podrasto- 
vý spôsob). UPN obce Jašenie navrhuje výstavbu zariadení pre zimnú rekreáciu (lyžiarske vleky) na 
lokalitách Jankovo, Stráň a Grúň pred Suchou, čím sa v danej oblasti vytvorí stredisko zimnej rekre
ácie. Celkovo sa jedná o 1 nástupný vlek (dĺžka 900m) a 2 lyžiarske vleky (600, 500), ktoré nezasa
hujú svojimi hornými časťami do navrhovaného biocentra Pod Čiernym dielom.

LOKÁLNE BIOCENTRUM č. 5 - DIELEC
Jedná sa o lesostepný pahorok s vystupujúcimi vápencovými skalkami na vrchole, západne od Jaše
nia, v nadmorskej výške 530 - 581 m n.m., významný z dôvodu výskytu xerofytnej flóry napr. (Dra- 
ba nemorosa), ktorá sa už v týchto zemepisných šírkach nevyskytuje. Bohaté krovinaté porasty sú 
hniezdiskom rôznych druhov vtákov, na vystupujúcich skalkách sa vyskytuje vzácny skaliarik sivý. V 
rámci poľnohospodárskej krajiny vyniká pahorok nadpriemernou biodiverzitou a má všetky predpo
klady plniť funkciu biocentra lokálneho významu. Kedže okolité svahy na západe, severe a východe 
pahorka sa využívajú ako poľnohospodárska pôda, je potrebné ich stabilizovať pásmi prirodzenej 
krovinatej vegetácie (ruža šípová, trnka, hloh, drieň, svíb), nakoľko aktuálna erózia pôdy v týchto 
sklonitých častiach má hodnoty 15-20 t/ha/rok, čo je už veľmi škodlivá erózia. Výsadbou týchto pásov 
zelene dôjde jednak k stabilizácii svahov, jednak sa biocentrum interakčne prepojí s ostatnými prv
kami MÚSES.

LOKÁLNE BIOCENTRUM č. 6 - BUKOVÝ DIEL
V okolí intravilánu obce sa nachádza intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina s nízkym stup
ňom ekologickej stability. Východne od Jašenia sa uprostred ornej pôdy nachádza lesný komplex, 
kde na živnom, resp. nitrofilnom podloží sa nachádzajú približne 80-ročné porasty smreka, borovice 
a buka, ktoré aj napriek tomu, že súčasná drevinová skladba je oproti pôvodnej značne pozmenená, 
pôsobia v tejto intenzívne využívanej krajine ako stabilizujúci prvok miestneho významu a útočisko 
migrujúcej zveri. Tento komplex sa nazýva Bukový Diel. V jeho severnej polovici dominuje nepôvod- 
ný smrek (40%) a buk (30%), jedľa je zastúpená pomerne (20%), vtrúsený je hrab (10%). Porast 
patrí do SLT Tilieto-aceretum a patrí k lesom ochranným (lesy na mimoriadne nepriaznivých stano- 
vištiach). Južnú polovicu tvorí hospodársky porast s dominujúcou borovicou (70%), smrek tvor! 20% 
a hrab 10%. Buk je len vtrúsený, a to napriek tomu, že tento porast patrí do SLT Fagetum typicum. V 
rámci ďalšieho hospodárenia v týchto porastoch bude potrebné vykonať postupnými zásahmi, pri vyu
žití clonných obnovných postupov čiastkové premeny oboch porastov tak, aby drevinové zloženie od
povedalo predpísanému (v severnej časti presadiť smrekovec, borovicu a cenné listnáče na úkor 
smreka a hraba, v južnej časti vniesť buk, smrekovec, jedľu a cenné listnáče na úkor borovice a hra- 
ba). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame, že v rámci k.ú. Jašenie navrhujeme celkovo 6 biocentier, z 
ktorých sú dve nadregionálneho a štyri lokálneho významu. Regionálne významné biocentrum v rie
šenom území nenavrhujeme. Základné charakteristiky všetkých navrhovaných biocentier sú podané v 
nasledujúcej tabulke:

č. Názov biocentra Typ
biol.

Pôd.
fond

Kat.
les

Les. typ Skupina 
les. typ

Drevin.
zloženie %

Vek po
rastov

Semenné
porasty

1 ZÁVER JASENSKEJ N LP O, U 6411 Fac SM-50 KOS-1 120 -
DOLINY PP 7103 SP BK-20 JRB-1

7105 AcP JD-10 LIM+ 150
7403 M JVH, JS, BTH +
8101

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica 53

1A NPR POD 
LATIBORSKOU HOĽOU

J LP U 5303
5402
6401

AF
FAc

BK-50 JVH+ 
JD-25 JS+ 
SM-25 BT+

90

160
'

2 NPR SKALKA N LP OU 7101 SP SM-80 70 IIB
PP 7103 AcP KOS-15 -

7402 M BK, JRB-5 160
8101

3 RIGEĽ L LP 0,H 4302 Fp BK-40 70 -

PP 4308 Ft SM-30 -

4317 Fde B0-20 100
4605 JD-10

4 POD ČIERNYM L LP U,H 4302 Fac SM-40 40 -

DIELOM PP 4308 Fp ID-20
4317 Ft BK-40 80
5401

5 DIELEC L PP - - - - - -

6 BUKOVÝ DIEL L LP 0,H 4503 TAc B0-40 80 -

4317 Ft SM-40
BK-20

Skratky použité v tabuľkovej prílohe:
TYP BIOCENTRA :
N - nadregionálne biocentrum 
J - Jadro nadregionálneho biocentra 
L - lokálne biocentrum

PÔDNY FOND :
LP - lesné pozemky 
PP - poľnohospodárska pôda

KATEGÓRIA LESOV :
H - lesy hospodárske 
O - lesy ochranné 
U - lesy osobitného určenia

LESNÝ TYP :
4302 - zubačková bučina nst.
4308 - prílbicová bučina na vápencoch nst.
4317 - vápencová typická bučina
4503 - vápnitá lipová javorina nst.
4605 - živná podsvahová vápencová bučina nst.
5303 - papradinová jedľová bučina nst.
5401 bažanková buková javorina nst.
5402 - papradinová buková javorina nst.
6401 bažanková buková javorina nst.
6411 - nízka buková javorina
7101 - sutinová rašelníková jarabinová smrečina
7103 - smlzová jarabinová smrečina
7105 - jarabinová smrečina na hornej hranici lesa
7402 - čučoriedková javorová smrečina
7403 - javorová smrečina s papradkou alpskou 
8101 - kyslá kosodrevina

SKUPINA LESNÝCH TYPOV :
AF - Abieto - Fagetum
FAc - Fageto - Aceretum
SP Sorbeto - Piceetum
AcP - Acereto - Piceetum
M - Mughetum acidifiium
Fp - Fagetum pauper
Ft - Fagetum typicum
Fde - Fagetum dealpinum
Tac - Tilieto - Aceretum

DREVINOVÉ ZLOŽENIE :
SM - smrek
JD - jedľa
BK - buk
JVH - javor horský
JS - jaseň
BT - brest
BO - borovica

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica 54

JRB - jarabina 
KOS - kosodrevina 
LIM - limba

SEMENNÉ PORASTY :
II B - hospodársky hodnotné uznané porasty 

Nadregionálny biokoridor
Podľa Generelu N-ÚSES prechádza záujmovým územím jediný nadregionálne významný biokoridor v 
smere Veľká Fatra - Nízke Tatry - Slovenský Raj, ktorý spája záujmové územie s nadregionálne výz
namnými biocentrami - Hôľna Fatra, Bralná Fatra, Salatíny (smerom západným) a Ďumbierske Tatry 
(smerom na východ). Do riešeného územia vchádza zo západnej strany (pri kóte Košarisko - 1693 
m), kde lemuje okraj nadregionálneho biocentra * záver Jasenskej doliny pokračuje severovýchod
ným smerom, lemuje hrebeň Nízkych Tatier, pri kóte Veľká Hoľa (1640 m) sa stáča na východ, kde 
ďalej vchádza do nadregionálneho biocentra Skalka a smerom východným vychádza pozdĺž hrebeňa 
Nízkych Tatier z riešeného územia. Jedná sa o tzv. „hrebeňový biokoridor", ktorý predstavuje hlavné 
migračné a chórické trasy vysokohorskej bioty stredného Slovenska v smere západ-východ. Tento 
biokoridor prechádza subalpínskymi a alpínskymi kosodrevinami, lúčnymi a skalnými spoločenstvami 
a v riešenom území sa naň napájajú nadregionálne a lokálne biokoridory, ktoré dopĺňajú sieť ekosta- 
bilizačne pôsobiacich prvkov záujmového územia.

Regionálne biokoridory
Regionálne biokoridory prepájajú stabilizačné prvky MÚSES regionálnej úrovne. V riešenom území sú 
to hlavné vodné toky s ich brehovými porastami:

JASENSKÝ POTOK
Je to prirodzený vodný tok, ktorý spolu so svojou brehovou vegetáciou tvorí hlavnú os riešeného ú- 
zemia v smere S-J. Je významný aj z vodohospodárskeho hľadiska a jeho legislatívna ochrana je za
bezpečená vyhlásením vodárenského toku (nad obcou Jašenie). Z hľadiska funkcie ĎSES je uvedený 
tok spojnicou medzi nadregionálnym biokoridorom (hrebeň Nízkych Tatier) a regionálnym biokorido- 
rom (alúvium Hrona), pričom súčasne spája nadregionálne biocentrum (záver Jasenskej doliny) s re
gionálnymi prvkami ÚSES. Jasenský potok má prirodzený charakter, v intraviláne obce Jašenie boli 
prevedené len sporadické úpravy toku, súvisiace s výstavbou malých vodných elektrární (MVE). Tieto 
MVE majú vybudované rybochody, takže funkcia biokoridoru je v týchto miestach len čiastočne ob
medzená. Jasenský potok je významný najmä z hľadiska migrácie bioty viazanej na vodné biotopy, 
jeho brehové porasty tvoria prirodzené zbytky pôvodných lužných lesov podhorských a horských, s 
dobrou skladbou a štruktúrou. Pre zabezpečenie účinnosti a funkčnosti tohto biokoridoru je potrebné 
chýbajúce brehové porasty v intraviláne obce doplniť umelou výsadbou, zabrániť nekontrolovanému 
výrubu porastov v okolí toku, odstrániť všetky divoké skládky odpadov v blízkosti toku a maximálne 
eliminovať vplyv MVE. Pod profilmi MVE je potrebné kontrolovať výšku vodnej hladiny tak, aby v kaž
dom ročnom období bol zabezpečený minimálny biologický prietok.

POTOK LOMNISTÁ
Tento prirodzený vodný tok spája v rámci ÚSES nadregionálne biocentrum (Skalka) s ostatnými stabi
lizačnými prvkami regionálnej a miestnej úrovne. Pôsobí ako stabilizujúci prvok v jednej z najzacho- 
valejších dolín Nízkych Tatier - Lomnistej doline. Vlastný tok nie je upravovaný a súvislé brehové po
rasty topoľa osikového, vŕby bielej a rakyty sa tiahnu až do podhrebeňových častí v závere doliny. Tok 
je niekoľkokrát premostený cestnou komunikáciou, tieto premostenia však nemajú veľký význam na 
funkciu biokoridoru, pretože úseky medzi jednotlivými mostárni prekračujú minimálne vzdialenosti 
pre stanovenie regionálneho biokoridoru. Vzhľadom na zachovalosť toku a jeho porastov navrhujeme 
ponechať daný biokoridor v súčasnom stave bez zásahu, v miestach, kde je to možné, doplniť existu
júce brehové porasty umelou výsadbou.

VÁPENCOVÉ PAHORKY
séria vápencových pahorkov s nelesnou drevinnou vegetáciou, ktorá umožňuje migráciu xerotermofil- 
nej vegetácie údolím Hrona v smere V-Z.

Lokálne biokoridory
Lokálne biokoridory prepájajú biocentrá lokálnej úrovne 5 ostatnými stabilizačnými prvkami MÚSES. 
Kedže prevažná časť lokálnych biocentier sa nachádza v lese, kde je zabezpečená migrácia všetkými 
smermi, v mapovej prílohe sme vylíšili lokálne biokoridory vyplývajúce z líniového charakteru tých 
častí prírody, ktoré spájajú lokálne biocentrá. Celkove sme navrhli sieť 7 biokoridorov lokálnej úrov
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ne, z ktorých len jeden biokoridor je hrebeňový, ostatné sledujú líniové brehové porasty a miestne 
toky. Najdlhším lokálnym líniovým prvkom je Suchý potok so svojou brehovou vegetáciou, osobitný 
význam má Nahrbený potok, ktorý prechádza otvorenou poľnohospodárskou krajinou a v západnej 
časti intravilánu je prekrytý v dĺžke 210 m. Hrebeňový biokoridor v smere Ráztocká hoľa - Ráztocké 
poľany schematicky znázorňuje najmä migráciu fauny na bočnej rázsoche hrebeňa Nízkych Tatier. 
Ostatné lokálne biokoridory sú tvorené prirodzenými brehovými porastami miestnych tokov a dotvá
rajú kostru ekologickej stability riešeného územia. V rámci týchto miestnych biokoridorov je potrebné 
zabezpečiť, aby sa zachoval ich terajší charakter, zamedziť akémukolVek porušovaniu biokoridorov a 
to najmä výrubom brehových porastov a vodnými stavbami.

Interakčné a protierózne prvky
Interakčné prvky sú určité ekosystémy alebo ich prvky prepojené na biocentrá a biokoridory, ktoré 
zabezpečujú ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom. 
Protierózne prvky sú pásy, pruhy alebo plochy vegetácie, ktoré svojou prítomnosťou v krajine tlmia 
alebo zabraňujú vzniku erózie, prípadne eliminujú jej účinky v tých častiach, kde sa už aktuálne pre
javila. Interakčné prvky pôsobia zároveň protierózne a naopak, preto ich zaraďujeme pod spoločný 
názov - interakčné a protierózne prvky. Nutnosť navrhnúť rozmiestnenie interakčných a protieróznych 
prvkov sa prejavilo najmä v južnej časti riešeného územia, kde sa v rámci ornej pôdy nachádzajú v 
okrajových častiach pôdy 9. skupiny {extrémne nízko produkčné, na okraji záujmu poľnohospodárskej 
výroby), s velkým sklonom svahov (12-25°), kde aktuálna erózia pôdy dosahuje hodnoty 15-20 
t/ha/rok. Tieto plochy sa nachádzajú na lokalitách Podlešte, Pod Močiarmi, Dielec, Raveň, Hačky, Za 
Bukovým dielom a východne od intravilánu obce. Dané plochy ornej pôdy navrhujeme stabilizovať 
pásmi prirodzenej krovinovej vegetácie vo forme remízok a protieróznych prielohov, prípadne strie
daním ornej pôdy s pásmi trvalých trávnych porastov. Z dôvodu priaznivejšieho interakčného pôso
benia lokálneho biocentra Bukový diel na okolitú poľnohospodársku krajinu, navrhujeme v okolí bez
menného ľavostranného prítoku Jasenského potoka medzi ním a Bukovým dielom založiť umelou vý
sadbou brehové porasty z odrezkov vŕby a jelše.
Klasifikácia územia
Klasifikácia reálneho stavu záujmového územia z hľadiska ekologickej stability je komplexným hodno
tením výsledkov čiastkových klasifikácií :

Klasifikácia podľa biogeografickej rajonizácie
V riešenom území sa nachádzajú dve odlišné geomorfologické jednotky, v rámci ktorých sa vyvinuli 
spoločenstvá a vegetačné jednotky odlišného charakteru. Riešené územie možno takto rozdeliť na dve 
odlišné časti :

a) ĎUMBIERSKE NÍZKE TATRY
Zaberajú rozhodujúcu časť plochy katastrálneho územia. Sú to prevažne prirodzené až poloprirodzené 
lesné spoločenstvá s čiastočne pozmenenou druhovou skladbou, kde z hlavných drevín je oproti 
predpísanému zloženie menšie zastúpenie buka a jedle, vo vyšších vegetačných stupňoch jarabiny. 
Sukcesia kosodreviny na hornej hranici lesa pokračuje veľmi sporadicky, a tak významným fenomé
nom v týchto častiach je výskyt lavín, ktoré spôsobujú každoročne škody na lesných porastoch. V 
podhrebeňových častiach, kde sú vytvorené stále predpoklady pre tvorbu zrážok, sa prejavili účinky 
kyslých dažďov a imisného zaťaženia na lesných porastoch. Porasty poškodené imisiami sa nachádza
jú roztrúsene pod severnou hranicou katastra, najmä v závere Lomnistej doliny, ale aj južnejšie - v 
časti Struhár. Pôvodcami škodlivín ohrozujúcich stabilitu porastov sú najmä veľké priemyselné závody 
Horehronia. Ďalším negatívnym činiteľom v rámci lesného pôdneho fondu sú ľudské aktivity spojené s 
prieskumom a ťažbou nerastných surovín. Výsledkom sú poddolované územia, vrty, odkryvy, násypy 
banskej hlušiny a zabudnutý odpad po geologickom prieskume, ktoré tu pôsobia stresovo. Pozitívom z 
hľadiska obhospodarovania lesov je skutočnosť, že ich značná časť je zaradená do kategórie lesov o- 
sobitného určenia a lesov ochranných, kde platia diferencované spôsoby a postupy pri výchove a ob
nove porastov, ktoré korešpondujú s myšlienkami ochrany prírody a zabezpečenia ekologickej stabili
ty.

b) HOREHRONSKÉ PODOLIE
Je reprezentované Lopejskou kotlinou, ktorá zaberá južnú časť riešeného územia. Predstavujú ju obec 
Jašenie a plochy v blízkosti intravilánu až po súvislé lesné komplexy na začiatku Jasenskej a Lomnis
tej doliny. Z hľadiska ekologickej stability sa jedná o plochy stredne až málo stabilné, v južnej časti 
katastra, na rozhraní s časťou Kramlište sa nachádzajú devastované plochy s navážkami stavebného 
a domového odpadu s najnižším stupňom ekologickej stability. Z globálneho hľadiska je táto časť zá
ujmového územia silne porušená ľudskou činnosťou. PrimárnuJ úlohu zohráva poľnohospodárstvo, 
ktoré sa negatívne prejavilo v krajine najmä odstránením remízok a medzí, čím zanikli niektoré pô
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vodné biotopy. V sklonitom teréne je orná pôda vystavená aktuálnej erózii. Živočíšna výroba predsta- 
vená chovom oviec a hovädzieho dobytka patrí k významným antropogénnym faktorom. Získavanie 
elektrickej energie z vodných tokov sa prejavilo vybudovaním areálu elektrárne Železiarní Podbrezo
vá s umelými prívodnými tokmi a vyrovnávacou vodnou nádržou. Výsledkom povrchovej ťažby štrko
pieskov je opustený odkryv nad areálom PD Jašenie. Negatívny vplyv na znečisťovanie ovzdušia má 
systém vykurovania rodinných domov, ktorý postráda centrálne plynové alebo elektrické vykurova
nie, ktoré by bolo pre túto oblasť ekologicky prijateľnejšie. Aj napriek týmto negatívnym faktorom, 
ktoré sú viac alebo menej nutné a späté s existenciou človeka, možno konštatovať, že táto časť rieše
ného územia je relatívne ekologicky stabilná.

Klasifikácia podľa miery ekologickej stability vegetácie
Slúži na vyjadrenie miery ekologickej stability vegetácie, zistenej terénnymi prieskumami, na základe 
6-stupňovej ekologickej klasifikácie :

EKOLOGIOCKÁ STABILITA O
plochy ekologicky výrazne nestabilné bez prirodzených ekologických väzieb
Patria sem zastavané a devastované plochy, asfaltové cestné komunikácie a divoké skládky odpadov

EKOLOGICKÁ STABILITA 1
plochy ekologicky veľmi málo stabilné
Sem sme zaradili plochy ornej pôdy, maloblokovú ornú pôdu, urbanizované plochy s nedostatočným 
podielom vegetácie a umelé vodné toky a plochy.

EKOLOGICKÁ STABILITA 2
plochy ekologicky málo stabilné - Patria sem urbanizované plochy s prevahou stavieb.

EKOLOGICKÁ STABILITA 3 
plochy ekologicky stredne stabilné
V rámci tejto kategórie sa v riešenom území vyskytujú urbanizované plochy s prevahou vegetácie, 
polokultúrne lúky a pasienky, maloplošné semenné sady, krajinná zeleň prírode blízka, záhrady malo- 
plošné, nevyužívané plochy prírode blízke a časti lesných porastov s charakterom kultúrnych lesov.

EKOLOGICKÁ STABILITA 4 
plochy ekologicky veľmi stabilné
Do tejto kategórie patria lesy poloprirodzené, prirodzená krajinná zeleň, prirodzené lúky a pasienky, 
nevyužívané plochy prirodzené a vodné toky prírode blízke.

EKOLOGICKÁ STABILITA 5 
plochy ekologicky najstabilnejšie
Jedná sa o lesy prírodné a prirodzené, prírodné alpské lúky, mokrade, skalné spoločenstvá a priro
dzené vodné toky a plochy záujmového územia. Uvedená klasifikácia bola hlavným kritériom pri určo
vaní ekologickej stability územia, na základe poznania typov aktuálnej vegetácie, v rámci mapovania 
súčasnej krajinnej štruktúry. Hodnotenie riešeného územia na základe tejto klasifikácie je znázorne
né v mapovej prílohe, z ktorej vyplýva, že v severnej časti záujmového územia pokrytej prevažne 
lesmi prevládajú plochy veľmi stabilné až najstabilnejšie (stabilita 4 a 5), v južnej časti, ktorú pred
stavuje otvorená krajina, dominujú plochy do stabilitou 4, pričom sa tu striedavo vyskytujú aj menej 
stabilné plochy s ekologickou stabilitou 2,1 ,0, pomiestne sú zastúpené stabilnejšie časti krajiny (sta
bilita č. 4).

Klasifikácia podľa charakteru a funkcie ekostabiiizačných a stresových faktorov
Podľa tejto klasifikácie sme riešené územie rozdelili na:

Plochy s primárnou funkciou ochrany genofondu
Z hľadiska ochrany a zachovania geofondu je významná celá plocha vlastného územia NAPANT-u. Pri 
tvorbe miestneho ÚSES však majú význam najmä plošne menšie lokality, tvoriace kostru ekologickej 
stability, ktorá je potom zárukou priaznivého ekostabilizačného pôsobenia v rámci väčších územných 
jednotiek. Z tohto dôvodu sú z hľadiska ochrany genofondu významné najmä vyhlásené a na vyhláse
nie pripravované maloplošné chránené územia a niektoré botanicky a faunisticky významné lokality a 
to :
1. NPR POD LATIBORSKOU HOĽOU
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2. NPR SKALKA
3. NAVRHOVANÁ PR POD RÁZTOCKOU HOĽOU
4. NAVRHOVANÝ CHA ČIERNY DIEL
5. BOTANICKY VÝZNAMNÉ LOKALITY MIMO BIOCENTIER
6. FAUNISTICKY VÝZNAMNÉ LOKALITY MIMO BIOCENTIER
7. SUBALPÍNSKY A ALPÍNSKY VEGETAČNÝ STUPEŇ

Plochy s funkciou ochrany vybraných zložiek krajiny
Vytvárajú stabilizovaný krajinný systém. Jedná sa o všetky plochy, ktoré sú súčasťou MÚSES a nie sú 
zaradené do predchádzajúcej skupiny. Sú to tieto územia :
1. hrebeňové časti Nízkych Tatier, ktorými prechádza nadregionálny biokoridor Velká Fatra - Sloven

ský Raj
2. brehové porasty toku Lomnistá a tokov Jasenský potok. Suchý potok, Nahrbený potok, Čremošný 

potok, Prostredný potok, Mrcha potok
3. hrebeňové časti bočnej rázsochy Nízkych Tatier v smere Ráztocká hoľa ■ Ráztocké Poľany
4. nadregionálne biocentrum - záver Jasenskej doliny
5. lokálne biocentrá, Rígeľ, Pod Čiernym dielom, Dielec, Bukový diel
6. plochy s navrhovanou interakčnou a protieróznou vegetáciou na lokalitách Podlešte, Pod Močiarmi, 

Dielec, Raveň, Hačky, Za Bukovým dielom v okolí PD Jašenie a východne od intravilánu obce
7. lesy ochranné a lesy osobitného určenia
8. semenné sady a porasty uznané pre zber semena

Plochy koncentrácie stresových faktorov
Vytvárajú územný systém stresových faktorov riešeného územia. Patrí sem:
1. opustený povrchový lom nad PD Jašenie
2. areál PD Jašenie s priľahlou skládkou maštaľného hnoja
3. plochy podpovrchovej ťažby a geologického prieskumu, poddolované územia
4. divoké skládky a navážky stavebného a domového odpadu
5. intravilán obce Jašenie so zdrojmi znečistenia prírody
6. línie a plochy vodných tokov zaťažené vodnými stavbami
7. s ie t miestnych komunikácií a odvozných lesných ciest
8. rekreačno-športové areály v častiach Jašenie - Kyslá a Lomnická dolina - Rígeľ
9. imisne zaťažené lesné porasty
10.plochy ornej pôdy postihované aktuálnou eróziou a plochy s výskytom lavín 

Ostatné plochy
Sú plochy, ktoré nepatria do žiadnej predchádzajúcej skupiny a plošne vypĺňajú riešené územie. 

Výsledná klasifikácia stability územia
Výslednú klasifikáciu reálneho stavu stability záujmového územia sme vykonali komplexným hodno
tením výsledkov čiastkových klasifikácií, pričom táto komplexná klasifikácia rozlišuje 5 stupňov eko
logickej stability územia
1 . stu peň - veľmi nízky
2.stupeň - nízky
3.stupeň - stredný
4.stupeň - veľmi vysoký

Na základe komplexného rozboru riešeného územia z hľadiska ekologickej stability a zhodnotením 
čiastkových klasifikácií môžeme konštatovať, že dané územie sa skladá z dvoch odlišných častí, ktoré 
majú svoje špecifické vlastnosti:

a) ĎUMBIERSKE NÍZKE TATRY
Predstavujú jednu z prírodné najzachovalejších častí Slovenska s nadpriemernou biodiverzitou rast
linných a hlavne živočíšnych druhov, s rozhodujúcim podielom pôvodných prírodných a prirodzených 
krajinných segmentov a s relatívne nízkou úrovňou vplyvu ľudského činiteľa. Lesné časti NAPANT-u s 
maloplošne chránenými územiami (vyhlásenými i navrhovanými) patriace k lesom ochranným a le
som osobitného určenia, majú rozhodujúci stabilizačný vplyv na krajinu. Antropické vplyvy stredného 
rozsahu predstavujú v tejto časti riešeného územia najmä lesné hospodárstvo, podpovrchová ťažba a 
geologický prieskum a takisto prítomnosť imisne poškodených porastov. Legislatívna ochrana tejto 
časti záujmového územia NAPANT vytvára vhodné predpoklady pre posilňovanie a zvyšovanie ekolo
gickej stability týchto plôch riešeného územia. Z uvedených dôvodov prisudzujeme tejto geomorfolo- 
gickej jednotke 4. stupeň ekologickej stability - vysoký.

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica 58

b) LOPEJSKÁ KOTLINA
V rámci záujmového územia sa vyznačuje nižším podielom prirodzených a poloprirodzených krajin
ných prvkov s roztrúsenou nelesnou vegetáciou a relatívne nízkou hustou populáciou, sústredenou do 
jediného vidieckeho sídla Jašenie. Vplyvom antropogénneho činiteľa, súvisiaceho s exploatáciou kraji
ny a jej využívaním najmä pre potreby poľnohospodárstva (meliorácie, intenzívna pastva, velkobloko- 
vé hospodárstvo) a vodného hospodárstva (hydroelektrárne) došlo k zníženiu odolnostného potenciálu 
a ekologickej stability tejto časti riešeného územia. Kvôli týmto vlastnostiam prisudzujeme tejto časti 
záujmového územia 3. stupeň ekologickej stability - stredný. Na záver dodávame, že stupeň ekologic
kej stability územia je veličina relatívna, ktorá závisí od miery významnosti, prisúdenej jednotlivým 
hodnotiacim kritériám. Nemožno jej preto prisúdiť absolútny rozmer, nakolko ani neexistuje absolút
na stupnica tohto problému.

NÁVRHY
Reálne fungovanie navrhovaného MÚSES sa dá dosiahnuť len za predpokladu, že sa zohľadnia všetky 
pripomienky, požiadavky, zákonné normy a obmedzenia, popísané v predchádzajúcich kapitolách a 
súčasne sa zabezpečí určitá legislatívna ochrana všetkých stabilizačných prvkov MUSES. V rámci tej
to kapitoly udávame súhrn všetkých návrhov (ochrany, tvorby, špeciálnych návrhov), ktoré je pre za
bezpečenie tohto stavu potrebné vykonať.

Návrhy ochranné
Na základe stupňa naliehavosti a hierarchickej významnosti jednotlivých lokalít sme návrhy ochrany 
rozdelili do kategórií:

Ponechanie a dodržiavanie doterajšej ochrany
V súčasnej dobe existujú v rámci riešeného územia lokality, na ktoré sa vzťahuje legislatívna ochrana, 
a to:
a) Na základe zákona NR SR č. 543/2002Z.Z. o ochrane prírody a krajiny sa v záujmovom území na
chádzajú tieto chránené územia:
■ NAPANT - vlastné územie s 3.stupňom ochrany
■ NAPANT - ochranné pásmo s 2. stupňom ochrany
« NPR POD LATIBORSKOU HOĽOU - 5. stupeň ochrany
■ ochranné pásmo NPR - 4. stupeň ochrany
■ NPR SKALKA - 5. stupeň ochrany
■ PP vodopád na prítoku Lomnistej - 5. stupeň ochrany

b) Podľa vyhlášky č.453/2006 Z:z. o hospodárskej úprave a o ochrane lesa, sa v záujmovom území 
nachádzajú :
• lesy ochranné, na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
■ lesy ochranné, vysokohorské, pod hornou hranicou stromovej vegetácie
■ lesy ochranné, v pásme kosodreviny
• lesy ochranné, potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy
■ lesy osobitného určenia podľa :

písm.a) lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov 
písm.e) časti lesov v národných parkoch

V rámci týchto kategórií platia na základe uvedenej vyhlášky opatrenia, ktoré určujú používať diferen
cované postupy pri výchove a obnove týchto porastov. Pri hospodárení v týchto lesoch je potrebné 
striktne dodržiavať stanovené limity, riadiť sa platným lesným hospodárskym plánom (LHP) a všetky 
činnosti podriadiť primárnej funkcii týchto lesov (ochrannej, resp. enviromentálnej).

c) Na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky č. 535/2002 Z, z., ktorou sa určujú vodá
renské a vodohospodársky významné toky, sa v riešenom území nachádzajú:

Jasenský potok od profilu č.4-23-02-029. Pre tento tok platí v uvedenej časti legislatívna ochrana vo
dárenského toku pre alternatívne zabezpečenie vodného zdroja pre pitné účely. Podľa uvedeného zá
kona sa v záujmovom území ďalej nachádzajú pramene pitnej vody :
■ Rastová (so stanoveným ochranným pásmom)
• Rígeľ
■ Rudno
■ Slivková
■ Horné Stráne
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Funkčné využitie povodia vodárenského toku a prameňov je podmienené ich vodohospodárskou prio
ritou a ochranou.
d) V zmysle zákona č. 44/1988 Zb. (banský zákon a vyhlášky č. 79/1989 o chránených ložiskových 

územiach a dobývacích priestoroch je v riešenom území vyhlásené :
chránené ložiskové územie W-Au rúd Jasenie-Kyslá. Podľa uvedeného zákona ide o ochranu ložiska 
proti sťaženiu alebo znemožneniu jeho dobývania.
e) Podľa p|atných Metodických pokynov pre vypracovanie dokumentov MÚSES č. 101/93-11, schvále

ných MŽP SR, patria do tejto kategórie aj stabilizačné prvky MÚSES, ktoré boli prevzaté z doku
mentov RÚSES a Generelu N-ÚSES. Sú to :
nadregionáíny biokoridor v smere Veľká Fatra - Nízke Tatry - Slovenský Raj (Z-V) 
jadro nadregionálneho biocentra NPR Pod Latiborskou hoľou 
nadregionálne biocentrum Skalka

Posilnenie doterajšej ochrany územia, s ohľadom na funkcie, ktoré toto územie bude plniť v rámci 
MÚSES
Legislatívne podchytenie ochrany je potrebné u všetkých novonavrhnutých stabilizačných prvkov 
MUSES:
■ nadregionálne biocentrum - záver Jasenskej doliny (v rámci 3. stupňa ochrany)
■ lokálne biocentrá:

Rígeľ (v rámci 2. stupňa ochrany)
Pod Čiernym dielom (v rámci 2. stupňa ochrany)
Dielec (v rámci 2. stupňa ochrany)
Bukový diel (v rámci 2. stupňa ochrany)

* regionálne biokoridory : Jasenský potok a potok Lomnistá
■ lokálne biokoridory (všetky)
■ interakčné a protierózne prvky

Jednotlivé opatrenia pre všetky navrhované prvky MÚSES sú takisto popísané v kapitole 6.3.3., a 
to samostatne pre každú lokalitu.

Vyhlásenie územia za chránené
V súčasnej dobe sa prejednáva návrh vyhlásenia ďalšieho maloplošne chráneného územia v rámci 
k.ú. Jašenie, a to:

PR Pod Ráztockou hoľou
Navrhovaná prírodná rezervácia je významnou súčasťou NAPANTu svojimi prírodnými hodnotami a 
krajinno- estetickým, bioekologickým a vodohospodárskym významom. V zachovalých prirodzených 
spoločenstvách sú vhodné podmienky pre ďalší vývoj montánnych, supramontánnych a subalpínskych 
biocenóz. Po vyhlásení územia za chránené bude v tejto rezervácii platiť 5. stupeň ochrany.

CHA Čierny diel
Chránené územie by na výmere cca 30 - 50 ha malo zabezpečiť ochranu prirodzených lesných poras
tov s výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata) na severných svahoch Čierneho dielu.

NATURA 2000 - sústava európskych chránených území (v návrhu)
Do k. ú. obce zasahujú 2 územia sústavy NATURA :
« Územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry (výmera 46 583,31 ha).
• Chránené vtáčie územie SKCHVU018 Nízke Tatry (celková výmera 96 951 ha).
Navrhované územia organizačne spadajú pod územnú pôsobnosť pracoviska ŠOP SR NP Nízke Tatry. 
Vzhľadom k tomu, že tieto územia sú navrhované na tých častiach k. ú. obce, v ktorých už v súčas
nosti platia vyššie stupne ochrany (NAPANT, maloplošne chránené územia), neznamená ich vytvorenie 
podstatnú zmenu v jeho využívaní.

Tabuľka
NÁVRHY OCHRANNÉ

NÁVRH LOKALITA ÚZEMIE PLOCHA CHARAKTERISTIKA
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Ponechať a 
dodržať 
doterajšiu 
ochranu

NAPAIMT
NAPANT
Pod Latiborskou hoľou 
SKALKA
Ochranné pásmo NPR
Vodopád na prítoku Lomnistej
Lesy ochranné
Lesy ochranné
Lesy ochranné
Lesy ochranné
Lesy osobitného určenia
Lesy osobitného určenia
Lesy osobitného určenia
Vodárenský tok
Rastová
Jašenie - Kyslá
Nadreqionálnv biokoridor

Národný park 
Ochranné pásmo 
Národná prírodná rezervácia 
Národná prírodná rezervácia 
Stanovené OP NPR 
Prírodná pamiatka
Lesy na nepriaznivých stanovištiach 
Lesy pod hor. hranicou stromovej 
vegetácie Lesy v pásme kosodreviny 
Lesy na ochranu pôdy 
Lesy v OP vodných zdrojov 
Časti lesov v národných parkoch 
Lesy postihnuté imisiami 
Jasenský potok 
Ochrán, pásmo vod. zdroja 
Chránené ložiskové územie 
Stabilizačný prvok MÚSES

Posilniť do
terajšiu 
ochranu

Nadregionálne biocentrum záver Jasenskej doliny
Regionálne biokoridory
Lokálne biocentrá
Lokálne biokoridory
Interakčné a protierózne prvky

Stabilizačný prvok MÚSES 
Stabilizačné prvky MÚSES 
Stabilizačné prvky MÚSES 
Stabilizačné prvky MÚSES

Vyhlásiť
územia za
chránené,
zmeniť
stupeň
ochrany

Pod Ráztockou hoľou 
Čierny diel

Prírodná rezervácia 
Chránený areál

NÁVRHY TVORBY
Tieto návrhy sú zamerané na tvorbu nových ekologicky významných segmentov krajiny.
Na základe sústredených podkladov, vypracovaných syntéz, hodnotení a klasifikácie územia, sme e- 
xistujúcu kostru ekologickej stability doplnili ďalšími ekostabilizačnými prvkami nadregionálnej a re
gionálnej miestnej úrovne.
Sú to : - nadregionálne biocentrum s jadrom (1)

- nadregionálne biocentrum (1)
- regionálne biokoridory (2)
- lokálne biocentrá (4)
- lokálne biokoridory (7)
- interakčné a protierózne prvky

V rámci týchto utvorených prvkov navrhujeme vykonať určité opatrenia, dôležité z hľadiska zvýšenia 
ich ekostabilizačnej účinnosti. Jedná sa najmä o zabránenie výrubu nelesnej a brehovej vegetácie, 
zabezpečenie doplnkovej výsadby medzernatých brehových porastov, reguláciu pastvy, preháňania a 
košarovania oviec a dobytka, zákaz rozširovania siete turistických chodníkov, realizáciu biologických 
protilavínových opatrení, zamedzenie sukcesnému zarastaniu prírodných lúk lesnými drevinami, za
medzenie zmeny rastlinných spoločenstiev (napr. hnojením minerálnymi hnojivami, prisievaním), 
obmedzenie zimnej rekreácie, osadenie plastových chráničov na vzdušné elektrické vedenia (22 kV), 
zabraňujúce úhynu vtáctva, protierózne spevnenia postihnutých častí pôd v sklonitých terénoch, zme
nu drevinového zloženia poloprirodzených lesných biocentier, odstránenie skládok odpadov a iné 
opatrenia v rámci navrhovaných stabilizačných prvkov MÚSES, ktoré sú podrobnejšie rozvedené v 
kapitole 6.3.3. Pri dodržiavaní uvedených zásad a opatrení sú dobré predpoklady pre priaznivé pôso
benie týchto novonavrhnutých prvkov MÚSES na krajinu.

Špeciálne návrhy na odstránenie a elimináciu stresových faktorov
Špeciálne návrhy na odstránenie negatívnych faktorov a stresových javov, predstavujú prvý krok k 
vylepšeniu životného prostredia, avšak ich realizácia nie je vždy jednoduchá, pretože tu často dochá
dza k rozporom so záujmami celej spoločnosti a malej lokality, či malého územia. Existujú však určité 
opatrenia technologického rázu, alebo opatrenia zmien využitia priestoru (zákony, obmedzenia, atd'.), 
ktoré môžu existujúce stresové faktory obmedziť, prípadne úplne odstrániť ich vplyv. Na elimináciu 
účinkov stresových faktorov navrhujeme vykonať nasledovné opatrenia :
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Eliminácia dopadov živočíšnej výroby
Živočíšna výroba je v riešenom území sústredená do areálu PD Jašenie, ktoré má stanovené ochranné 
pásmo do vzdialenosti 500 m. Maximálne stavy oviec a hovädzieho dobytka navrhujeme udržať na 
povolenej tabuľkovej úrovni. Aby nedochádzalo k zvýšenej erózii pôdy, je potrebné zamedziť prehá
ňaniu zvierat po nemenných trasách. Betónovú skládku maštalhého hnoja v blízkosti PD Jašenie, ktorá 
konštrukčne nevyhovuje stanovenému cieľu, navrhujeme nahradiť inou, vhodnejšou, aby nedochádza
lo k vytekaniu tekutých odpadov voľne do terénu. Hospodársky dvor PD Jašenie navrhujeme z krajin- 
no-estetických dôvodov oddeliť od okolitej krajiny zo severnej a východnej strany pásom vysokej 
stromovej zelene (dub zimný, buk lesný, javor mliečny, jaseň štíhly). Ďalej navrhujeme dôslednú re
guláciu pastvy na holiach. Pastva nie je akceptovateľná na silne erózne poškodených plochách a ta
kisto v rámci navrhovaných biocentier (záver Jasenskej doliny, Skalka).

Zníženie negatívnych účinkov nesprávneho hospodárenia na LP
Vplyvom činnosti človeka na lesnom pôdnom fonde došlo v minulosti k negatívnym javom, ktoré mali 
za následok výrazné zníženie ekologickej stability lesných ekosystémov. Jedná sa najmä o znižovanie 
hornej hranice lesa a zmenu drevinového zloženia pôvodných lesných porastov. Odstraňovanie týchto 
chýb je úloha dlhodobá a jej výsledky sú často neisté. Z dôvodu obmedzenia ďalšieho negatívneho 
vplyvu zníženej hornej hranice lesa na podhrebeňové lesné porasty, ktoré sú týmto vo väčšej miere 
vystavené účinkom najmä abiotických škodlivých činiteľov (vietor, námraza, lavíny), navrhujeme sys
tematicky podporovať sukcesiu kosodreviny na hornej hranici lesa prirodzenou cestou. Pri hospodáre
ní na LP navrhujeme používať diferencované spôsoby obhospodarovania (najmä v imisne zaťažených 
porastoch), s vylúčením holorubov, všetky zásahy podriadiť primárnej funkcii jednotlivých porastov s 
použitím správnych výchovno-obnovných postupov uskutočniť postupnú premenu poloprirodzených 
porastov na stabilné lesné ekosystémy s prirodzenou drevinovou skladbou.

Likvidácia skládok odpadov
V riešenom území sa nachádza niekoľko divokých skládok, zväčša domového a stavebného odpadu, a 
to najmä priamo v intraviláne obce a jeho tesnej blízkosti. Najčastejšie sa divoké skládky vyskytujú v 
blízkosti Jasenského potoka v intraviláne. Z dôvodu posilnenia ekologickej stability územia navrhuje
me všetky divoké skládky odpadov odstrániť, povrch vyrovnať a zrekultivovať. Plochy po divokých 
skládkach navrhujeme ďalej upraviť na lokality s trvalou zeleňou.

Zníženie znečistenia ovzdušia emisiami a znečisťovania vodných tokov
Keďže hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia riešeného územia sú veľké priemyselné podniky Horeh- 
ronia a takisto diaľkové zdroje z priemyselných oblastí Slovenska a Poľska, eliminácia ich negatívneho 
pôsobenia prekračuje pôsobnosť obce (sú potrebné technické opatrenia - najmä zachytávanie emisií 
už na ich výstupoch z komínov, a to filtrami a lapačmi). Okrem týchto zdrojov sa v Jaseni nachádzajú 
miestne zdroje znečistenia ovzdušia, najmä kotolne tuhých palív v rodinných domoch a verejno- 
spoločenských zariadeniach. Navrhovaným riešením je zmena spôsobu vykurovania, Túto problema
tiku navrhujeme riešiť komplexne a v rámci obce prejsť na vykurovanie obce plynom. Výstavbu regu
lačných staníc pre zásobovanie plynom je nutné riešiť s prihliadnutím na podhorský charakter krajiny 
a miestnu stavebnú tradíciu - použiť atypický dizajn. Z dôvodu odstránenia znečisťovania povrchových 
tokov kanalizáciami rodinných domov navrhujeme v obci Jašenie dobudovať centrálnu kanalizáciu s 
čističkou odpadových vôd.

Odstránenie negatívneho vplyvu ťažby
Riešené územie je známe baníckou činnosťou, ktorá sa tu zameriavala na ťažbu rudných surovín. V 
rámci k.ú. Jašenie je v súčasnej dobe celkovo 16 lokalít, na ktorých sa v minulosti uskutočňovala 
ťažba alebo geologický prieskum. Výsledkom tejto antropickej činnosti sú poddolované územia, vrty, 
odkryvy, násypy banskej hlušiny a zabudnutý kovový odpad po geologickom prieskume, ktorých ne
gatívny účinok je umocnený tým, že sa všetky nachádzajú v lesných ekosystémoch ochranného pás
ma NAPANT-u. Z tohto dôvodu navrhujeme existujúci kovový odpad z území odstrániť, odkryvy zre
kultivovať a násypy banskej hlušiny použiť pri stavbe miestnej cestnej siete. Opustený povrchový lom 
nad PD Jašenie je nutné vyspádovať a zrekultivovať. Všetky tieto činnosti navrhujeme realizovať v 
rámci verejno-prospešných stavieb.

Eliminácia negatívnych vplyvov z prevádzky hydroelektrární
V súčasnej dobe sa v k.ú. Jašenie nachádza vodná elektráreň Železiarní Podbrezová so systémom 
umelých privádzačov, akumulačnej a vyrovnávacej nádrže a jedna malá vodná elektráreň (MVÉ), v in
traviláne obce. Pri prevádzke týchto derivačných hydroelektrární sú ovplyvňované aj prietokové po
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mery v koryte Jasenského potoka. Z dôvodu zachovania funkcie biokoridoru je pri prevádzke týchto 
vodných diel potrebné dbať na zachovanie minimálneho biologického prietoku Q2?o počas celého roka.

Eliminácia negatívnych vplyvov z prevádzky elektrovodu
Súčasné vzdušné elektrické vedenia 22 kV, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Jašenie sú výrazným celoploš
ným stresovým faktorom, nakoľko na nich dochádza k úhynom vtáctva (tzv. stĺpy smrti"). Z tohto dô
vodu navrhujeme najmä mimo intravilánu obce upraviť tieto vzdušné vedenia doplnením o plastové 
chrániče zabraňujúce dosadnutiu vtákov. Nové a rekonštruované elektrorozvody navrhujeme vzhľa
dom na ochranu avifauny a zachovanie krajinného obrazu uvažovať zásadne už len ako zemné, kábe- 
lové, s murovanými trafostanicami (nie stožiarovými). Prevádzkovanie existujúceho lyžiarskeho vleku 
pod lokalitou Rígeľ a navrhovaných vlekov pod Čiernym dielom navrhujeme uskutočňovať tak, aby 
nedošlo k narušeniu pôdneho krytu (najmä v jarných mesiacoch) a zmene rastlinného spoločenstva, 
nakoľko sa tieto vleky á k nim prislúchajúce zjazdovky budú nachádzať alebo zasahovať do plôch na
vrhovaných lokálnych biocentier. Ďalej doporučujeme uvažovať s osvetlením navrhovaných zjazdoviek 
len v minimálnej miere z dôvodu svetelného znečistenia a zabezpečenia dostatočnej kľudovej fázy 
celoročného rytmu zoocenóz.
Syntéza návrhov
Syntézou všetkých návrhov vzniká konečná podoba MÚSES pre záujmové územie, doplnená grafickou 
časťou. Reálna funkčnosť navrhovaného MÚSES závisí od časových úsekov, za ktoré sú jednotlivé prv
ky MÚSES schopné plniť funkciu stabilných ekosystémov. Niektoré prvky sú schopné plniť funkciu ih
neď (močiare, skalné spoločenstvá, brehové porasty), iné (najmä lesné spoločenstvá so zmenenou 
druhovou skladbou), až za niekoľko desiatok rokov, kým nedôjde k ich premene na stabilné ekosys- 
témy. Preto po schválení navrhnutého MÚSES bude potrebné zabezpečiť dodržiavanie jeho legislatív
nej ochrany, aby sa vytvorili priaznivé podmienky pre vývoj stabilizačných prvkov zo spoločenstiev 
relatívne stabilných na ekosystémy stabilné.

Konečná reálna podoba navrhovaného MÚSES je vyjadrená textovou a grafickou časťou, pričom každá 
z predchádzajúcich kapitol nie je chápaná osobitne, ale ako súčasť celého systému. Vypracovaním 
miestneho systému ekologickej stability pre katastrálne územia obce Jašenie a vytvorením podmie
nok pre jeho funkčnosť, sa vytvoria vhodné predpoklady pre také využívanie riešeného územia, ktoré 
zabezpečí požadovanú ekologickú stabilitu a zachovanie biologickej diverzity rastlinných a živočíš
nych druhov, pri určitom stupni využitia daného územia človekom.

ZELEŇ V OBCI 

Verejná zeleň
Parčík pri pomníku padlých v strede obce je vyhovujúci, potrebné je odstrániť nevhodnú dosadbu 
tují z posledného obdobia, čím vynikne pôvodná výsadba smrekov a limby.
Parčík pred kostolom - jeho dominantu tvoria nádherné lipy. Úprava je znehodnotená gýčovitou 
dosadbou z posledného obdobia (strieborné smreky, tuje). Túto je potrebné odstrániť a nahradiť dre
vinami vhodnejšími pre dané miesto (napr. lipy).
Zelený pruh na ulici Potočnej - je potrebné zachovať jeho doterajší charakter (prevaha ovocných 
stromov). Zabrániť nevhodným výsadbám tují, strieborných smrekov, ako sa to už stalo na predo
šlých plochách.

Nové plochy verejnej zelene.
Navrhovanou prestavbou novej časti obce vzniknú významné plochy verejnej zelene. V navrhovanom 
centre obce sa zelené plochy sústreďujú pozdĺž navrhovaných ulíc, na prelukách a väčších plochách 
vytvárajú väčšie celky. V južnej časti obce je vytvorený oddychovo-rekreačný areál, parkovo uprave
ný. Rozšírený a upravený zeleňou je aj športový areál pri terajšom futbalovom ihrisku. Väčšie využi
tie vodného prvku v obci sa dosiahne sprístupnením brehov Jasenského potoka, úpravou a doplne
ním brehových porastov. Tam, kde je to možné, je potrebné pri postupnej rekonštrukcii spevnených 
plôch budovať zelené pruhy pozdĺž ulíc, výsadbou alejových stromov. Plochy verejnej zelene je po
trebné upravovať jednoducho, adekvátne vidieckemu charakteru sídla. Dôraz klásť na tvorbu ucele
ných trávnatých plôch, vzrastaných listnatých stromov (lipa, jävor, buk ...). Nepripustiť gýčovitú 
úpravu „parčíkov" miniatúrnych chodníčkov, skaliek, výsadbou tují, strieborných smrekov a pod., čo 
nezodpovedá merítku priestoru ani kultúrno-historickému vývoju obce. Je potrebné rešpektovať a 
zveľaďovať prirodzené danosti obce (väčšie využitie vodného prvku, väzba na okolitú krajinu.
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Zeleň bytových a rodinných domov
Jedná sa o zeleň v starostlivosti jednotlivých obyvateľov obce. Je potrebné zvýšiť jej úroveň, avšak 
zachovať jej súčasný charakter. To znamená najmä vyvíjať sústavný tlak na odstránenie neporiadku z 
dvorov, šírenie osvety, sprostredkovať predaj okrasných kvetov, krov.
Hospodárska zeleň
Je v obci dispozičné aj funkčne prepojená. Plochy záhrad rodinných domov sú zväčša využívané hos
podárska zeleň. V celkovom obraze obce sa výrazne uplatňujú mohutné solitéry orecha vlašského, 
architektúru domov dopĺňajú ostatné ovocné stromy. Do hospodárskej zelene patria ja plochy záhu
mienkov. Hospodárska zeleň vo svojej terajšej podobe spoluvytvára tradičný vzhľad obce, pričom 
postupne nadobúda prevahu jej rekreačná funkcia.
Zeleň pri občianskej vybavenosti
Zeleň cintorína - cintorín centrálnej časti obce je veľmi pôsobivo zakomponovaný do krajiny. Je vhod
né zachovanie panoramatického výhľadu do krajiny, preto výsadbu vysokej zelene navrhujeme len 
od strany východnej (k obci). Zeleň rekreačných a športových zariadení. Rekreačné zariadenie - motel
- živý plot zo smrekových sadeníc je potrebné nahradiť krami vhodnými na živý plot (tavoľník, vtáčí 
zob, tis ...) Rekreačné zariadenie v Lomnistej doline - areál je vhodne upravený, nevyžaduje zmeny. 
Futbalový štadión - okolie sa vysadí bariérou zelene (stromoradím). Okolie navrhovaných športovísk 
sa upraví ako trávniky (tenisové a volejbalové ihriská). Kúpaliská - areál je zatrávnený, bez stromov, 
aby nebolo bránené prístupu slnka. Vysokou zeleňou sa doplní nové parkovisko (navrhované) a rekre- 
ač. areál. Škola - okolie novej školy je zatrávnené, doplní sa vysokou zeleňou po obvode. Pre zeleň 
občianskej vybavenosti platia rovnaké zásady tvorby, ako boli uvedené v časti Verejná zeleň. Navrho
vaná prestavba centrálnej zóny obce zahŕňa aj budovy občianskej vybavenosti, úprava ich okolia je 
obsiahnutá v časti Verejná zeleň.
Špeciálna zeleň
Píla LZ - nemá vlastné plochy zelene, vzhľadom k využitiu miesta a organizácii výroby, tieto ani nie je 
možné založiť. Navrhovaná je vysoká zeleň po obvode. RD Jašenie - hospodársky dvor nemá vlastnú 
ani obvodovú zeleň. V krajine nepôsobí rušivo len vďaka vhodnému umiestneniu, keď je areál zo Z 
strany ohraničený brehovým porastom Jasenského potoka. Vzhľadom k veľkosti areálu s rôznymi 
vplyvmi (prevádzky, dopravy) je potrebné vypracovať generálne zhodnotenie plôch v areáli (Generel 
zelene) a následný projekt ozelenenia. Izolačná zeleň komunikácie sa vysadí pozdĺž cesty v severnej 
časti obce (vo svahu medzi dvoma rovnobežnými cestami).

L. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 
L .l.  DOPRAVA

a) Širšie vzťahy

Riešené územie obce Jašenie sa nachádza v severnej časti okresu Banská Bystrica. Leží na južných 
svahoch Nízkych Tatier a patrí do ochranného pásma NAPANT-u. Je východiskovou obcou turistických 
trás do priestoru Lomnistej, Jasenskej a Suchej doliny. Na nadradenú komunikačnú sieť je obec napo
jená prostredníctvom cesty III. triedy č. 06649, a ďalej od odbočky na Lopej cestou III/06657 na ces
tu I. triedy č, 66 Banská Bystrica - Brezno. Stred obce je vzdialený od miesta napojenia na cestu 1/66 
2,5km. Cesta 1/66 je súčasťou celoštátnej cestnej siete, ktorá je v zmysle schváleného ÚPN VÚC Ban
skobystrický región navrhnutá v úseku Slovenská Ľupča - Brezno na rekonštrukciu, nová trasa 
s obchvatom Brezna (kategória C 11,5/100 úsekovo R 22,5/80).

Od okresného mesta Brezno je obec Jašenie vzdialená 17 km, čo predstavuje časovú dostupnosť 15 
minút, od krajského mesta Banská Bystrica je obec vzdialená 33 km, čo predstavuje časovú dostup
nosť 30 minút.

b) Automobilová doprava

Základ komunikačnej siete v sídle tvorí cesta III. triedy číslo 06649, ktorá plní' v sídle funkciu zbernej 
komunikácie B3. Svojim smerovým vedením je deliacim prvkom v centrálnej časti sídla. Jej štrkové 
•“¡sporiadanie navrhujeme na rekonštrukciu v kategórií C7,5/50 (po začiatok obce) a MZ 8/50 (v obci, 
kde šírka vozovky je 7m, + jednostranný chodník šírky 2m). Cesta končí na konci pri areáli poľnohos
podárskeho družstva plochou slúžiacou pre koncovú zástavku SAD a obratište autobusov. Ďalej po
kračuje už len lesná cesta kat. ÍL šírky 4 m s výhybňami vedúca do Lomnistej doliny. Táto končí v 
Priestore bývalého partizánskeho štábu miniatúrnym parkoviskom pre cca 4 vozidlá. Z cesty III. trie-
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dy č. 06649 za cintorínom odbočuje taktiež lesná cesta kat. ÍL  šírky 4 m s výhybňami smerom do Ja- 
senskej doliny.

Komunikačnú sieť v sídle dopĺňa systém obslužných komunikácií vo funkcii C3 v kategóriách MO 8/40, 
MO 7,5/40,50, MO 4,25/30,40, MOK 7,5/40. V novonavrhovanej zástavbe sú navrhované miestne ob
služné komunikácie vo funkcii C3 v kategórii MO 8/40. V časti Mlynište s predpokladanou nižšou inten
zitou dopravy navrhujeme riešiť komunikácie ako upokojené D l, kde sa v jednom koridore kumuluje 
pešia aj automobilová doprava v kategórii MOU 6,5/30.

Na ceste III/06649 nie je prevedené sčítanie dopravy a z toho dôvodu nebolo možné vyznačiť izofóny 
ekvivalentnej hladiny hluku. Obec sa nachádza mimo hlavného dopravného ťahu a vzhľadom k tomu, 
že ide o koncovú obec, dá sa predpokladať, že intenzita dopravy nie je veľmi vysoká. Dopravu tvoria 
len motorové vozidlá miestnych obyvateľov, linky SAD a obslužná nákladná doprava pre obec. V let
ných mesiacoch sa intenzita dopravy zvyšuje o motorové vozidlá smerujúce do rekreačných objektov 
v Lomnistej a Jasenskej doline. Po vybudovaní lyžiarskeho areálu v lokalite Pod Suchou bude 
v zimnom období zvýšená doprava o lyžiarov prechádzajúcich obcou. Predpokladaná návštevnosť ly
žiarskeho areálu je 800 lyžiarov.

c) Hromadná autobusová doprava

Riešené územie je obsluhované linkami SAD BBDS Banská Bystrica, Brezno - Jašenie ktoré majú 17 
spojov do obce a 19 spojov z obce. V obci sú 4 autobusové zastávky, ktoré sú vybavené prístreškami 
pre cestujúcich. Samostatný zastávkový pruh je len v 2 prípadoch (z 8 možných) a koncová otočka 
autobusov, kde vystupovanie aj nastupovanie je mimo dopravnej komunikácie. Rozloženie zastávok 
je z hľadiska dochádzkovej vzdialenosti vyhovujúce. Izochróny pešej dostupnosti 500m sú vyznačené 
vo výkresovej časti. Všetky autobusové zastávky je potrebné riešiť samostatnými zastávkovými pruh
mi mimo zbernej komunikácie v zmysle STN. Pri zastávkach je potrebné vybudovať kryté prístrešky 
pre cestujúcich.

d) Železničná doprava

Na železničnú sieť je obec Jašenie napojená nepriamo, pretože na železničnú zastávku je potrebné 
cestovať do Dubovej, alebo do Predajnej, ktoré ležia na železničnej trati č. 170 Zvolen - Brezno - Mar
gecany. Z hľadiska výhľadu je uvedená trať navrhnutá na rekonštrukciu na návrhovú rýchlosť 140 
km/hod so zdyojkoľajnením a elektrifikáciou v I. etape po Brezno výhľadovo až po Margecany. V 
zmysle ÚPN VÚC Banskobystrický región je navrhnuté v hromadnej preprave osôb rozvoj rýchleho že
lezničného prepojenia Zvolen - Banská Bystrica až po Brezno.

e) Lesné cesty
Obec Jašenie je obklopená lesmi, ktoré sú popretkávané sieťou lesných ciest. Táto je pomerne roz
siahla {cca 142 km). Lesné cesty možno rozdeliť na odvozné a približovacie. Odvozné cesty majú ka
tegóriu ÍL a 2L, t.j. cesty určené pre celoročnú prevádzku a sezónnu prevádzku. Cesty kat. ÍL majú 
dĺžku 26,62 km, šírku prevažne 4 m, resp. aj 4,5 m a pozdĺžne sklony od 7% do 13%. Cesty kat. 2L 
majú dĺžku 80 km, šírku prevažne 4 m a pozdĺžny sklon 6-15%. Okrem odvozných ciest je v území 
pomerne početná sieť približovacích ciest, ktorá meria 35,6 km. Šírka týchto ciest je tiež 4 m, resp. 
aj 3m a cesty sú bez spevnenia. Ich pozdĺžne sklony sú 6-20%.

f) Pešia doprava
Pešia dostupnosť jednotlivých častí sídla je mimo optimálnej pešej dostupnosti s ohľadom na rozľah
losť obce. V obci nie sú vybudované chodníky pozdĺž zbernej komunikácie a v niektorých úsekoch po
zdĺž obslužných komunikácií. Navrhujeme vybudovať chodník popri zbernej komunikácii v šírke 2m, 
nakoľko obcou prechádzajú pešie turistické trasy - „Partizánska cesta", trasy vedúce na „Cestu hrdi
nov SNP", trasy do priestoru tzv. "Kyslej", kde je prameň minerálnej vody, trasy vedúce Lomnistou 
dolinou až do priestoru bývalého partizánskeho štábu, resp. k pomníku J. Švermu ako pamätným 
miestam SNP. Popri miestnych obsiužných komunikáciách vo funkcii C3; sú navrhované jednostranné 
chodníky v šírke 2m. V koncových častiach novonavrhovanej IBV, kde sú navrhované upokojené 
miestne  ̂komunikácie funkcie D l pri malej intenzite dopravy je kumulovaná pešia a automobilová do
prava. Ďalšia sieť peších komunikácií je navrhovaná popri Jasenskom potoku v oddychovej zóne, kde 
spája jednotlivé športové a relaxačné plochy. V severnej častí obce je popri Jasenskom potoku na
vrhnutá 900m dlhá zelená cesta (greenway) pre korčuliarov, pohyb na skatebordoch.

g) Cyklistická doprava
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Katastrom obce prechádzajú turistické chodníky, ktoré sú navrhnuté na cyklotrasy, Vychádzajú z obce 
Jašenie Lomnistou dolinou po Asmolovovu chatu, druhá cyklotrasa vedie Jasenskou dolinou po osadu 
Kyslá, tretia vedie Suchou dolinou cez Kopcovú - sedlo do Pohronského Bukovca. Všetky tri cyklotra
sy budú mať nadregionálny význam. Okrem nadregionálnych cyklotrás je navrhnutá sieť regionálnych 
a miestnych cyklotrás v okolí zastavaného územia obcet ktoré zvýšia atraktivitu územia najmä 
v letnom období. Šírka obojstrannej cyklotrasy je 3 metre. Šírka jednosmerného cyklistického pruhu je
1,5m. Väčšina cyklotrás je navrhovaná po jestvujúcich polhých a lesných cestách.

h) Statická doprava
Potreba vybudovania parkovísk v obci sa javí pri futbalovom ihrisku, kúpalisku, dome smútku, nákup
nom stredisku, pri Obecnom úrade, moteli, a pri poľnohospodárskom družstve. Futbalové ihrisko má 
navrhnuté parkovacie miesta pre cca 30 vozidiel, kúpalisko pre 37 vozidiel. Dom smútku má navrhnu
té nové parkovisko za svojim objektom a v prípade potreby môže slúžiť aj parkovisko pri ceste 
III/06649, kde sú navrhnuté parkovacie kolmé státia v počte 17 miest, ako aj pozdĺžne státia v počte
6 miest na komunikácii pri Požiarnej zbrojnici. Nákupné stredisko má 8 miest, taktiež poľnohospodár
ske družstvo a Motel majú parkovanie zaistené na súčasných plochách.
Pre potreby navrhovaných lyžiarskych stredísk v priestore Pred Suchá je navrhnuté na pravej strane 
Jasenského potoka (oproti Poľnohospodárskemu družstvu) veľkokapacitné parkovisko pre cca 270 
osobných vozidiel, prístupné z obslužnej komunikácie cca 600metrov pod lyžiarskym areálom. Prepra
va lyžiarov k údolným staniciam bude zabezpečená prenosným približovacím vlekom po ľavej strane 
cesty. Ďalšie parkovisko je navrhnuté v lokalite Šansko pod lyžiarskym strediskom. Kapacita tohto 
parkoviska je navrhovaná pre 70 os. automobilov.
Pre vybudovanie týchto parkovísk bude nutné dodržať tieto podmienky :
+ parkovisko musí byť vyspádované s koncovým zberačom ropných látok
■ v blízkosti parkoviska musí byť dostatočné množstvo absorbčného materiálu (Vapex)
• musí byť zachované ochranné pásmo potrubia od prameňa po čerpaciu stanicu - tu musí byť vy 

tvorený zelený pás
• parkovisko musí byť ohraničené nepriepustným rigolom, ktorý bude zaústený do koncového lapača 

nepriepustný s atestom a s dostatočným objemom

i) Ekologická doprava
Vzhľadom k tomu, že navrhované lyžiarske stredisko Pod Suchou sa sčasti nachádza v ochrannom 
pásme II. stupňa je záchytné parkovisko navrhnuté vo vzdialenosti 650m od údolných staníc vlekov. 
Na dopravu lyžiarov zo záchytného parkoviska k vlekom bude slúžiť sezónny prenosný priblfžovací 
vlek.

L.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

a. Širšie vzťahy
Koncepcia ÚPN obce Jašenie z hľadiska širších vzťahov :

rešpektuje vodárenský systém skupinového vodovodu Jašenie - Predajná - Nemecká, ktorý za
bezpečuje zásobovanie pitnou vodou obce Jašenie, 

rešpektuje koncepciu odvádzania splaškových vôd skupinovou kanalizáciou Jašenie - Predajná 
s čistením splaškových vôd z obce na COV Predajná

b.. Vodohospodárska problematika katastrálneho územia 

b.l. Zdroje vody
b.1.1. Vodárenské zdroje

prameň Rastová sa využíva pre hromadné zásobovanie obyvateľov ako vodárenský zdroj pre skupi
nový vodovod Jašenie -  Predajná - Nemecká. Výdatnosť prameňa je : Qmin = 35,5 l.s 1, Qpr= 42,0 
l-S'1, Qmax = 84,2 l.s 1

- prameň Rígeľ využíva PD Jašenie. Povolený odber je maximálne 0,41 l.s'1 j
- prameň Rudno využíva areál hotela Lomnistá
- pramene Slivková s výdatnosťou 30,0 l.s 1 a Horné Stráne s výdatnosťou 5,0 l.s"1 sa nevyužívajú ani 

nie sú pravidelne sledované
- miestne pramene využívané na individuálne zásobovanie pitnou vodou v rozptýlenej zástavbe 

v katastrálnom území.

Koncepcia ÚPN obce z hľadiska vodárenských zdrojov v katastrálnom území obce Jašenie :
- rešpektuje využívanie prameňa Rastová pre SKV Jašenie -  Predajná - Nemecká, ktorého kvalitu vo

dy zabezpečí úpravňa vody realizovaná v areáli čerpacej stanice,
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- rešpektuje využívanie prameňa Rígeľpre vodovod PD Jašenie,
- rešpektuje využívanie prameňa Rudno pre vodovod rekreačného komplexu hotela Lomnistá,
- rešpektuje využívanie malých miestnych prameňov pre individuálne zásobovanie pitnou vodou 

v rozptýlenej zástavbe.

b. 1.2. Zdroje minerálnej vody 
prameň Kyslá s výdatnosťou 60,0 i.min'1 sa nachádza na pravom brehu Jasenského potoka v lokalite 
Kyslá. Nad prameňom je vybudovaný zastrešený altánok a voda vyteká z kovovej rúrky,

- prameň Horná Kyslá sa nachádza v doline Biela voda. Výdatnosť prameňa nie je známa.

Koncepcia ÚPN obce Jašenie z hľadiska minerálnych prameňov :
- rešpektuje individuálne využívanie prameňa Kyslá miestnymi obyvateľmi a turistami na pitie 

a plnenie fliaš
- navrhuje odborné zachytenie prameňa Horná Kyslá a úpravu okolia pre možnosti individuálneho vy

užívania

b. 1.3. Zdroje povrchovej vody
Potoky Jasenský, Prostredný a Lomnistá sú zdrojmi povrchovej vody pre hydroenergetickú sústavu 
vodných elektrární. Z potoka Lomnistá sú plnené požiarne nádrže v areáli hotela Lomnistá. Koncepcia 
ÚPN obce Jašenie rešpektuje využívanie povrchových vôd pre hydroenergetickú sústavu vodných elek
trární ä plnenie požiarnych nádrží.

b.2. Zásobovanie pitnou vodou
Zásobovanie pitnou vodou v katastrálnom území obce Jašenie zabezpečuje :
- verejný vodovod obce Jašenie,
- neverejný vodovod pre PD Jašenie,
- neverejný vodovod pre areál hotela Lomnistá,
- individuálne miestne pramene v rozptýlenej zástavbe.

Koncepcia ÚPIM obce Jašenie rešpektuje existujúce vodárenské systémy a zariadenia, ktoré zabezpeču
jú zásobovanie pitnou vodou v katastrálnom území obce.

b.3. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
V katastrálnom území obce Jašenie nie je vybudovaná verejná kanalizácia s ČOV.
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd v katastrálnom území obce Jašenie 
zabezpečuje :
- splašková kanalizácia s ČOV v areáli bývalého Geologického prieskumu, v ktorej sú čistené aj splaš

kové vody zo zástavby na Mlynskej ulici,
* splašková kanalizácia s ČOV v areáli hotela Lomnistá,
- splašková kanalizácia s ČOV v areáli PD Jašenie,
- individuálne žumpy a septiky v obci a v rozptýlenej zástavbe.

Koncepcia ÚPN obce Jašenie z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v katastrálnom 
území obce :
- rešpektuje kanalizačný komplex s ČOV v areáli hotela Lomnistá,
* rešpektuje rozhodnutie OÚ ŽP v Brezne, ktoré povoľuje súčasnú prevádzku ČOV PD Jašenie do 

31.5.2007,
- navrhuje verejnú splaškovú kanajizáciu v obci, napojenú na skupinovú kanalizáciu Jašenie - Predaj

ná s čistením splaškových vôd v ČOV Predajná,
navrhuje malú ČOV, resp. vodotesnú žumpu pre športový areál Pred Suchou,

- navrhuje akumuláciu splaškových vôd vo vodotesných žumpách pre rozptýlenú zástavbu 
v katastrálnom území.

b.4. Vodné toky
Hlavným recipientom v katastrálnom území obce je Jasenský potok. Riečnu sieť v území tvoria prítoky 
hlavného toku :
- pravostranné prítoky : Husárka, Čremošný potok, Suchý potok a Nahrbený potok,
■ ľavostranné prítoky : Prostredný potok a Lomnistá.
Celková plocha spadajúca do povodia Jasenského potoka je 87,81 km ,̂
Hydrologické údaje o potoku :
Profil : obec Jašenie 
Sledované prietoky :
Dlhodobý prietok Q = 2,01 m^.s"1
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Qm - denné
30 90 180______  270 355 364_______ dní
4,46 2,45 1,39 0,88 0,46 0,33 rn.s'1

Qn - ročné
1_________ 5_________ 10________ 20________ 50________ 100_______ rokov
8,5 17 21 27 37 45 m3.s"1

Na tokoch sú realizované miestne úpravy súvisiace s realizáciou odberných objektov pre hydroenerge
tickú sústavu (Jasenský potok, Prostredný potok a Lomnistá), cestných mostov, stabilizáciou dna 
a realizáciou malých vodných elektrární v obci.

V severnej časti obce je v prevádzke vodná elektráreň Jašenie, ktorá bola uvedená do prevádzky v 
roku 1924. Zberné privádzače z Lomnistej doliny sú svetlosti DN 900 mm a z Kyseliek (z Bielych 
vôd) svetlosti DN 1 000 mm. Privádzače sú ukončené v akumulačnej nádrži s objemom cca 20 000 
m3. Otvorený betónový prepad z nádrže je vyústený do Jasenského potoka. Vyrovnávacia nádrž na ľa
vom brehu Jasenského potoka, nad areálom PD Jašenie je 107 m dlhá, 47 m široká a jej objem je cca
9 250 m3,

V riečnom km cca 5,3 Jasenského potoka bola vybudovaná pohyblivá hať za účelom odberu vody pre 
malú vodnú elektráreň.

Nahrbený potok je na Potočnej ulici upravený. V najzápadnejšej časti intravilánu obce je Nahrbený 
potok prekrytý v dĺžke 210 m. Na Nahrbenom potoku je vybudované kúpalisko. Obidva potoky sú v 
správe Štátnych lesov.

Koncepcia ÚPN obce Jašenie z hľadiska úprav tokov v katastrálnom území :
- rešpektuje realizované miestne úpravy tokov,
- rešpektuje realizovaný hydroenergetický systém,
- nenavrhuje žiadne komplexné úpravy tokov.

c. Vodohospodárska problematika obce 

C'l. Zásobovanie pitnou vodou
V obci Jašenie je vybudovaný verejný vodovod v správe StVS a.s. OZ 01 Banská Bystrica, ktorý je na
pojený na SKV Jašenie -  Predajná - Nemecká. Voda z prameňa Rastová je po úprave prečerpávaná do 
vodojemu s objemom 2 x 150 m3 s kótou maximálnej hladiny 560,00 m n.m. Z vodojemu je trasovaný 
prívod SKV DN 300 do areálu čerpacej stanice. Odbočka DN 150 z prívodného potrubia SKV plní funk
ciu zásobného potrubia pre obec Jašenie. Prívod SKV DN 300 pokračuje intravilánom obce do vodoje
mu Predajná. Rozvodná sieť verejného vodovodu obce Jašenie je vybudovaná z potrubí profilov DN 80
- 150. Rozvodná sieť vodovodu je fyzicky zastaralá a dochádza k značným stratám vody. Tlakové po
mery vo vodovodnej sieti v dolnej časti obce sú vyššie ako 0,6 MPa.

ÚPN obce Jašenie z hľadiska zásobovania pitnou vodou :
- rešpektuje existujúci systém zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu obce napojeného na 

SKV Jašenie - Predajná - Nemecká,
- navrhuje prekládku prívodného potrubia DN 300 skupinového vodovodu na ulici Uhliská,
- rieši štandard pretlakových pomerov vo vodovodnej sieti návrhom ďalšieho tlakového pásma 

v zmysle Vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetví (v legislatívnom konaní), ktorou sa ustano
vujú štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov. Podľa 
pripravovanej vyhlášky za nedostatočný pretlak sa považuje pretlak pod minimálnou referenčnou 
úrovňou (0,25 MPa hydrodynamického pretlaku v distribučnom vodojeme meraný v mieste pripoje
nia nehnuteľnosti) a nad maximálnou referenčnou úrovňou (0,7 MPa hydrostatického pretlaku) pri 
bežných prevádzkových podmienkach verejného vodovodu,

- bilancuje potrebu pitnej vody vodovodu Jašenie pre územný rozvoj,
- posudzuje kapacity existujúcich vodárenských zariadení,
- navrhuje pre zástavbu pod kótou 500,00 m n.m. dolné tlakové pásmo, vodojem, zásobné potrubie,
- navrhuje rekonštrukciu fyzicky zastaralej rozvodnej vodovodnej siete a opatrenia na rozvodnej sieti 

súvisiace s realizáciou ďalšieho tlakového pásma,
- navrhuje rozšírenie vodovodu vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj v intraviláne obce a rekreačnej 

lokalite Pred Suchou
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Potreba pitnej vody
Je vyčíslená podľa Úpravy MP SR č.477/99-810 z 29.2.2000.

Potreba vody pre celú obec pre 1.400 obyvateľov

Odberateľ
Počet
iednotiek

Špecif. potreba 
l.iedn^.deň'1

Qd or Qd max
m3.d'1 l.s1 m^ď1 l.s'1

Obyvatelia

Spolu

1150 obyv. 
250 obvv.

135
101,3

155,3
25,3

1400 obvv. 180,6 2,1 288,9 3,3
Základná vybavenosť 1400 obvv. 25 35,0 0,4 56,0 0,6
Vyššia vybavenosť 
zamestnanci 
kino 
kluby

Spolu

50 zamest. 
100 miest 
40 miest

60
5
5

3,0
0,5
0,2
3,7 0,04 5,9 0,07

Rekreačná vybavenosť 
penzióny 
súkromie 
Pred Suchou 
Šansko

Spolu

110 lôžok 
400 lôžok 

800 návšt. 
200 návšt.

150
135
25
60

16,5
54.0
20.0 
12,0

102,5 1,2 164,0 1,9
Výroba 30 zamest. 120,0 3,6 0,04 5,8 0,07
Obec spolu 325,4 3,78 520,6 6,0

Potreba pitnej vody podľa tlakových pásiem

I. tlakové pásmo
Počet Spec. potreba Qd or Od max Qh

Odberateľ iednotiek l.iedn^.deň'1 m3.d 1 l.s'1 m3.d_1 l.s'1 l.s'1
Obyvatelia 510 obyv. 135 68,9

140 obvv. 101,3 1 4 ,2

Spolu 650 obvv. 83,1 0,96 133,0 1.5 2,7
Základná vybavenosť 650 obyv. 25 16,3 0,2 26,1 0,3 0,5
Vyššia vybavenosť 1,7 0,02 2,6 0,03 0,05
Rekreačná vybavenosť
penzióny 50 lôžok 150 7,5
súkromie 180 lôžok 135 24,3
Pred Suchou - - -

Šansko - - -

Spolu 31,8 0,4 50,9 0,6 1,1
Výroba 30 zamest. 120 3,6 0,04 5,8 0,07 0,5
I. tlak. pásmo spolu 136,5 1,6 218,4 2,5 4,85

II. tlakové pásmo
Počet Š pec. potreba Qd Dr Qd m ax Qh

Odberateľ iednotiek Uedn'^deň"1 m3.d'1 l.s'1 m3.d_1 l.s'1 l.s'1
Obyvatelia 640 obyv.

110 obyv.
135

101,3
86,4
H,1

Spolu 750 obyv. 97,5 1,2 156,0 1,8 3,24
Základná vybavenosť 750 obyv. 25 18,7 0,2 29,9 0,35 0,63
Vyššia vybavenosť 2,0 0,02 3,2 0,04 0,07
Rekreačná vybavenosť 
penzióny 
súkromie 
Pred Suchou 
Šansko

60 lôžok 
220 lôžok 

800 návšt. 
200 návšt.

150
135
25
60

9,0
29,7
20,0
12,0

Spolu 70,7 0,8 113,1 1,31 2,36
Výroba - - - - - -

II. tlak. pásme spolu 188,9 2/2 302,2 3,5 _ 6,3

Rozdelenie spotrebiska na tlakové pásma
Morfológia územia, existujúca a navrhovaná zástavba v obci, umiestnenie existujúceho vodovodu 
a rešpektovanie pretlaku v sieti 0,25 -  0,6 MPa delia spotrebisko na dve tlakové pásma. Hranicu me
dzi I. a II. tlakovým pásmo tvorí vrstevnica 500,00 m n.m. a v zastavanej 
časti obce je prispôsobená trasám rozvodného potrubia.
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Posúdenie a návrh hlavných vodárenských zariadení
• Akumulácia pitnej vody
I. tlakové pásmo
V súvislosti s riešením tlakových pomerov v rozvodnej vodovodnej sieti je pre I. tlakové pásmo (zá
stavba po kótu 500,00 m n.m.) navrhovaný vodojem Jašenie I. s objemom 150 m3 s kótou maximál
nej hladiny 530,00 m n.m. Miera akumulácie 68,7 % z Qd max.

II. tlakové pásmo
Existujúci vodojem Jašenie s objemom 300 m3 s kótou maximálnej hladiny 560,00 m n.m.s označením 
Jašenie II. vyhovuje, predstavuje 99,3 % z Qd max.

• Prívodné potrubie pre I. tlakové pásmo
Maximálna denná potreba pre I. tlakové pásmo je Qd max = 2,5 l.s"1.
Navrhované prívodné potrubie DN 100 dĺžky 160 m je predĺženie existujúceho potrubia rozvodnej sie
te na Potočnej ulici

• Zásobné potrubie
I. tlakové pásmo
Maximálna hodinová potreba je Qh = 4,5 l.s"1. Navrhované potrubie DN 100 dĺžky 680 m je trasované 
okrajom zastavaného územia na Potočnej ulici, poza areál ZŠ na Partizánsku cestu kde sa napojí na 
navrhovanú rozvodnú sieť I. tlakového pásma.

II. tlakové pásmo
Existujúce potrubie DN 150 od areálu čerpacej stanice bude zabezpečovať dodávku Qh = 6,31-S'1 pre
II. tlakové pásmo a Qd max = 2,5 l.s"1 pre I. tlakové pásmo, spolu 8,8 l.s'1.
Existujúce zásobné potrubie kapacitne vyhovuje.

• Rozvodná vodovodná sieť
Existujúca rozvodná vodovodná sieť je fyzický zastarala. Navrhovaná je rekonštrukcia rozvodnej vodo
vodnej siete.

c.2. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V obci Jašenie nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Splaškové vody sú akumulované v žumpách 
a septikoch, alebo sú vypúšťané do potokov. Dažďové vody sú čiastočne odvádzané do potokov rigol
mi vedľa ciest.
V areáli bývalého Geologického prieskumu je vybudovaná ČOV typu MČ-100, na ktorú je napojená aj 
splašková kanalizácia z Mlynskej ulice.

ÚPN obce Jašenie z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd :

- rešpektuje koncepciu deleného odvádzania odpadových vôd,
- navrhuje verejnú splaškovú kanalizáciu v obci, napojenú na jestvujúcu kanalizáciu v Predajnej, 

miestnej časti Kramlište, ktorá bude súčasťou skupinovej kanalizácie Jašenie -  Predajná s čistením 
splaškových vôd na ČOV Predajná,

- navrhuje zrušenie ČOV v areáli Geologického prieskumu a napojenie existujúcej splaškovej kanalizá
cie na verejnú kanalizáciu obce,

- navrhuje napojenie splaškových vôd z areálu PD Jašenie a bytoviek na verejnú kanalizáciu obce,
- navrhuje odvádzanie dažďových vôd otvorenými, resp. krytými rigolmi do miestnych potokov.

Množstvo splaškových vôd
Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude množstvo splaškových vôd :
Qdpr = 3,8 l.s'1, Qd max = 6,0 l.s"1, Qh max = 6,0 x 2,15 = 12,9 l.s'1, Qh min = 3,8 x 0,6 = 2,3 l.s"1 
Dimenzačné množstvo splaškových vôd : 12,9x2 = 25,8 l.s'1.

c.3. Vodné toky
Hlavným recipientom v intraviláne obce je Jasenský potok. Vyhláškou MP SR č.525/2002 Z.z. 
z 12.8.2002, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných tokov"a'Vodárenských tokov 
bol Jasenský potok vyhlásený za vodohospodársky významný tok (Príloha č.l). V intraviláne obce má 
Jasenský potok dva prítoky, llavostranným je potok Lomnistá, ktorý do Jasenského potoka zaúsťuje 
Prî  bytovkách pri PD Jašenie. Pravostranným prítokom je Nahrbený potok (Kakajka), ktorý do Jasen
ského potoka zaúsťuje v centrálnej časti obce.
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Jasenský potok je vo väčšej miere neupravený. Sú realizované len sporadické úpravy. Realizovali sa 
úpravy toku súvisiace s výstavbou malých vodných elektrární priamo v obci. V rkm 5,3 Jasenského po
toka je vybudovaná pohyblivá hať šírky 6,0 m a výšky 1,8 m z dôvodu odberu vody pre malú vodnú 
elektráreň.

Nahrbený potok je v úseku Potočnej ulice upravený do lichobežníkového profilu so šírkou dna 0,6 m, 
sklonom svahov 1:1, hĺbkou cca 1,0 m. Opevnenie brehov a dna kamennou dlažbou. Od kúpaliska je 
úsek dlhý cca 210 m upravený do krytého rúrového profilu DN 600. Na potoku je vybudované kúpali
sko. Bazén slúži na akumuláciu požiarnej vody.

ÚPN obce Jašenie z hľadiska úprav tokov :
* rešpektuje existujúce a vyhovujúce miestne úpravy Jasenského potoka,
- navrhuje revitalizáciu úpravy Nahrbeného potoka v súlade s MÚSES,
- navrhuje miestne úpravy tokov súvisiacich s opravou cestných premostení a opravy korýt, 

rešpektuje realizované vodohospodárske stavby súvisiace s výrobou elektrickej energie,
navrhuje riešiť ochranu obytných zón pred prípadnými vybreženými vodami Jasenského potoka za 
brehovou čiarou pri rešpektovaní pobrežných pozemkov šírky 10 m.

L.3. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

a. Projektové podklady
Pre vypracovanie návrhu ÚPN-Z Jašenie boli k dispozícii nasledovné podklady:
- Koncept ÚPN-SÚ Jašenie, ktorý vypracoval Ing. arch. Maník, Banská Bystrica
- Stanoviská organizácií ku konceptu ÚPN - SÚ

b. Širšie územné vzťahy
Riešené územie je elektrickou energiou zásobované 22 kV vzdušnou linkou č.308 Banská Bystrica - 
Bánoš - Podbrezová. 22 kV prípojka z tejto linky pre obec Jašenie je zrekonštruovaná. Cez územie 
zobrazené na mape širších územných vzťahov prechádzajú nasledovné vzdušné VN a W N  linky:
- 22 kV vzdušná prípojka z linky č.308 B. Bystrica - Bánoš - Podbrezová
- 22 kV vzdušné vedenie č.387 HC Jašenie - Podbrezová
- 22 kV vzdušné vedenie č.425 Podbrezová - Dubová
- 110 kV vzdušné vedenie dvojlinka č. 7711 Medzibrod - Dobšiná a 7910 Medzibrod - Hnúšťa
- 110 kV vzdušné vedenie dvojlinka č.7861, 7862 Medzibrod - Podbrezová
- 110 kV vzdušné vedenie č.7867 Medzibrod - Podbrezová

c. Ochranné pásma
- 22 kV vzdušné vedenie - 10m od kraj. vodiča na každú stranu
- 110 kV vzdušné vedenie- 15m od kraj. vodiča na každú stranu
V ochranných pásmach nie je povolená priemyselná a bytová výstavba. V úsekoch, kde vzdušné elek
trické vedenie prechádza cez zalesnené plochy, je potrebné odstraňovať porasty vysokej zelene tak, 
aby spády stromov počas prírodných kalamít nepoškodili vzdušné elektrické vedenie. Ochranné pás
ma vzdušných elektrických vedení sa môžu využívať na pestovanie nízkej zelene, napríklad stromče
kov pre vianočný výrub.

d. Základné údaje
Bytový fond

Jestvujúci stav Stav + I. etapa Stav + I.+II. etapa
-r- 2001____________________do r. 2015__________________do r. 2025______________________

Poč. obyv., b.j. Poč. obyv., b.j. Poč. obyv., b.j.
1116 331 1280 365 1400 400

Základné údaje pre občiansku vybavenosť sú uvedené v časti „Výpočet pre riešenie rozvodu elektric
kej energie".
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e. Výpočet pre riešenie rozvodu elektrickej energie
S ohľadom na charakter bytového fondu a objektov občianskej vybavenosti zaraďujeme tieto v zmys
le SN 352130 takto:
- 30% do kategórie „A", t.j. byty, v ktorých sa elektrická energia používa na osvetlenie a drobné el. 

spotrebiče do 16A
35% do kategórie „B", t.j. byty ako kategórie „A", ale kde sa elektrická energia používa aj na vare- 
nie a pečenie

- 35% do kategórie „C l", t.j. byty ako kategórie „B", ale kde sa el. energia používa aj na elektrické 
vykurovanie

Pre daný charakter bytov a objektov občianskej vybavenosti predpokladáme spotrebu elektrickej e- 
nergie podľa „Pravidiel pre elektrizačnú sústavu č.2", ktoré vypracovali Slovenské energetické závody 
GR takto:

Obec Jašenie
Stav + I. etapa do roku 2015

Podiel iednotl. druhov vybavenosti na maxime zaťaženia:

ZŠ 50 žiakov,4 triedy (25+3x4)x0,5 = 17 kVA
MŠ 20 detí (20+0,3x20)x0,6 = 16 kVA
Kultúrne stredisko = 38 kVA
Zdravotná ambulancia = 14 kVA
Lekáreň = 5 kVA
Predajňa MIBA 215m2 p.p. 0,08x215x0,8 = 14 kVA
Obchod PD Jašenie 56m p.p. 0,08x56x0,8 = 4 kVA
Predajňa Jednota 105m p.p. 0,08x105x0,8 = 7 kVA
Bufet PD Jašenie 40m2p.p.+ el. vík.{0,08x40x0,8)+10 = 13 kVA
Opravovňa BS 4 zamestnanci = 76 kVA
Pošta 3 zamestnanci = 6 kVA 
Pohost. u Dauč. 80 stol.+ el. vík. (25+0,5x80)x0,6+14 = 53 kVA
Pohostinstvo PENZIÓN 20 štól. (25+0,5x20)x0,6 = 21 kVA
Pohostinstvo ŠPORTKLUB 80 stol. (25+0,5x80)x0,6 =■ 39 kVA
Penzión MIBA 32 lôžok (50+0,45x32)x0,8 = 52 kVA
Penzión ASTRA 10 lôžok (50+0,45xl0)x0,8 = 43 kVA
Mot. KS 60 lôž„70 St.(50+0,45x60)x0,8+(25x0,5x70)x0,6 = 96 kVA
Ubytovanie pri obec. kúpalisku 60 Iôžok(50+0,45x60)x0,8 = 62 kVA
Spál. huta rekr. zariad. 60 lôžok (50+0.45x60)x0.8______ - 62 kVA
Príkon pre vybavenosť S vy b. =577 kVA
Príkon verejného osvetlenia Svo = 42 kVA
Súčas. max. príkon byt. jednotiek S =nxSbDTS=375x4,7 =1763 kVA 
Súčas. max. príkon v I. et.(vrátane komún, spotreby):
S = Svyb + Svo + Sb = 577 + 42 + 1763 = 2382 kVA 
Podiel 1 bytu na súč. max. príkone (vrát. komún, spor.)
SN = S/n = 2382 375 = 6,35 kVA/b.j.
Podiel 1 obyv. na súč. max. príkone (vrát. kom. spotr.)
Sno = S/no = 2382/ 1350 = 1,76 kVA/obyv.
Pri predpokladanom ročnom využití maxima 1600 hod. bude ročná spotreba elektrickej energie 3811 
MWh.
Celkový počet transformátorových staníc o výkone 400 kVA, zaťažených na 80%, je: 
nDTS = S/ kxSDTS = 2382/ (0,8x400) = 7,44 ks

Stav + I. + II. etapa do roku 2025

Podiel iednotl. druhov vybavenosti na maxime zaťaženia:
Stav + I. etapa = 577 kVA
Penz. a hotel, zariad.v centre 170 Iôž.(50+0.45xl701x0.8 = 101 kVA

Príkon pre vybavenosť Svyb = 678 kVA
Príkon verejného osvetlenia Svo = 51 kVA
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Súčasný max. príkon byt. jednotiek Sb=nxSbDTS=390x4,7 = 1833 kVA 
Súčasný max. príkon v II. etape (vrátane komún, spotr.):
S = S vy b + Svo + Sb =2652 kVA

Podiel 1 bytu na súčas. max. príkone (vrátane kom. spotr.)
Sn = S /n = 2562/390 = 6,57 kVA/b.j.

Podiel 1 obyvateľa na súč. max. príkone (vr. kom. spotr.)
S/no = 2562/1400 = 1,83 kVA/obyv.

Pri predpokladanom ročnom využití maxima 1600 hodín bude ročná spotreba elektrickej energie 4099 
MWh.

Celk. počet transf. staníc o výk.400 kVA zaťaženie na 80% je: 
nDTS = S/ (kxSDTS) = 2562/(0,8x400) = 8ks

Navrhovaný športový areál Pred suchá
I.etapa do roku 2015
Podiel jednott. druhov vybavenosti na maxime zaťaženia:
Lyžiarsky vlek 900 m =16 kVA
Lyžiarske vleky 600, 500 m =36 kVA
Služby____________ _____________________________ = 11 kVA
Príkon pre vybavenosť Svyb = 63 kVA
Príkon pre vereiné osvetlenie Svo___________________=11 kVA
Súčasný max. príkon S = Svyb + Svo = 63 + 11 = 74 kVA

Celk. počet transf. staníc o výk.100 kVA zaťaž, na 80% je: 
nDTS = S/(kxSDTS) = 74/ (0,8x100) = 1 ks

Areál Jasenská Kyslá 
Stav+I. etapa do roku 2015
Sauna a rehabilit. miestnosti s pošil, zariad. = 36 kVA
Celk. počet transformačných staníc o výkone 50 kVA zaťaž, na 80% je:
nDTS = S/ (kxSDTS) = 36/(0,8x50) = 1 ks

f. Zásady zásobovania elektrickou energiou
Objekty bytového fondu a objekty občianskej vybavenosti v obci Jašenie sú elektrickou energiou zá
sobované z jestvujúcich distribučných transformátorových staníc 22/0,4 kV zo vzdušnej linky č.308. 
Transformátorové stanice sú z tejto linky napájané vzdušnými a káblovými 22 kV prípojkami. Sekun
dárna sieť NN v obci je riešená ako vzdušná sekundárna sieť NN na betónových stĺpoch. Vzdušná 22 
kV prípojka z linky č.308 a vzdušná sekundárna sieť NN je zrekonštruovaná a jej prenosová schop
nosť postačuje kryť nároky na prenos elektrickej energie. Nad obcou je vybudovaná hydrocentrála o 
výkone 0,4 MW, ktorá je v súkromnom vlastníctve.
Pre navrhovanú výstavbu sa vybudujú nové distribučné transformátorové stanice vrátane vzdušných a 
káblových 22 kV prípojok a vzdušná a káblová sekundárna sieť NN.

Označenie, druh a veľkosť jestvujúcich a navrhovaných transformátorových staníc podľa etapizácie 
výstavby sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Označenie Stav Stav + I. et. Stav+I+II.
Druh transf. stanice (kVA) (kVA) et. (kVA)

Obec Jašenie
TS l Kramlište-stožiarov 250 250 250
TS2 PÍLA Kramlište-stožiarová 250 250 250
TS5 Jašenie geol. prieskum-stož. 50 50 50
TS4 Jasenie-stožiarová 400 400 400
TS3 Jašenie ul. Švermu-stožiar. 250 250 250
TS6 Jašenie Potoč. ul.-betónová

bloková typ TDBO 630 630 630
TS7 Jašenie nad cintorínom-stož. 250 250 250
T S l l  PD Jasenie-stožiarová 250 250 250
TS9 Jašenie Asmolov, nám.-betón.
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bloková typ TDBO - 630 630
TS10 bytovky Jašenie -stožiarová - 250 250
TS8 IBV Kramlište -stožiar. 250 250 250

Športový areál Pred suchá
TS12 - bloková 100 100

Areál Jasenská Kyslá
TS13 - stožiarová 160 160 160

Areál Bavková
TS 14 - stožiarová 100 100 100

Lomnistá dolina
TS15 - stožiarová 400 400 400

Lyžiarsky športový areál Šánsko
- bude napojené káblovým vedením NN z jestvujúceho vzdušného vedenia NN v obci Jašenie.
Ako vyplýva z horeuvedenej tabuľky, v obci Jašenie sa v I. etape výstavby vybuduje betónová trans
formátorová stanica TS9 typu TDBO o výkone 630 kVA a stožiarová transformátorová stanica TS10 o 
výkone 250kVA. V navrhovanom športovom areáli Pred suchá sa v I. etape vybuduje stožiarová 
transformátorová stanica TS12 o výkone 100 kVA. V Jasenskej doline sa zruší vzdušné 22 kVA vede
nie od TS 14 Bavková po transformátorové stanice pri ústí štôlne, zároveň sa zrušia aj tieto transfor- 
mátorové stanice, ktoré slúžili pre geologický prieskum územia a banskú činnosť. Pre navrhované 
transformátorové stanice sa vybudujú 22 kV vzdušné a káblové prípojky a pre navrhovanú výstavbu 
sa vybuduje vzdušný a káblový rozvod NN.

g. Verejné osvetlenie
Pre osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev slúži verejné osvetlenie, ktoré je v obci Jašenie 
vybudované výbojkovými ramenovými svietidlami na stĺpoch jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 
NN. Rozvod medzi svietidlami je vodičmi A lFe  6 o priereze 25mm2, ktoré slúžia ako fáza verejného 
osvetlenia vzdušnej sekundárnej siete NN. Pre navrhovanú výstavbu v centre Jašenia, pre osvetlenie 
navrhovaných zjazdových lyžiarskych tratí a verejných priestranstiev navrhovaných rekreačných za
riadení a športových areálov budovať verejné osvetlenie výbojkovými svietidlamj, ktoré budú upev
nené na osvetľovacích bezpäticových stožiaroch. Rozvod medzi svietidlami budovať káblom CYKY 
4Bx6 - CYKY 4 BxlO mm2.

L.4. SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

a. Rádiokomunikácie

Miestny rozhlas

V súčasnom stave má obec Jašenie vybudovanú sieť miestneho rozhlasu. Prevádzka je zaistená cez 
rozhlasovú ústredňu typu AUA a výkonový stojan umiestnenými v budove Obecného úradu. Rozvod 
je vybudovaný dvojdrôtovým nadzemným vedením po stĺpových stožiaroch. Pre navrhované riešenie, 
kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV a vybavenosťou, je potrebné uvažovať s rozšírením výkonu 
zosilňovacieho stojanu a vybudovaním nových rozvodov do priestorov navrhovanej výstavby. Pre ly
žiarske centrum sa uvažuje s ústredňou dialkovo riadenou z objektu Obecného úradu.

TV - signál

Podľa nameraných hodnôt Správy rádiokomunikácií Banská Bystrica je v záujmovej lokalite možnosť 
príjmu TV programu STV 1 a STV 2. Do úvahy pripadajú nasledovné alternatívy :
- l.TV program - 9. kanál vert. polar. str. hodnota 73 dB/m, pokrytie 100 % z miestneho prevádzača
- 2.TV program - 22. kanál horiz. polar. str. hodnota 65 dB/m pokrytie 100 % z miestneho prevádzača 
Vykrytie záujmového územia TV signálom je na dobrej úrovni, pretože miestne prevádzače sú novo
vybudované. Dobrý príjem TV signálu programov Slovenskej televízie je možné zabezpečiť individuál
nymi anténami typu YAGI.

b. Elektronické komunikácie
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Zaradenie z hľadiska umiestnenia
Obec Jašenie z telekomunikačného hľadiska patrí do miestneho telefónneho obvodu /MTO/ Predajná, 
ktorý je súčasťou uzlového telefónneho obvodu /UTO/ Brezno. UTO Brezno patrí do tranzitného tele
fónneho obvodu /TTO/ Banská Bystrica.

Súčasný stav miestnej telekomunikačnej siete / MTS /
Miestna telekomunikačná sieť / MTS / v Jaseni je budovaná :
1. úložnými zemnými telekomunikačnými káblami
- olovenými káblami starej konštrukcie /párované / - typy TCKOPV .p 0.6 mm
- celoplastovými káblami / štvorkované / - typy TCEKE .XN 0.6
2. vzdušnými samonosnými káblami - typy TCEKES ..XN 0.4,

- a TCEKYS 1 XN 0.6
Celá MTS v Jaseni je napojená na nový digitálny trakt RSU /vzdialená účastnícka jednotka / v obci 
Predajná o kapacite 384 účastníkov s možnosťou rozšírenia - dvoma úložnými káblami
- TCKOPV 70p 0.6
- TCEKE 75 XN 0.6 - do Jašenia je privedený profil cca 50 XN
Tieto káble sú vyústené v sieťových rozvádzačoch /SR/, z ktorých sú napojené úložnými alebo samo

nosnými káblami účastnícke rozvádzače / ÚR /. Z ÚR sú napojení účastníci vzdušnými samonosnými 
káblami. Územím Jašenia neprechádzajú diaľkové káble.

Hodnotenie súčasného stavu mts
- z hľadiska použitia technických prostriedkov
Olovené párované káble typov TCKOPV..p 0.6 sú na hranici životnosti. Rekonštrukcia mts v roku 1993 
bola uskutočnená celoplastovými káblami typov TCEKE ..XN 0.6, ktoré nevyhovujú súčasným požia
davkám, pretože nemajú vazelínovú zábranu proti vlhkosti.

- z hľadiska kapacity
Pri súčasnom stave byt. fondu (340 domov) a možnosti zriadenia priamych hlavných telefónnych sta
níc /HTS / -170 - je percento telefonizácie 50 %. Po vyradení káblov TCKOPV z prevádzky toto percen
to poklesne na 29%.

Perspektívy rozvoja
Obec Jašenie podľa perspektív územného plánu sa zaraduje z telekomunikačného hľadiska medzi obce 
so zvýšeným záujmom (turistický ruch, rekreačné oblasti), ktorý bude charakterizovaný bytovým sek
torom, prenájmom bytov, ubytovne, hotely, rozvinutým sektorom služieb.
Z hľadiska telekomunikačných služieb je takáto oblasť charakterizovaná zvýšeným záujmom o štan
dardné telefónne služby, časté zmeny požiadaviek, sezónne požiadavky.

Navrhované riešenie
- Ponechať napojenie obce Jašenie na rozšírené RSU v Predajnej, ktorá svojou kapacitou poslúži do 

roku 2000
- Po tomto období vybudovať nový prívodný kábel z RSU do obce Jašenie dostatočnej dimenzie pre 

100% stupeň telefonizácie do roku 2020
Vybudovať novú klasickú káblovú sieť s dimenzovaním :

- bytové stanice : cca 2 páry na byt
- nebytové stanice : podľa požiadaviek zákazníkov
- Používať iba káble s vazelínovou alebo práškovou zábranou proti vlhkosti
- Pri budovaní prívodného kábla pripoložiť 2 ks HDPE rúr pre dodatočné zatiahnutie optických káblov 

pre špeciálnych zákazníkov / hotely, strediská služieb, športové areály /
Pre lyžiarske centrum a vzdialených účastníkov uvažovať s nasadením rádiového zariadenia. V rie
šení ÚPN-SÚ je navrhnutá prekládka určitých častí káblových vedení do novej trasy a rozšírenie k 
navrhovaným objektom /viď výkres časti slaboprúd/. Každý ďalší projekčný stupeň je nutné prejed- 
nať so správcom siete - Slovák telecom a.s. Odštepný závod Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné 
Slovensko, Primárna oblasť Banská Bystrica.

L.5. ZÁSOBOVANIE PLYNOM

a. Širšie vzťahy

Trasa dialkového vysokotlakového Pohronského plynovodu DN 300 PN 40 vedie vedľa štátnej cesty 
1/66 B. Bystrica - Brezno. Prevádzkový pretlak v jestvujúcom vysokotlakovom plynovode sa pohybu
je v rozsahu 2,0 až 2,5 MPa. V obci Predajná je vybudovaná VTL prípojka plynu DN 80, regulačná
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stanica plynu RS 1500 - VTL / STL Od RS sú vedené stredotlaké rozvody plynu cez obec Predajná až 
do obce Jašenie.

b. Jestvujúci stav plynofikácie
V roku 2002 bola ukončená plynofikácia celej obce o celkovej dĺžke plynovodov 1.etapa 1740 m +
2.etapa 4430 m = 6170 m plynovodov. V súčastnosti je napojených cca 80% domácností.

V rokoch 1998 a 1999 bola v obci Jašenie prevedená plynofikácia nasledovne :
1. etapa
- strednotlakové rozvody o pretlaku 0,3 MPa
- od začiatku obce až po poľnohospodárske družstvo bol vybudovaný STL plynovod o D 90 a D 63 a 

celkovej dĺžke cca 1740 m + prípojky plynovodu, (investor SPP OZ Zvolen)
2.etapa
- bola prevedená plynofikácia ulíc o D 50, D 63, D 90 o celkovej dĺžke cca 3500m

Návrh plynofikácie novej zástavby IBV
V ÚPN obce je návrh novej výstavby IBV v častiach obce:
I. etapa do roku 2015 -  40 b.j.

20 b.j. v prelukách v zastavanom území obce
13 b.j. Mlynište I.
7 b.j. Južná časť obce

II. etapa do r.2025 - 30 b.j.
16 b.j. Mlynište II.
14 b.j. Hrabina

- ďalšia výstavba IBV je navrhovaná v prelukách jednotlivých ulíc
Túto novonavrhovanú časť IBV je možné plynofikovať z jestvujúcej plynovej siete vedenej vo vedľaj
ších uliciach.

Bilancia potreby plynu:

OBYVATEĽSTVO

rod. domy + bytovky 275 odber =550m3/hod = 1 210 OOOmVok

VEĽKOODBER
Zákl. škola Jašenie - 40m3/hod = 80 000m3/rok

MALOODBER
Obecný úrad Jašenie = 7,5m3/hod = 15 OOOmVrok
Obchod JEDNOTA = 10m /hod = 20 000m /rok
Obecný úrad - st. ZŠ = 7,5m /hod = 15 000m i

KS SPOL + B SPOL = 30m /hod = 60 000m3/rok
Potraviny MIBA = 6m /hod = 12 000m3/rok
Požiarna zbrojnica = 2,5m /hod = 5 000m /rok
Roľnícke družstvo = 30m3/hod = 60 000m /rok
Roľnícke družstvo 22BJ = 25m3/hod = 55 000m /rok
Mliekospol = 10m /hod = 20 000m /rok
Obecnv úrad- Drevádzka = 20m /hod = 40 000m /rok
celkom = 738,5m /hod = 1 592 000m3/rok
z toho VEĽKOODBER =40,0m^/hod = 80 000m /rok
z toho MALOODBER =148,5m3/hod = 302 000m /rok

Navrhovaná plynovodná sieť postačuje aj na nárast bytov do roku 2025 na 400 bytov a počet obyva
teľov 1 400.

M. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie 
z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie

M.l. Ovzdušie
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Na znečisťovaní ovzdušia sa podieľajú domáce kúreniská a kotolne technických pavilónov na tuhé pa
livá produkciou popolčeka a S02. Toto množstvo exhalátov vďaka vysokému biologicko-krajinárskemu 
potenciálu územia je zanedbateľné, ovšem aj u takýchto zdrojov je nutné do budúcna počítať s ekolo
gicky čistejším palivom. Územný plán rieši plynofikáciu sídla Jašenie, pričom v súčasnosti je už obec 
splynofikovaná na 80 %. Negatívny vplyv na bývanie má ochranné pásmo PD Jašenie, ktoré je stano
vené počtom kusov hovädzieho dobytka a toto zasahuje obytnú časť sídla.
Vzhľadom k vyšším koncentráciám radónu v banských dielach je nutné preskúmať jeho prítomnosť v 
obývanej časti sídelného útvaru Jašenie a na novonavrhovaných lokalitách.

M.2. Voda
Legislatívna ochrana vôd
Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov vyplýva zo zákona č.364/2004 Z.z. o vodách 
a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a 
predstavuje :
• všeobecné povinnosti § 30
• chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) § 31 
» ochranné pásma vodárenských zdrojov § 32
• vodárenský tok § 44

Katastrálne územie obce Jašenie je z vodohospodárskeho hľadiska významné a vzťahujú sa naň všetky 
formy legislatívnej ochrany.

• Všeobecné povinnosti, vyplývajú priamo zo zákona č.364/2004 Z.z. a platí pre celé územie SR
• Chránená vodohospodárska oblasť Nízke Tatry - východná časť stanovená v § 1 Nariadenia 

vlády SSR č. 13/1987 Zb. V tejto oblasti sa nachádza celé katastrálne územie obce Jašenie. Možnosti 
vykonávania činnosti v CHVO vyplývajú z § 31 zákona č.364/2004 Z.z.

• Ochranné pásma vodárenských zdrojov :OP vodárenského zdroja Rastová bolo určené Rozhod
nutím ONV - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Banskej Bystrici, 
č.l917/86Dj. zo dňa 4.6.1987.

• Povodie vodárenského toku Jasenský potok, stanovené Vyhláškou MP SR č.525 Z.z. 
z 12.8.2002 (Príloha č.2). (č. hydrologického poradia 4-23-02-029) po profil : näd “sútokom • 
s potokom Lomnistá. Ochrana sa vzťahuje na celé povodie Jasenského potoka nad sútokom 
s potokom Lomnistá.

Zdroje znečistenia vôd
V riešenom území sa nenachádzajú významní znečisťovatelia podzemných a povrchových vôd. V obci 
nie je vybudovaná verejná kanalizácia s ČOV. Medzi bodové zdroje znečistenia môžeme zaradiť: indi
viduálne žumpy, u ktorých nie je zaručená vodotesnosť, vyústenia dažďovej kanalizácie a cestných ri
golov, do ktorých sú vypúšťané prepadové vody zo septikov a priame vyústenie splaškových vôd do 
povrchových tokov.

Návrh opatrení
ÚPN obce Jašenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a ochranu vôd navrhuje nasledujúce 
opatrenia :
- rešpektovanie legislatívnej ochrany vôd vyplývajúcej zo zákona č.364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgá

nov štátnej vodnej správy
- realizácia verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá bude súčasťou skupinovej kanalizácie Jašenie - Pre

dajná s čistením splaškových vôd v ČOV Predajná,
- zachovanie prirodzeného koryta Jasenského potoka a riešenie ochrany intravilánu (rozvojových 

plôch) pred vybreženými vodami opatreniami za hranicou pobrežných pozemkov,

M.3. Odpady
Zber, odvoz a likvidácia TKO je zabezpečená prostredníctvom fi. Profax Nemecká, ktorá odváža ko
munálny odpad na skládku v Brezne -  fi. Sekológ). Obec zabezpečuje zber separovaného odpadu 
v komoditách: papier, plast, sklo, textil, kovový šrot, ďalej nebezpečný odpad (pneumatiky, elektro- 
odpad, akumulátory) v zbernom dvore starej školy. Vzhľadom k zámeru prestavby starej školy na ve
rejnoprospešné služby, je tento areál navrhovaný na premiestnenie do areálu výrobného územia - 
areálu píly. Zelený odpad -  bioodpad obec uskladňuje na kompostovisku v priestore Pred Kohútovou 
v doline Kyslá; Kompostovisko je potrebné ohradiť drevenými prvkami. Drevené odpady, ktoré produ
kuje drevárska výroba Štátnych lesov, odoberajú podniky Bučina Zvolen, Smrečina Banská Bystrica 
na ďalšie spracovanie.
Problémom v obci sú divoké skládky odpadu, ktoré boli zistené na pravom brehu jasenského potoka 
Pod Kalváriou, kde sa vyskytujú navážky stavebného a domového odpadu, zbytky kovového šrotu,
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objekt voľne ustajňovacieho dobytka v južných častiach sídla a roztrúsená skládka škváry na volYiom 
priestranstve z kotolne na tuhé palivo obytných viacpodlažných domov PD Jašenie.
Uvedené skládky je nutné zlikvidovať a priestor zrekultivovať.
Návrh takisto rieši spevnenie brehov prostredníctvom vysokej zelene. V úsekoch, kde je narušený 
breh eróziou vody, sú nutné spevnenia prírodným kameňom a následné zatrávnenie, resp. vysadenie 
stromovej zelene.
Chov hovädzieho dobytka v hospodárskych objektoch obytných domov pokladáme za problematický a 
do budúcna za kontroverzný, nakoľko výhon hospodárskych zvierat, najmä rožného dobytka na pas
tvu zadnými traktami spravidla nie je možný, preto sa v súčasnosti prevádza z hlavného vstupu do 
obytných priestorov, teda do dvora a na miestne komunikácie, ktoré sú následne znečisťované.
V čase pasenia HD (máj -  oktober) je potrebné vytvorit podmienky pre ustajnenie stada mimo zasta
vané územie obce.
S prihliadnutím k dispozičnému a prevádzkovému riešeniu dochovaných hospodárskych obydlí, kde je 
vpredu obytný dom a vzadu hospodárske objekty pre dobytok s maštaľou, humnom či stodolou, je 
vhodný len pre nízky počet kusov hovädzieho dobytka, čo nemôže zabezpečiť obživu celej rodiny. Te
da podnikanie v tejto oblasti nemôže byť základným príjmom, môžu to byť len vedľajšie príjmy.
V princípe urbanistická zástavba poriečneho a prícestného typu neumožňuje chov väčšieho počtu do
bytka. Z týchto dôvodov nepredpokladáme chov väčšieho počtu hovädzieho dobytka, naopak v cen
trálnej časti, kde navrhujeme výstavbu občianskej vybavenosti, sa predpokladá vylúčenie chovu hos
podárskych zvierat.
Problémom do budúcna vždy bude z hygienického hľadiska skládka maštaľného hnoja /pevné hnoji
sko/, ďalej tekuté odpady /močovka a pod./. Preto väčšia centralizácia 15 - 20 kusov hovädzieho do
bytka už začína byť efektívnejšia a vhodnejšia z hľadiska hygieny a budovania objektov pre tekuté a 
tuhé odpady.
Z hľadiska hygieny prostredia je nutné dbať o kosenie neúžitkov v intraviláne, ako aj na okraji intravi
lánu a jeho časti úvrati polhohospodárskych lánov, a tak zabrániť zarastaniu týchto plôch ruderálnou 
zeleňou, napríklad palinou a inými bylinami, ktoré v čase kvitnutia veľmi sťažujú zdravotný stav aler
gikom.
V oblasti zelene obytného prostredia je potrebné sa zmieniť o ploche na severozápadnom okraji obce, 
devastovanej ťažbou zlata v minulosti. Jedná sa o plochu vretenovitého tvaru medzi štátnou cestou 
do Lomnistej a cestou do Jasenskej doliny (lokalita Hrabiny). Plocha je cenná tým, že bezprostredne 
nadväzuje na intravilán obce. Plocha je využívaná ako máloprodukčný pasienok, nakoľko priamo su
sedí s rodinným domom. Plochu by bolo vhodné rekultivovať (zarovnať terénne nerovnosti, výsypky 
hlušiny). Po rekultivácii by mohla plniť aj rekreačnú funkciu ako priestor voľného času (vychádzky, 
hry na lúke a pod.). Na dotvorenie prírodného rámca je vhodné dosadiť rozptýlenú stromovú zeleň, 
príp. alej vedľa ciest do oboch dolín.

M.4. Zeleň 
Verejná zeleň
Parčík pri pomníku padlých v strede obce je vyhovujúci, potrebné je odstrániť nevhodnú dosadbu tují 
z posledného obdobia, čím vynikne pôvodná výsadba smrekov a limby.
Parčík pred kostolom - jeho dominantu tvoria lipy. Úprava je znehodnotená nevhodnou dosadbou z 
posledného obdobia (strieborné smreky, tuje). Túto je potrebné odstrániť a nahradiť drevinami vhod
nejšími pre dané miesto (napr. lipy).
Zelený pruh na ulici Potočnej - je potrebné zachovať jeho doterajší charakter (prevaha ovocných 
stromov).
Nové plochy verejnej zelene
Navrhovanou prestavbou novej časti obce vzniknú významné plochy verejnej zelene. V centre obce sa 
zelené plochy sústreďujú pozdĺž navrhovaných ulíc, na prelukách a väčších plochách vytvárajú väčšie 
celky. V južnej časti obce bude vytvorený oddychovo-rekreačný areál, parkovo upravený. Rozšírený a 
upravený zeleňou je aj športový areál pri terajšom futbalovom ihrisku. Väčšie využitie vodného prvku 
v obci sa dosiahne sprístupnením brehov Jasenského potoka, úpravou a doplnením brehových poras
tov. Tam, kde je to možné, je potrebné pri postupnej rekonštrukcií spevnených plôch budovať zelené 
pruhy pozdĺž ulíc, výsadbou alejí stromov. Plochy verejnej zelene je potrebné upravovať jednoducho, 
adekvátne vidieckemu charakteru sídla. Dôraz klásť na tvorbu ucelených trávnatých plôch, vzrastlých 
listnatých stromov (lipa, javor, buk ...). Nepripustiť nevhodnú úpravu „parčíkov" miniatúrnych chod
níčkov, skaliek, výsadbou tují, strieborných smrekov a pod., čo nezodpovedá merítku priestoru ani 
kultúrno-historickému vývoju obce. Je potrebné rešpektovať a zveľaďovať prirodzené danosti obce 
(väčšie využitie vodného prvku, väzba na okolitú krajinu.
Zeleň bytových a rodinných domov
Jedná sa o zeleň v starostlivosti jednotlivých obyvateľov obce. Je potrebné zvýšiť jej úroveň, avšak 
zachovať jej súčasný charakter. To znamená najmä vyvíjať sústavný tlak na odstránenie neporiadku z 
dvorov, šírenie osvety, sprostredkovať predaj okrasných kvetov, krov ...
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Hospodárska zeleň
Je v obci dispozičné aj funkčne prepojená. Plochy záhrad rodinných domov sú zväčša využívané ako 
hospodárska zeleň. V celkovom obraze obce sa výrazne uplatňujú mohutné solltéry orecha vlašského, 
architektúru domov dopĺňajú ostatné ovocné stromy. Do hospodárskej zelene patria aj plochy záhu
mienkov. Hospodárska zeleň vo svojej terajšej podobe spoluvytvára tradičný vzhľad obce, pričom 
postupne nadobúda prevahu jej rekreačná funkcia.
Zeleň pri občianskej vybavenosti
Zeleň cintorína - cintorín centrálnej časti obce je veľmi pôsobivo zakomponovaný do krajiny. Je vhod
né zachovanie panoramatického výhľadu do krajiny, preto výsadbu vysokej zelene navrhujeme len 
od strany východnej smerom k obci.
Zeleň rekreačných a športových zariadení. Rekreačné zariadenie - motel - živý plot zo smrekových 
sadeníc je potrebné nahradiť krami vhodnými na živý plot (tavoľník, vtáčí zob, tis ...)
Rekreačné zariadenie v Lomnistej doline - areál je vhodne upravený, nevyžaduje zmeny.
Futbalový štadión - okolie sa vysadí bariérou zelene (stromoradím). Okolie navrhovaných športovísk 
sa upraví ako trávniky (tenisové a volejbalové ihriská).
Kúpaliská - areál je zatrávnený, bez stromov, aby nebolo bránené prístupu slnka. Vysokou zeleňou sa 
doplní nové parkovisko (navrhované) a rekreačný areál.
Škola - okolie novej školy je zatrávnené, doplní sa vysokou zeleňou po obvode.
Pre zeleň občianskej vybavenosti platia rovnaké zásady tvorby, ako boli uvedené v časti Verejná ze
leň.
• parkovisko (navrhované) a rekreačný areál.
• Škola - okolie novej školy je zatrávnené, doplní sa vysokou zeleňou po obvode.
• Navrhovaná prestavba centrálnej zóny obce zahŕňa aj budovy občianskej vybavenosti, úprava ich 

okolia je obsiahnutá v časti Verejná zeleň.
• Pre zeleň občianskej vybavenosti platia rovnaké zásady tvorby, ako boli uvedené v časti Verejná 

zeleň.
Špeciálna zeleň
Píla LZ - nemá vlastné plochy zelene, vzhľadom k využitiu miesta a organizácii výroby, tieto ani nie je 
možné založiť.
Navrhovaná je vysoká zeleň po obvode.
RD Jašenie - hospodársky dvor nemá vlastnú ani obvodovú zeleň. V krajine nepôsobí rušivo len vďaka 
vhodnému umiestneniu, keď je areál zo Z strany ohraničený brehovým porastom Jasenskéhopotoka. 
Vzhľadom k veľkosti areálu s rôznymi vplyvmi (prevádzky, dopravy) je potrebné vypracovať generál
ne zhodnotenie plôch v areáli (Generel zelene) a následný projekt ozelenenia.
Izolačná zeleň komunikácie sa vysadí pozdĺž cesty v severnej časti obce (vo svahu medzi dvoma rov
nobežnými cestami).

• Zabezpečiť plynulosť biokoridorov v zastavanom území
• Obnoviť brehové porasty popri regulovaných vodných tokoch
® Dobudovať hygienicko - filtračnú zeleň v pásmach hygienickej ochrany, najmä od hospodárskeho 

dvora a plôch výroby
• Dopĺňať, prípadne založiť novú líniovú zeleň pozdĺž komunikácií
• V prípade novej občianskej vybavenosti navrhnúť a realizovať zeleň ako jej súčasť

Návrhy na elimináciu stresových faktorov
Návrh riešenia územného plánu obce vychádza z územnoplánovacieho podkladu - Miestneho územ
ného systému ekologickej stability obce Jašenie, vypracovaného v roku 1999 - Ing. arch. Vincent Ma- 
ník a kol., v ktorom bola koncepcia starostlivosti o životné prostredie navrhnutá nasledovne:

Špeciálne návrhy na odstránenie a elimináciu stresových faktorov
Špeciálne návrhy na odstránenie negatívnych faktorov a stresových javov, predstavujú prvý krok k 
vylepšeniu životného prostredia, avšak ich realizácia nie je vždy jednoduchá, pretože tu často dochá
dza k rozporom so záujmami celej spoločnosti a malej lokality, či malého územia.
Existujú však určité opatrenia technologického rázu, alebo opatrenia zmien využitia priestoru (zákony, 
obmedzenia), ktoré môžu existujúce stresové faktory obmedziť, prípadne úplne odstrániť ich vplyv.

Na elimináciu účinkov stresových faktorov navrhujeme vykonať nasledovné opatrenia :

Eliminácia dopadov živočíšnej výroby
Živočíšna výroba je v riešenom území sústredená do areálu PD Jašenie, ktoré má stanovené ochranné 
pásmo do vzdialenosti 500 m. Maximálne stavy oviec a hovädzieho dobytka navrhujeme udržať na
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povolenej tabuľkovej úrovni. Aby nedochádzalo k zvýšenej erózii pôdy, je potrebné zamedziť prehá
ňaniu zvierat po nemenných trasách. Betónovú skládku maštaľného hnoja v blízkosti PD Jašenie, ktorá 
konštrukčne nevyhovuje stanovenému cielil, navrhujeme nahradiť inou, vhodnejšou, aby nedochádza
lo k vytekaniu tekutých odpadov voľne do terénu.
Hospodársky dvor PD Jašenie navrhujeme z krajinno-estetických dôvodov oddeliť od okolitej krajiny 
zo severnej a východnej strany pásom vysokej stromovej zelene (dub zimný, buk lesný, javor mlieč
ny, jaseň štíhly).
Ďalej navrhujeme dôslednú reguláciu pastvy na holiach. Pastva nie je akceptovateľná na silne erózne 
poškodených plochách a takisto v rámci navrhovaných biocentier (záver Jasenskej doliny, Skalka). 
Nevyužívanú plechovú konštrukciu salaša pod Jasenianskou hoľou navrhujeme demontovať a z úze
mia odstrániť, plochu upraviť do pôvodného stavu.

Zníženie negatívnych účinkov nesprávneho hospodárenia na LP
Vplyvom činnosti človeka na lesnom pôdnom fonde došlo v minulosti k negatívnym javom, ktoré mali 
za následok výrazné zníženie ekologickej stability lesných ekosystémov. Jedná sa najmä o znižovanie 
hornej hranice lesa a zmenu drevinového zloženia pôvodných lesných porastov. Odstraňovanie týchto 
chýb je úloha dlhodobá a jej výsledky sú často neisté. Z dôvodu obmedzenia ďalšieho negatívneho 
vplyvu zníženej hornej hranice lesa na podhrebeňové lesné porasty, ktoré sú týmto vo väčšej miere 
vystavené účinkom najmä abiotických škodlivých činiteľov (vietor, námraza, lavíny), navrhujeme sys
tematicky podporovať sukcesiu kosodreviny na hornej hranici lesa prirodzenou cestou. Pri hospodáre
ní na LP navrhujeme používať diferencované spôsoby obhospodarovania (najmä v imisne zaťažených 
porastoch), s vylúčením holorubov, všetky zásahy podriadiť primárnej funkcii jednotlivých porastov s 
použitím správnych výchovno-obnovných postupov uskutočniť postupnú premenu poloprirodzených 
porastov na stabilné lesné ekosystémy s prirodzenou drevinovou skladbou.

Likvidácia skládok odpadov
V riešenom území sa nachádza niekoľko divokých skládok, zväčša domového a stavebného odpadu, a 
to najmä priamo v intraviláne obce a jeho tesnej blízkosti. Najčastejšie sa divoké skládky vyskytujú v 
blízkosti Jasenského potoka v intraviláne.
Z dôvodu posilnenia ekologickej stability územia navrhujeme všetky divoké skládky odpadov odstrá
niť, povrch vyrovnať a zrekultivovať.

Zníženie znečistenia ovzdušia emisiami a znečisťovania vodných tokov
Kedže hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia riešeného územia sú velké priemyselné podniky Horeh- 
ronia a takisto diaľkové zdroje z priemyselných oblastí Slovenska a Poľska, eliminácia ich negatívneho 
pôsobenia prekračuje pôsobnosť obce Jašenie. Okrem týchto zdrojov sa v Jaseni nachádzajú miestne 
zdroje znečistenia ovzdušia, najmä kotolne tuhých palív v rodinných domoch a verejno-spoločenských 
zariadeniach. Navrhovaným riešením je zmena spôsobu vykurovania. Túto problematiku navrhujeme 
riešiť komplexne a v rámci obce prejsť na vykurovanie obce plynom. Výstavbu regulačných staníc pre 
zásobovanie plynom je nutné riešiť s prihliadnutím na podhorský charakter krajiny a miestnu staveb
nú tradíciu - použiť atypický dizajn.
Z dôvodu odstránenia znečisťovania povrchových tokov kanalizáciami rodinných domov navrhujeme v 
obci Jašenie dobudovať centrálnu kanalizáciu s čističkou odpadových vôd.

Odstránenie negatívneho vplyvu ťažby
Riešené územie je známe baníckou činnosťou, ktorá sa tu zameriavala na ťažbu rudných surovín. V 
rámci k.ú. Jašenie je v súčasnej dobe celkovo 16 lokalít, na ktorých sa v minulosti uskutočňovala 
ťažba alebo geologický prieskum. Výsledkom tejto antropickej činnosti sú poddolované územia, vrty, 
odkryvy, násypy banskej hlušiny a zabudnutý kovový odpad po geologickom prieskume, ktorých ne
gatívny účinok je umocnený tým, že sa všetky nachádzajú v lesných ekosystémoch ochranného pás
ma NAPANT-u. Z tohto dôvodu navrhujeme existujúci kovový odpad z území odstrániť, odkryvy zre
kultivovať a násypy banskej hlušiny použiť pri stavbe miestnej cestnej siete. Opustený povrchový lom 
nad PD Jašenie je nutné vyspádovať a zrekultivovať. Všetky tieto činnosti navrhujeme realizovať v 
rámci verejno-prospešných stavieb.

Eliminácia negatívnych vplyvov z prevádzky hydroelektrární
V súčasnej dobe sa v k.ú. Jašenie nachádza vodná elektráreň Železiarní Podbrezová so systémom 
umelých privádzačov, akumulačnej a vyrovnávacej nádrže a jedna malá vodná elektráreň (MVE), v in
traviláne obce. Z dôvodu zachovania funkcie biokoridoru je pri prevádzke týchto vodných diel po
trebné dbať na zachovanie minimálneho biologického prietoku Q270 počas celého roka. Je nevyhnutné
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realizovať aj ďalšie opatrenia znižujúce negatívny vplyv MVE na e 
hrádzky, manipulačný poriadok ...).

Eliminácia negatívnych vplyvov z prevádzky elektrovodu
Súčasné vzdušné elektrické vedenia 22 kV, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Jašenie sú výrazným celoploš
ným stresovým faktorom, nakolko na nich dochádza k úhynom vtáctva (tzv. stĺpy smrti"). Z tohto dô
vodu navrhujeme najmä mimo intravilánu obce upraviť tieto vzdušné vedenia doplnením o plastové 
chrániče zabraňujúce dosadnutiu vtákov. Nové a rekonštruované elektrorozvody navrhujeme vzhľa
dom na ochranu avifauny a zachovanie krajinného obrazu uvažovať zásadne už len ako zemné, kábe- 
lové, s murovanými trafostanicami (nie stožiarovými).
Prevádzkovanie existujúceho lyžiarskeho vleku pod lokalitou Rígeľ a navrhovaných vlekov pod Čier
nym dielom navrhujeme uskutočňovať tak, aby nedošlo k narušeniu pôdneho krytu {najmä v jarných 
mesiacoch) a zmene rastlinného spoločenstva, nakolko sa tieto vleky a k nim prislúchajúce zjazdovky 
budú nachádzať alebo zasahovať do plôch navrhovaných lokálnych biocentier. Ďalej doporučujeme 
uvažovať s osvetlením navrhovaných zjazdoviek len v minimálnej miere z dôvodu svetelného znečis
tenia a zabezpečenia dostatočnej kľúdovej fázy celoročného rytmu zoocenóz.

N. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložisko
vých území a dobývacích priestorov

Nerastné suroviny územia
Územie katastra je známe starou baníckou činnosťou. Prvá písomná zmienka o tunajšom baníctve po
chádza z roku 1586, ako vyplýva z materiálov banského súdu v Banskej Štiavnici. Je však nepochyb
né, že časť tunajších starých banských diel je podstatne staršieho dáta. Ďalšie písomné historické ú- 
daje pochádzajú z rokov 1589, 1638, 1859 a 1901. Prevažne sa týkajú starej baníckej činnosti na lo
žisku Jašenie - Soviansko (historický názov), ležiacom severne od Jašenia v doline Sova. Pozostatky 
starých banských diel - štôlni a píng sú však známe vo všetkých tunajších dolinách. Pri geologicko - 
prieskumných prácach na ložisku volfrámu a zlata Jašenie - Kyslá bola v štôlni č. 3 nafáraná stará 
chodba a dobývky, ktoré boli razené ručne (kresanice), bez použitia výbušnín. Všetky tieto práce boli 
zamerané na vyhľadávanie a ťažbu rúd Au, Pb, Ag, Fe, a Sb. Za najstaršie je možné pokladať ryžoví- 
ská na zlato v úvodných častiach Jasenskej a Lomnistej doliny, čo je pravidlom na všetkých podobných 
územiach. Od začiatku päťdesiatych, až po začiatok sedemdesiatych rokov sa postupne na všetkých 
lokalitách realizovali geologické výskumné, alebo aj prieskumné práce. V rokoch 1976 - 1991 reali
zovali sa výskumné a geologicko - prieskumné práce na tunajšom nájvýznamnejšom ložisku W - Au 
rúd Jašenie Kyslá a v jeho širokom okolí.

Poznamenávame, že v zmysle zákona č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (ban
ský zákon), sú všetky úžitkové minerály, na ktoré sú viazané horeuvedené prvky a na ktoré boli za
merané historické dobývky i súčasné geologicko - prieskumné práce, zaradené medzi výhradné ne
rasty. To znamená, že o ich využívaní nemôže rozhodovať vlastník pozemku, ale príslušné štátne or
gány.

Na území katastra Jašenia vystupujú nasledovné rudné suroviny:

Rudné suroviny

V rámci metalogenetického členenia územia Západných Karpát priestor katastra spadá do štruktúrno
- metalogenetickej zóny tatríd a do rudného rajónu Ďumbierskych Tatier. Pre túto, ale aj širšiu okolnú 
oblasť je charakteristický vývoj nasledovných rudných formácií:

• formácia hydrotermálnych, žilných a žilníkových rúd W (scheelit) a Au (rýdze zlato)
• formácia hydrotermálnych, žilných a žilníkových rúd Sb (antimonit)
• formácia hydrotermálnych, žilných a žilníkových rúd Pb (galenit) s Ba (baryt) a Ag (viazané na ga- 

lenit)
• formácia hydrotermálnych, žilných rúd Fe (siderit, ankerit)
« formácia hydrotermálnych, žilných tetraedritových komplexných rúd (Sb, Cu)

Uvedené formácie sú vyvinuté na nasledovných ložiskách a výskytoch:

1. Jašenie - Ĺomnistá dolina
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V úvodnej časti Lomnistej doliny, v priestore rozširovania údolia a zmiernenia rýchlosti vodného toku 
sú v aluviálnych štrkopieskoch historické ryžoviská zlata. Jeho prítomnosť pri novších prácach sa po
tvrdila.

2. Jašenie - Jasenská dolina
Na severnom okraji obce sú v aluviálnych štrkopieskoch historické ryžoviská zlata, v miestach rozší
renia údolia a zníženia rýchlosti vodného toku. Novšie práce potvrdili jeho prítomnosť.

3. Suchá dolina
Západne od horárne Predsuchá v Suchej dolina, južne od dolinky Medveďová bolo podľa archívnych 
údajov vyrazených 6 kratších štôlni, ktoré sledovali menšie žily kremeň - antimonitovej mineraiizá- 
cie. Pokusne boli na krátke obdobie otvorené i v r. 1941. Žily sú lokalizované na tektonické poruchy 
v rulách. Ich smer je 45-50°, úklonom 20-35° k JV, smerné dĺžka 250-300 m okolné horniny sú ruly. 
Žily majú veľmi malú mocnosť, kovnatosť 1-2 % Sb a šošovky celistvého antimonitu dosahovali ob
sahy 15 % Sb, 13-30 g/t Sb, 13-30 g/t Ag, 1-3 g/t Au. Ďalej tu boli zistené sulfidy Pb a Zn.

4. Suchý potok
Sú tu dve staré štôlničky, ktoré sledovali v rulách kremennú žilu smeru r310-320°, Z rudných minerá
lov tu vystupoval antimonit, ktorý však v súčasnosti na haldách nepozorovať. Žilovina obsahuje 3-7 
g/t Au.

5. Suchá dolina - J  svah Ráztockej poľany
Sú tu známe dve staré štôlne. Na ich haldách pozorovať žilný kremeň so sideritom a ankeritom. 
Okolnou horninou sú ruly, o zrudnení nie sú podrobnejšie údaje.

6. Réztocká poľana
SSZ od Ráztockej poľany, v sedle na južnom svahu, boli na povrchu zistené menšie kremenné žily 
s vtrúseninami tetraedritu, ich smer je 35-40°. Kovnatosť je 0,17 % Sb, 0,13 % Cu, 1,1 g/t Au a 42,2 
g/t Ag. Zrudnenie nebolo otvorené technickými prácami. Okolné horniny sú ruly.

7 . Ráztocká hoľa - sever
Na severnom svahu, v údolí potoka Fetsenfestka je známa kremenná žila smeru 75 ° s úklonom 65 0 
k JV, jej mocnosť je do 2 m. Okolnou horninou sú ruly. Obsahuje 0,19 g/t W a stopové obsahy Au.

8. Jašenie - Biela voda - S svah Felsenfestky
V pararulách vystupuje na tektonickej štruktúre kremeň so scheelitom. Obsahy W dosahujú 0,19 % 
W, výskyt je bezvýznamný.
9. Husárka
Ložisko sa nachádza na sútoku Bielej vody a Mrcha potoka. V rokoch 1955 - 1958 a 1970 sa tu reali
zovali geologicko - prieskumné práce na antimonitové zrudnenie, pričom tu boli vyrazené 3 štôlne 
v dĺžke 250 - 300 m. Najspodnejšia bola nazvaná Jánošík, nad ňou bola vyrazená štôlňa č. 2 a JZ od 
nich štôlňa č.3. Zrudnenie je lokalizované v poruchovej zóne mocnej v desiatkach m v granitoidoch, 
neďaleko styku s rulami. Zrudnenie tvorí tenké žilk^a šošovky, lokalizované na plochách bridlična- 
tosti. Smerná dĺžka mineralizovanej zóny je 250 m. Štruktúra má smer 60 °, úklon 30 0 k JV. Mocnosť 
zrudnenia sa pohybuje v rozmedzí 0,1-0,65 m. Viazané je na kremennú žilovinu, prekremenelá je aj 
okolná hornina. Mineralizácia je rozdelená do 3 mineralizačných periód. Okrem kremeňa a antimonitu 
tu boli zistené pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, zinkenit a ďalšie minerály. Obsahy Sb sa pohybovali do 
29,8 %, As v rozmedzí 0,06-0,16 %.

10: Banské pole Mizzi
Nachádza sa na ľavom brehu Jasenského potoka, medzi dolinou Haliar a lesnou skládkou Predkohúto- 
vá. Je tu skupina menších starých štôlní a píng, práce boli zamerané na vyhľadávanie a ťažbu sideri- 
tového zrudnenia. Žíl je niekolko, sú paralelne usporiadané, ich smer je 50-60 0 s úklonom 70-80 0 
k JV. Ich mocnosť sa pohybuje do 0,4-1,3 m. Okrem hlavného minerálu sideritu tu boli určené kre
meň, ankerit, pyrit, arzenopyrit, tetraedrit, chalkopyrit, kalcit a sekundárne minerály.

11. Jašenie - Soviansko
Ide o historicky známe ložisko galenitu so striebrom, pargenéza je polymetalická. Otvorené bolo 
siedmimi štôlňami, situovanými nad sebou, prepojenými vzájomne systémom komínov. Geologicko - 
prieskumné práce sa tu realizovali v etapách v rokoch 1949 - 1957. Zrudnenie je viazané na kompli
kovaný žilník, lokalizovaný v mylonitovej zóne v rulách. Smerný priebeh zóny je 50-60 °, s úklonom 
60-70 0 k JV. Žilnik reprezentuje hlavná žila a 9 podložných odžilkov. Ich hrúbka sa pohybuje 
v rozmedzí 0,3-1,2 m. Smerne bolo ložisko presledované v dĺžke 650 m a do hĺbky 200 m. Vykázané
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zásoby majú priemerné obsahy 5,16 % Pb a 123,7 g/t Ag. Ag je viazané na galenit. Okrem galenitu 
tu boli zistené kremeň, baryt, pyrit, ankerit, sfalerit, tetraedrit, chalkopyrit, semseit, jamesomit, bo- 
urnonit, zlato, hematit a sekundárne minerály. V rámci geologicko - prieskumných prác boli. zrealizo
vané aj práce technologické, s dobrým výsledkom. Ložisko bolo donedávna evidované v Bilanciách 
zásob výhradných ložísk SR. V ich poslednom vydaní je však už z evidencie vyradené. Podľa názoru 
autora tejto state bolo vyradenie neopodstatnené, pre vysoký obsah striebra. Ložisko bolo v správe 
Rudných baní, š.p. Banská Bystrica, istý čas sa uvažovalo, že by mohlo byť ťažené zároveň 
s ložiskom rúd volfrámu a zlata Jašenie - Kyslá. Štôlne sú zavalené, pravdepodobne len 
v pri povrchových častiach. Ich profily boli do 6 m2. Koncentrácie radónu neboli v rokoch prieskumu 
merané, jeho prítomnosť sa však dá s určitosťou predpokladať. Z niektorých štôlní vytekajú banské 
vody, ktoré majú zvýšené obsahy hlavne Pb.
12. Jašenie - Kyslá
Ložisko rúd volfrámu a zlata leží v priestore medzi Gelfúsovou, Šifrovou a Špíglovou dolinou, zrudne- 
nie tejto paragenézy však vystupuje v širšom priestore. Prítomnosť zlata bola známa už v dávnej mi
nulosti, čo dokumentuje rad starých, ručne razených banských diel (kresanice). Volfrámová minerali- 
zácia je tu známa od roku 1962. V rokoch 1976 - 1984 sa v priestore ložiska a jeho širšom okolí reali
zovali výskumné práce pracovníkov Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, v závere kto
rých boli vyčíslené prognózne zdroje tunajších rúd. V rámci týchto prác boli vyrazené štôlne č, 1 a 2. 
Na túto etapu nadviazali prieskumné práce Geologického prieskumu Spišská Nová Ves, ktoré sa vy
konávali v rokoch 1980 - 1991. Celkove tu bolo vyrazených 13.895 m rôznych druhov chodieb na 
štôlňach č. 3 a 4, ako aj na podzemnom sklade trhavín. Zrealizovaná bola i väčšia metráž komínov, 
podzemných a povrchových vrtov. Riešená bola i technológia úpravy u nás, i v zahraničí. Okolné hor
niny sú ruly rôznych typov a amfibolické ruly. Volfrám je viazaný na minerál scheelit, zlato je vo veľ
mi jemnej forme voľné, i viazané na sulfidy. Mineralizácia je hydrotermálna, vytvára žilné, žilníkovo - 
impregnačné a vtrúseninové typy rúd. Žilné  ̂ štruktúry sú S-J smeru, s úklonom 15-45° k V. Ich moc
nosti sa pohybujú od decimetrov do 9 m. Žilníkové rudy sú prevažne viazané na tektonické poruchy 
SV-JZ smeru, s úklonmi k SZ i k 3V. Hrúbka jednotlivých žíl žilníkov sa pohybuje od centimetrov do 1 
m. Celková mocnosť žilníkov je však väčšia, ako žíl. Okrem scheelitu a zlata tu bolo určených okolo 
60 ďalších minerálov, z ktorých sú najrozšírenejšie kremeň, pyrit a arzenopyrit. Vo vyčíslených záso
bách bol celkový priemerný obsah W 0,23 % a Au 1,14 %, pričom sa uvažovalo o ich komplexnej 
ťažbe. Situáciu skomplikoval prudký pokles svetovej ceny W rúd, ktorá oproti stavu pri započatí prác 
klesla štvornásobne. Situáciu vyvolala Čína, ponukou kvalitných a lacných rúd na svetovom trhu. Lo
žisko bolo rozhodnutím o schválení zásob kvalifikované ako nebilančné, v Bilanciách zásob výhrad
ných ložísk SR je evidované. Na jeho ploche ja určené „chránené ložiskové územie". Situáciu by 
mohla zmeniť zmena cien na svetovom trhu, čo sa však v dohľadnom čase nepredpokladá, nakolko jej 
úroveň je veľmi stabilná.
Z vyrazených chodieb vytekajú banské vody, uvažuje sa o ich využití výstavbou malej vodnej elek
trárne. Banské chodby nie sú využiteľné pre koncentrácie radónu a tektonické porušenie hornín, čo 
by si vyžadovalo veľké náklady na údržbu. Do úvahy by možno mohlo prichádzať využitie skladu tr
havín. Po ukončení prác bol schválený projekt likvidácie banských diel a povrchových zariadení, vrá
tane rekultivácie^ háld, čo zabezpečoval Geoprieskum, a.s. Rožňava. Tieto práce kontrolovali pracov
níci NAPANTu a Štátnych lesov. Banské chodby boli razené v profiloch od 9 do 13,1 m2. Vystužené 
boli prevažne oceľovou výstužou, s betónovými pažinami. Oceľ na niektorých miestach rýchle podlie
hala korózii.

13. Štefan Prekop
V hornej časti Gelfúsovej doliny bol v pn/ej štvrtine minulého storočia razený Štefan Prekop, ktorého 
cieľom bolo podfáranie štruktúry ložiska Magurka (na S svahu Nízkych Tatier) ukloneného k J, z juhu. 
Jeho vyrazená dĺžka je 586 m. Táto myšlienka je stáie živá, realizácia takto orientovaných geologicko
- prieskumných prác je v budúcnosti možná.

14. Pod Struhárom
Na lokalite bol popísaný výskyt sideritových žíl. Smer majú 290°, úklony sa nedajú zistiť, prieskumné 
práce sa tu nerealizovali. Smerná dĺžka žíl je 250-300 m. Okrem sideritu tu pozorovať pyrit a tetraed
rit.

15. Lomnistá dolina - Kremnička.
Na východnom svahu kóty Struhár je známe antimonitové zrudnenie. Geologicko - prieskumnými prá
cami bolo overované v rokoch 1955-1958 a v roku 1970. Celkove tu bolo otvorených 6 štôlní 
z minulého storočia, ktorých rozsah bol veľmi malý. Zrudnenie má charakter pravých a ložných žíl, 
doprevádzané je kremeňom. Žily sú roztrieštené, ich hrúbka dosahuje 15-20 cm a v ojedinelých prí
padoch sa pohybuje do 1 m. Žily sú smeru 320-330°, uklonené sú 30-50 0 k JZ. Ich smerná dĺžka je
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350m, úklonná hĺbka nebola overovaná. Ložisko je považované za neťažíte ľné, pre veľmi nepravidelný 
vývoj mineralízácie. Okolné horniny sú ruly.

lô.Lomnistá - Studená dolina
V Lomnistej doline, v okolí bočnej Studenej doliny sa v rokoch 1955-1958 a 1970 realizovali geolo
gicko - prieskumné práce na antimonitovom zrudnení, v rámci ktorých boli vyrazené Dolná Anton 
štôlňa, Horná Anton štôlňa a Pavel štôlňa. Zrudnenie leží v rulách, vytvára pravé a ložné žily smeru 
330 Smerná dĺžka je do 250 m, úklony sú veľmi premenlivé. Vývoj mineralizácie je nepravidelný, 
koncentruje sa do niekoľkých rudných telies. Okrem antimonitu tu boli určené kremeň, pyrit, arzeno- 
pyrit, sfalerit, chalkopyrit a ďalšie minerály. Mocnosti rudných telies sa pohybujú do 1 m. Obsahy Sb 
dosahujú v priemere 4-6 %. Au vystupuje v koncentráciách 0,1-6,3 g/t, Ag 8-30 g/t. Ložisko bolo 
posúdené ako nebilančné. V bilanciách zásob výhradných ložísk SR nie je.
Záverom tejto časti treba poznamenať, že podľa niektorých miestnych údajov sa zlato ťažilo 
i v glacifluviálnych sedimentoch v okolí obce. O týchto prácach nie sú žiadne archívne údaje, ale uve
dená možnosť sa nedá vylúčiť.

Nerudné suroviny
Nerudné suroviny sa v priestore katastra neťažia, kameňolom S od obce bol odstavený. Je na tomto 
mieste potrebné spomenúť perspektívnosť lunzských vrstiev hronika, ktoré sú nádejnou keramickou 
surovinou. Jej technologické vlastnosti sa skúmajú v rámci prác Geologickej služby SR, predbežné 
výsledky sú veľmi priaznivé. Priebeh lunzských vrstiev je vyznačený v geologickej mape. Ich značnú 
časť pokrývajú kvartérne sedimenty, ktoré sa dajú ako skrývka odstrániť.

0.Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu, napr. záplavové 
územie, územie znehodnotené ťažbou

V územnom pláne obce sú vyznačené plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu:
Ochrana vôd:

CHVO - Chránená vodohospodárska oblasť Nízke Tatry
Katastrálne územie obce Jašenie spadá do CHVO Nízke Tatry - východná časť, ktorá bola stanovená 
Nariadením vlády SSR č. 13/1987 Zb. zo 6.2.1987.

Ochranné pásmo vodárenských zdrojov 
Vodárenský zdroj Rastová OP I.stupňa a OP II.stupňa 
Výdatnosť zdroja: Qmin = 35,6 l.s"1 ; Q priem = 42,0 l.s"1 ; Q max = 64,2 l.s'1.

Vodárenské toky
Vyhláškou MP SR č.525/2002 Z.z. z 12.8.200 v prílohe č.2 bol Jasenský potok stanovený ako vodáren
ský tok (č. hydrologického poradia 4-23-02-029) po profil: nad sútokom s Lomnistým potokom.

Ochrana prírody :
5. stupeň ochrany - NPR Skalka (vlastné územie)

- NPR Pod Latiborskou hoľou (vlastné územie)
- Prírodná pamiatka - Vodopád na prítoku Lomnistej 

4. stupeň ochrany - NPR Pod Latiborskou hoľou (ochranné pásmo)
3. stupeň ochrany - NAPANT (vlastné územie)

- Ochranné pásmo NPR Skalka (100 m)
- Ochranné pásmo vodopádu v Lomnistej (30 m)

2. stupeň ochrany - NAPANT (ochranné pásmo)
1. stupeň ochrany - nevyskytuje sa

V súčasnosti sa pripravuje návrh na vyhlásenie ďalšieho chráneného územia Pod Ráztockou hoľou 
a CHA Čierny diel. Hranica ochranného pásma NAPANT-u ostáva nezmenená (tok Hrona).

• Územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry (celk. výmera 46 583,31 ha).
• Chránené vtáčie územie SKCHVU018 Nízke Tatry (celková výmera 96 951 ha).

Záplavové územie
Koncepcia ÚPN obce Jašenie z hľadiska ochrany intravilánu pred povodňami :
• rešpektuje Povodňový plán (2006), ktorý špecifikuje opatrenia a činností súvisiace s povodňovým 

rizikom,
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• navrhuje nešpecifikovanú úpravu Jasenského potoka v intraviláne obce v súvislosti s realizáciou 
navrhovanej zástavby,

• doporučuje riešiť ochranu majetku pred povodňami úpravou územia za brehovou líniou.

Územie znehodnotené ťažbou
Riešené územie je známe baníckou činnosťou, ktorá sa tu zameriavala na ťažbu rudných surovín. V 
rámci k.ú. Jašenie je v súčasnej dobe celkovo 16 lokalít, na ktorých sa v minulosti uskutočňovala 
ťažba alebo geologický prieskum. Výsledkom tejto antropickej činnosti sú poddolované územia, vrty, 
odkryvy, násypy banskej hlušiny a zabudnutý kovový odpad po geologickom prieskume, ktorých ne
gatívny účinok je umocnený tým, že sa všetky nachádzajú v lesných ekosystémoch ochranného pás
ma NAPANT-u. Z tohto dôvodu navrhujeme existujúci kovový odpad z území odstrániť, odkryvy zre- 
kultivovať a násypy banskej hlušiny použiť pri stavbe miestnej cestnej siete. Opustený povrchový lom 
nad PD Jašenie je nutné vyspádovať a zrekultivovať.

P. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy 
a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je spracované podľa zákona 
č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní polhohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov. Vyhodnotenie lesnej pôdy je vypracované podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

Charakteristika prírodných pomerov
Riešené územie obce Jašenie zasahuje do geografickej skupiny Lopejská kotlina v Nízkych Tatrách. 
Samotná obec Jašenie leží pri spoločnom vyústení Jasenskej a Lomnistej doliny do Horehronského 
podolia. Chotár obce leží v ochrannom pásme NAPANT-u.
Lopejská kotlina má velfrii komplikovaný mikro aj mezoreliéf podmienený prostou geologickou stav
bou. Nivy Hrona a jeho prítokov sú lemované rôzne zachovalými kvartérnymi terasami väčšinou pre
krytými svahovinami, alebo sprašovými pokryvmi. Táto časť kotliny, smerom k úpätiu Nízkych Tatier 
a Slovenského Rudohoria je charakterizovaná širokými chrbátmi s pomerne malým sklonom ich po
vrchu a hladko modelovaným mikroreliéfom. Ich relatívna výška je 30-100m. Chrbáty sú oddelené 
širšími a hlbokými dolinami, svahy ktorých majú sklon nad 10°.
Nízke Tatry sa skladajú hlavne z hlavného hrebeňa a bočných výbežkov. Poľnohospodárska pôda sa 
nachádza len vo vrcholovej časti (hole) a v dolných častiach. Hôrna časť dosahuje do značných výšok 
(1400-2040 m). Hôľna časť svahov Nízkych Tatier má veľmi členitý mikroreliéf v dôsledku stržovitej 
erózie.
Cez riešené územie preteká Jasenský potok, ktorý je zberným potokom. Pri obci Predajná sa vlieva do 
Hrona. Oblasť Jašenia je pomerne bohatá na vodné pramene. Bohaté a početné zrážky zásobujú 
pôdny profil vlahou v celom vegetačnom období. Z hľadiska pôdnych pomerov je územie charakteri
zované pôdami hnedými a rendzinaml. Klimatické pomery radia územie do klimatickej časti chladnej, 
okrsku mierne chladného a vlhkého.

Štruktúra poľnohospodárskej pôdy v riešenom území podľa funkčného charakteru pozem
kov
a) J a š e n i e  - poľnohospodárske družstvo.
Druh pôdy ha %
Orná pôda 131,55 20,90
Záhrady 0,76 0,10
TTP_______________________496.52_______________79.00
Poľnohosp. pôda spolu 628,83 100

Zastavaná plocha 7,10 ha
Ostatná plocha 32,58 ha

b) Rozdelenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa funkčného charakteru pozemkov - katastrál
ne územie J a š e n i e ,  (Katastrálny úrad Brezno)

ha %
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orná pôda 176,5 9,20
záhrady 29,90 1,50
trvalé trávne porasty fTTP'l 1716.50______________ 89.30
Poľnohosp.pôda spolu 6591,40 76,50
vodné plochy 13,80 0,16
zastavané plochy 30,30 0,35
ostatné plochy______________57.90 __________0.67
Celková výmera spolu: 8616,40 ha 100%

Charakteristika jednotlivých druhov pozemkov 

Orná pôda
V riešenom území sa orná pôda nachádza prevažne v južnej časti katastrálneho územia. V zastava
nom území obce sa orná pôda nachádza iba v nepatrnej miere.

Trvalé trávne porasty
Zastúpenie trvalých trávnych porastov (lúky a pasienky) je v priamej úmere s podielom ornej pôdy, 
tým je vyšší podiel trvalých trávnych porastov, čo charakterizuje poľnohospodársku krajinu ako hor
skú a podhorskú oblasť. Trvalé trávne porasty na celkovej výmere riešeného územia (k.ú.) sa po
dieľajú 19,9% a so 76% zastúpením lesov to poukazuje na vysokú ekologickú hodnotu riešeného ú- 
zemia.

Záhrady, ovocné sady
Už predchádzajúce hodnotenia preukázali a charakterizovali poľnohospodársku krajinu ako horskú a 
podhorskú oblasť, kde nie sú vhodné podmienky pre špeciálne kultúry ako sú chmelnice, vinice a o- 
vocné sady. Z trvalých kultúr sú zastúpené len záhrady (29,9%).
Záhrady v komplexe poľnohospodárskych pôd tvoria samostatnú kategóriu, ktorá slúži potrebám po
ľnohospodárskej výroby. Je základnou zložkou zelene vidieckych sídiel a zároveň aj potenciálnym 
priestorovým zdrojom umiestňovania novej investičnej výstavby. Záhrady prevažne zaberajú plochy v 
intraviláne, alebo pozemky v ich tesnej blízkosti.

Zhodnotenie poľnohospodárskej výroby v riešenom území
Poľnohospodársku výrobu v riešenom území zabezpečuje poľnohospodárske družstvo Jašenie, ktoré 
hospodári na výmere 628,83 ha poľnohospodárskej pôdy. Ostatnú poľnohospodársku pôdu obhospo
darujú súkromné osoby.

Rastlinná výroba
Rastlinná produkcia sa postupne prispôsobuje reálnemu dopytu po jej produktoch. Najviac rentabil
nými a pestovanými sú obiloviny, v rámci nich pšenica, ďalej sa tu pestujú zemiaky. Krmoviny, ktoré 
sa pestujú na ornej pôde (60 ha),
predurčujú zabezpečenie potreby krmovín pre rozvoj živočíšnej výroby. Vo výhľadovom období sa 
uvažuje so zvýšením pestovania obilovín o 50%, zemiakov o 8%.

Osevné plochy a ha výnosy
Tabuľka zastúpenia plodín na území poľnohospodárskeho družstva Jašenie:
Plodina Osevná plocha v ha Výnos v q/ha
Zrniny spolu 120,0
pšenica osevná 120,0 50
krmoviny na ornej pôde 60,0 300
seno z lúk 180,0 70
zemiaky 60,0 200
pasienky 280,0 30-40
hôľna pastva 300,0 využitie

Poľnohospodárska pôda, podľa bonitno-pôdnych ekologických jednotiek dotknutá návrhom záberov 
poľnohospodárskej pôdy v extraviláne:
BPEJ Bonitná skupina
0865212 5
0965242 6
0865242 6
0965442 7
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0887242 7
0972443 8
0879265 8
0987442 8
0879262 8
(pôdy 9. bonitnej triedy neuvádzajú).
Z hľadiska produkčnej schopnosti pôd sa v katastrálnom území Jašenie vyskytujú pôdy od nízko pro
dukčných - skupina BPEJ 5 až po pôdy na okraji záujmu poľnohospodárskej výroby, kategória - sku
pina BPEJ 9.

Charakteristika jednotlivých bonitných - produkčných skupín pôd
Pôdy 5. skupiny, patria v rámci katastrálneho územia Jašenie k relatívne najúrodnejším, ale v rámci 
celoštátnom, k pôdam nízko produkčným. Sú to pôdy s hlbokým profilom, s malým obsahom štrku, s 
tenkým humusovým horizontom, stredne ťažkou zrnitosťou, na svahoch od 3 do 7°. Pôdy sú kyslé, s 
nízkym obsahom humusu. Využívajú sa ako trvalé trávne porasty, najmä pre členitý reliéf a terénne 
prekážky. Aktuálna erózia preto nehrozí. Potenciálna erózia - po ich rozoraní, by u nich dosahovala v 
dlhoročnom priemere hodnotu až 13 t/ha/rok.
Pôdy 6. skupiny, v celoštátnom hodnotení patria k nízko, až veľmi nízko produkčným pôdam. Pre
važná časť týchto pôd má hlboký, miestami stredne hlboký profil, s malým, až stredným obsahom 
štrku, s tenkým humusovým horizontom a stredne ťažkým zrnitostným zložením. Sklon svahu je 
prevažne od 3 do 7 °, miestami 7 až 12 Sú to kyslé pôdy, s nízkym obsahom humusu. Veľká časť 
týchto pôd sa využíva ako orné pôdy. Aktuálna erózia na orných pôdach je v dlhoročnom priemere 15 
t/ha/rok, čo je škodlivá intenzita. Pod trvalými trávnymi porastami sa erózia dá hodnotiť len ako po
tenciálna, ku ktorej by došlo po rozoraní, alebo odstránení mačiny s vrchnou časťou humusového ho
rizontu. Intenzita potenciálnej erózie je 15 až 20 t/ha/rok, čo je veľmi škodlivá intenzita.
Pôdy 7. skupiny, patria v celoštátnom hodnotení k veľmi nízkoprodukčným pôdam. Tieto pôdy sú 
stredne hlboké, až plytké, s vysokým obsahom štrku, čo sú ich typické vlastnosti. Majú tenký humu- 
sový horizont, s vyšším obsahom humusu, pretože sú pod trvalými trávnymi porastami. Sklon svahov 
je od 0 do 7 Zmitostné zloženie je stredne ťažké. Jedna časť týchto pôd je kyslá a jedna časť, ktorá 
je na vápencoch a dolomitoch má neutrálnu reakciu. Pri využívaní trávnymi porastami nie sú poško
dzované eróziou. Potenciálna erózia je na väčšej časti vysoká, od 10 do 15 t/ha/rok, na menšej časti 
pôd na rovine je zanedbateľne malá.
Pôdy 8. skupiny patria k extrémne nízko produkčným pôdam. Tieto pôdy majú plytký, až stredne hl
boký pôdny profil, so stredným až vysokým obsahom štrku, vyskytujúce sa na svahoch od 3 do 12 °. 
Sú to kyslé aj neutrálne pôdy, pretože sa vyskytujú na zvetralinách rôznych hornín (kyslé horniny 
kryštalinika, neutrálne bridlice a karbonátové vápence a dolomity). Majú tenký humusový horizont a 
vysoký obsah humusu, ako u všetkých pôd pod trvalými trávnymi porastami. Zmitostné zloženie je 
stredne ťažké až ťažké. Aktuálna erózia v intenzite 12 t/ha/rok je len ojedinele po okrajoch parciel 
orných pôd. Na prevažnej väčšine ich plochy prichádza do úvahy len potenciálna erózia tej istej inten
zity, ktorá sa u pôd s plytkým profilom hodnotí ako extrémne vysoká. Potenciálne ohrozenie eróziou 
je u týchto pôd extrémne vysoké (nebezpečie devastácie celého pôdneho profilu).
Pôdy 9. skupiny patria v celoštátnom merítku k pôdam, ktoré sú na okraji záujmu poľnohospodár
skej výroby a ich využívania. Produkčná schopnosť je najnižšia a využívajú sa len ako pasienky (oje
dinele tvoria pri nevhodne určených hraniciach pozemkov ornej pôdy ich okrajovú časť). Sú typické 
velkým sklonom svahu od 12 do 25 0 a najmä v Nízkych Tatrách na mnohých plochách aj nad 25 °. Sú 
to prevažne silne štrkovité pôdy, so stredne hlbokým, až plytkým pôdnym profilom s hrubším humu
sovým horizontom (hlbšie prehumóznenie pôd vo vyšších nadmorských výškach) a vysokým obsa
hom humusu (slabší rozklad organickej hmoty). Sú prevažne kyslé až silne kyslé, na menšej ploche 
majú neutrálnu reakciu (pôdy na vápencoch). Zmitostné zloženie majú stredne ťažké až ľahké. Aktu
álna erózia neprichádza u nich do úvahy, pretože sú pod trvalými trávnymi porastami. Potenciálna 
erózia po odstránení mačiny by u týchto pôd dosiahla extrémnych hodnôt, až 50 t/ha/rok.
Veľkú časť pôd tejto kategórie tvoria tzv. hôlne pasienky v Nízkych Tatrách (298 ha), využívané ob
medzené a menšie plochy vysokohorských pasienkov v súvislých lesných porastoch, ktoré nie sú po
ľnohospodársky využívané.
Poľnohospodárske družstvo má vybudované meliorácie na ploche 150 ha.

Živočíšna výroba
Rozvoj živočíšnej výroby možno charakterizovať ako cieľavedomú špecializáciu a koncentráciu jednot
livých chovov v rámci existujúcich stavebných kapacít. V čase spracovania Konceptu UPN (1999) bola 
živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a výkrm brojlerov. Na hos
podárskom dvore v Jaseni bolo ustajnené:

Počet objektov Druh hospodárskych zvierat ks
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3 Dojnice 220
1 Odchov mladého dobytka 80
1 Teľatá 200
1 Ostatné ošípané 250
1 Ovce 200
3 Brojlery 180 000 (ročne)

Vzhľadom na to, že hospodársky dvor čiastočne zasahuje obytnú zónu, je potrebné vybudovať ochran
nú izolačnú zeleň medzi hospodárskym dvorom a obytnou zástavbou.
Poľnohospodárske družstvo Jašenie bolo zaradené podľa finančnej a výrobnej situácie ako družstvo s 
rozvojovou živočíšnou výrobou (HD, ošípané, ovce a hydina).
Hygienické ochranné pásmo 500m bolo stanovené od objektov živočíšnej výroby v zmysle prílohy 
č.9/1986 Acta hygienica, epidemiológica et microbiologica. Oproti návrhu z roku 1999 sa zmenila si
tuácia v živočíšnej výrobe Poľnohospodárskeho družstva Jašenie. Zrušil sa chov oviec, ošípaných 
a brojlerov. K 31.8.2006 sa znížil počet kusov hovädzieho dobytka na 402 ks. Vzhľadom na kapacitu 
možného ustajnenia HD (800 ks) a výmeru pasienkov v katastri obce je možnosť obnovenia chovu 
oviec cca na 600 ks. Preto pásmo hygienickej ochrany pre výhľadové obdobie r. 2015 a 2025 pone
chávame 500m.

Záver
Rozvoj obce je potrebné orientovať na zastavané územie k 1.1.1990. Umiestnenie novej výstavby na 
poľnohospodárskej pôde je možné za predpokladu, že kapacitné možnosti intravilánu budú vyčerpa
né, alebo charakter stavby nedovoľuje túto umiestniť v rámci zastavaného územia. Pritom je potreb
né rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdneho fondu v rozsahu nevyhnutne potrebnom 
pre realizáciu cieľov územnoplánovacej dokumentácie.

Zhodnotenie rozsahu záberov poľnohospodárskej pôdy na novonavrhovaných loka
litách _____________________________________
Celkový rozsah novonavrhovaných záberov predstavuje 65,5258 ha

Spolu mimo zastavaného územia obce 59,6410 ha

Spolu v zastavanom území obce 5,8848 ha

Charakteristika lokalít navrhovaných na nové funkčné využitie územia 
Lokalita 1
Druh výstavby : Šport-Lyži. areál Pred Suchá - výhľad
Rozloha lokality : 0,1293 ha
Záber PP : 0,1293 ha
Druh pozemku : TTP
Bonitná skupina :2, 6, 7, 9
Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce.

Lokalita 2
Druh výstavby : Šport - golfové ihrisko výhľad
Rozloha lokality : 53,8063 ha
Záber PP : 50,6878 ha
Druh pozemku : TTP, orná pôda
Bonitná skupina : 6, 7, 8, 9
Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce.

Lokalita 3
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

Parkovisko + komunikácia - výhľad
1,2126 ha
0,8823 ha 
TTP
5,6

Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce. 

Lokalita 4
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 1,6467 ha
Záber PP : l,6467ha
Druh pozemku : TTP
Bonitná skupina : 5, 6
Lokalita je navrhnutá mimo a v zast. území obce.

Lokalita 5
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Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 2,0634 ha
Záber PP : 0,9851 ha
Druh pozemku : TTP
Bonitná skupina : 5
Lokalita je navrhnutá mimo a v zast.území obce.

Lokalita 7
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

IBV
0,0785ha
0,0785ha
orná
5

Lokalita je navrhnutá v zast. území obce.

Lokalita 8
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

Lyžiarske stredisko
0,0457ha
0,0457ha

9,6
Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce.

Lokalita 9
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina :6 
Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce.

Parkovisko + komunikácia 
2,0200 ha 
0,1897 ha 
TTP, orná

Lokalita 10
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

OV
5,8813ha 
0,3522ha 
TTP, orná 
6

Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce.

Lokalita 11
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

: IBV
: 0,5517ha 
: 0,4800ha 
orná, záhrady 

: 6
Lokalita je navrhnutá mimo a v zast. území obce.

Lokalita 12 
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

Sport
0,1799ha
0,1799ha
záhrady
8

Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 13
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku
Bonitná skupina

OV - centrum 
3,1944ha 
l,4479ha 
záhrady 
5, 8

Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 14
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

IBV
0,4435 ha 
0,4435 ha 
TTP 
5,9

Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 15
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Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

IBV
0,2411ha 
0,2411 há 
TTP 
8

Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce. 

Lokalita 16
Druh výstavby : IBV 
Rozloha lokality : 0,3814ha 
Záber PP 0,3814ha
Druh pozemku : záhrady 
Bonitná skupina : 8
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce. 

Lokalita 17
Druh výstavby : IBV 
Rozloha lokality : 0,1379ha 
Záber PP : 0,1379ha
Druh pozemku : záhrady 
Bonitná skupina : 8
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce. 

Lokalita 18
Druh výstavby : OV 
Rozloha lokality : 1,4974 ha 
Záber PP . : 0,6183ha
Druh pozemku : záhrady 
Bonitná skupina : 8
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce. 

Lokalita 19
Druh výstavby : OV 
Rozloha lokality : l,3706ha 
Záber PP : 0,4357ha
Druh pozemku : záhrady 
Bonitná skupina : 8
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce. 

Lokalita 20
Druh výstavby : Šport 
Rozloha lokality : 0,6142ha 
Záber PP : 0,6142ha
Druh pozemku : TTP 
Bonitná skupina : 8
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce. 

Lokalita 21
Druh výstavby : IBV 
Rozloha lokality : 0,1588ha 
Záber PP : 0,8476ha
Druh pozemku : orná 
Bonitná skupina : 8
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 22
Druh výstavby 
Rozloha lokality 
Záber PP 
Druh pozemku 
Bonitná skupina

IBV
0,6905 ha
0,6905 ha 
TTP, záhrady 
8

Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce. 

Lokalita 23
Druh výstavby : Vodojem
Rozloha lokality : 0,0553 ha
Záber PP : 0,0553 ha
Druh pozemku : TTP
Bonitná skupina : 9
Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce.

Lokalita 24
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Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,5500 ha
Záber PP : 0,5500 ha
Druh pozemku : orná
Bonitná skupina
Lokalita je navrhnutá mimo zast. územia obce.

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde - Jašenie
Žiadateľ: Obec Jašenie
Spracovateľ: Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľ.. Priehodová,
Kraj : Banskobystrický

Zapracované pripomienky z prererokovania Návrhu UPN obce Jašenie, november 2006

Lokál.
t .

Katastrálne
územie

Funkčné
využitie

Výmera loka
lity spolu v 

[ha]

Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy
Užívateľ 
poľ. pôdy

Hyd ro met. 
zariadenia

Časová
etapa

Čislo
odsúhl.
lokalityspolu v [ha]

z toho
skupina
BPEJ výmera v [ha]

1 Jašenie rekreácia 0,1293 0,1293
6 0,0240

PD 0

výhľad 14
7 0,0927
9 0,0126

2 Jašenie rekreácia 51,6049 51,6049

6 8,4717

PD 0

výhľad

7 0,2836
8 23,1947

9 19,6549

3 Jašenie parkovisko 1,2126 0,8823 5 0,3645 PD
0 výhľad 156 0,5178

4 Jašenie IBV 1,6467 1,6467
5 1,5929

FO
0 II. etapa 16 0,0538

5 Jašenie IBV 2,0634 0,9851 5 0,9851 FO 0 I. etapa 2

6 Jašenie IBV 2,7978 2,7978
5 1,6177

PD
0 II. etapa 106 1,1801

7 Jašenie IBV 0,0785 0,0785 5 0,0785 FO 0 I. etapa

8 Jašenie rekreácia 0,0457 0,0457 6 0,0400 PD 0 ľ  etapa
9 0,0057

9 Jašenie parkovisko 2,02 0,0897 6 0,0897 PD 0 ľ  etapa 18

10 Jašenie OV 0,3046 0,3026 6 0,3026 PD 0 I. etapa
11 Jašenie IBV 1,4107 1,4107 8 1,4107 FO 0 I. etapa
12 Jašenie šport 0,1799 0,1799 8 0,1799 Obec 0 I. etapa

13 Jašenie OV 3,1944 1,4479 5 0,5875 FO
0 l.+ll. etapa 48 0,8604

14 Jašenie IBV 0,4435 0,4133 5 0,3783 FO
0 I. etapa 39 0,0350

15 Jašenie IBV 0,2411 0,2411 8 0,2411 FO 0 I. etapa
16 Jašenie IBV 0,3814 0,3814 8 0,3814 FO 0 I. etapa
17 Jašenie IBV 0,1379 0,1379 8 0,1379 FO 0 I. etapa
18 Jašenie OV+IBV 1,4974 0,6183 8 0,6183 FO 0 l. etapa 7a
19 Jašenie OV+IBV 1,3706 0,4357 8 0,4357 FO 0 I. etapa 7
20 Jašenie OV 0,6142 0,2424 8 0,2424 SPF 0 I. etapa 8
21 Jašenie IBV 0,1588 0,1588 8 0,1588 FO 0 j I. etapa 12
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22 Jašenie IBV 0,6905 0,6905 8 0,6905 FO 0 1. etapa 19 (časť)

23 Jašenie Vodojem 0,0553 0,0553 9 0,0553 PD 0 1. etapa

24 Jašenie IBV 0,5500 0,5500 9 0,5500 FO 0 1. etapa

Výmery spolu 72,8292 65,5258 65,5258

* Číslo lokality odsúhlasenej v roku 2000 Rozhodnutím Okresného úradu v Brezne č. PPLH-A/2000/09008-057-R/poľ./Tc

Lesné hospodárstvo
Územný plán obce Jašenie nenavrhuje záber lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely.

A. 1.1 Vymedzenie územia
Lesné pozemky záujmového územia spadá organizačne do obvodu LHC (lesný hospodársky celok) Slo
venská Ľupča. Celková výmera lesných pozemkov je 6 167 ha. V riešenom území sa nachádza 8 
lesných obvodov: Panská, Viržing, Železnô, Bauková, Čremošné, Sová, Struhár a Skalka. Lesné poras
ty vo vlastnom území NAPANT-u sú podľa vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave le
sov a o ochrane lesa priradené k lesom ochranným (písm. a - d) a k lesom osobitného určenia (písmo 

e- )■
Organizačne sú lesy k. ú. obce rozčlenené do 4 Lesných užívateľských celkov (LUC), pre každý z nich 
je vypracovaný samostatný lesný hospodársky plán (LHP). Jedná sa o nasledovné LUC : LUC Lesy Ja
šenie, LUC Jašenie, LUC Obecné lesy Jašenie a LUC Neštátne lesy Jašenie.

Prehľad LUC v k.ú. Jašenie

Názov LUC Výmera lesných po
zemkov

Výmera lesných po
rastov

Výmera ostatných les
ných pozemkov

LUC Lesv Jašenie 6 460,16 ha 6 255,53 ha 204,63 ha
LUC Jašenie 199,73 ha 198,36 ha 1,37 ha
LUC Obecné lesv Jašenie 44,37 ha 44,25 ha 0,12 ha
LUC Neštátne lesy Jašenie 102,04 ha 101,36 ha 0,68 ha

Prehľad vlastníckych vzťahov na LP
Vlastník Užívateľ

LUC Lesy Jašenie Štát Stredoslovenské lesy š. p., OLZ Sloven
ská Ľupča

LUC Jašenie Fyzické osoby združené v Pozemko
vom spoločenstve Urbár Jašenie a ne- 
vydokladované vlastníctvo

Pozemkové spoločenstvo Urbár Jašenie

LUC Obecné lesv Jašenie Obec Jašenie Obec Jašenie
LUC Neštátne lesy Jašenie Nevydokladované neštátne vlastníc

tvo, Juraj Malček a spol., RK cirkev 
farnosť Predainá

Stredoslovenské lesy š. p., OLZ Sloven
ská Ľupča, Juraj Malček a spol.

Výkaz porastov kategórií lesov
Lesy hospodárske Lesy ochranné Lesy osobitného určenia

LUC Lesy Jašenie 2 132,18 ha 3 539,60 ha 583, 75 ha
LUC Jašenie 171,59 ha 26,77 ha
LUC Obecné lesy Jašenie 36,15 ha 8,10 ha
LUC Neštátne lesv Jašenie 73,85 ha 27,51 ha

Podľa grafického členenia J. Hromádku územie LS Jašenie patrí do orografickej sústavy Nízkych Ta
tier, do Ďumbierskeho pohoria, do skupiny Prašivej. Južná, lesnícky nevýznamná časť správy leží v 
Horehronskej brázde.
Hranicu správy na severe tvorí hlavný hrebeň Nízkych  ̂ Tatier s kótami: Košarisko-1694 m, Skalka- 
1549 m, Velká hoľa-1640 m, Latiborská hoľa 1643 m, Ďurková-1751 m, Chabenec-1955 m, Kotliská- 
1937 m. Západná hranica prebieha po bočnom ̂ hrebeni s význačnejšími kótami Ondrejská hoľa- 
1592m, Ráztocká hoľa-1565 m, Matúšová-1176m Čierny diel 1146 m. Východná hranica s LS Predaj
ná je na bočnom hrebeni s kótami Skalka-1980 m, Žiar hoľa-1840 m, Ždiar-1408 m, Črchla-1231 m, 
Bôrovia-699 m.
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Celá oblasť je rozbrázdená hlbokými dolinami horských bystrín, ktoré všetky ústia do Jasenskej doliny. 
Z bočných dolín sú najvýznamnejšie Lomnistá a Suchá dolina. Reliéf je typický erózny vymodelovaný 
horskými potokmi. Svahy sú dlhé a strmé, veľmi členité, rozbrázdené hrebienkami a dolinkami. Rela
tívne výškové rozdiely sú vefké: najnižší bod na území správy je na rieke Hron vo výške 440 m a naj
vyšší bod je na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier. Chabenec má nadmorskú výšku 1955 m. Prevláda
júce expozície sú: J,V,Z. Na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier, ako aj na najvyšších miestach bočných 
hrebeňov je vyvinutý typický hôlhy reliéf, ktorý často vznikol umelým znížením hornej hranice lesov 
pasením oviec.

Charakteristika radov
Spoločenstvá radu A-kyslého zaberajú len najvyššie polohy, prípadne inverzné lokality a plochy s mi
nerálne veľmi slabým podložím. Spoločným znakom pôd v tomto rade je stredne až silne kyslá reak
cia. V týchto klimatických podmienkach dochádza k tvorbe a hromadeniu surového humusu.
Typickým znakom spoločenstiev radu A je výrazne acidifilná povaha rastlinných druhov, ktoré majú 
ťažisko výskytu na relatívne chudobných a kyslých pôdach. Z dubovo-bukového stupňa sem zasahuje 
ešte kručinka chlpatá (Genista pilosa) a niektoré druhy rodu Cladonia, Význačným druhom pre celý 
rad A od najnižších až po najvyššie polohy je chlpaňa belasá (Luzula nemorosa), ktorá sa vyskytuje 
čiastočne aj v rade B. V celom výškovom rozpätí sa uplatňuje metlica krivolská (Deschampsia flexuo- 
sa) a papraď ostnatá (Dryopteris splnulosa). Pre skupiny lesných typov od dubovo-bukového stupňa 
vyššie je význačná dominancia chlpane belasej, metlice krivolskej, vo vyšších polohách smlzu chĺpka- 
tého (Calamagrostis villosa) charakterizujúceho už jarabinové smrečiny a jedľové bučiny so smrekom. 
Ďalej ako dominanty sa uplatňujú smlz trsťovitý (Calamagrostis arundinacea), čučoriedka obyčajná 
(Vaccinium myrtillum) zvlášť na miestach s tvorbou hrubšej vrstvy surového humusu.
Význačnými druhmi sú chlpaňa lesná (Luzula silvatica), podbeilca alpínska (Homogyne alpina). 
Prevažnú časť lesnej správy pokrývajú skupiny lesných typov živného radu B. Fytocenózy sú charak
terizované živnými druhmi, ktoré nie sú výslovne acidifilné, kalciftlné ani nitrofilné. V dominancii sa 
uplatňujú hlavne tieto druhy: marinka voňavá (Asperula odorata), hluchavka žitá (Lamium luteum), 
kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), papraď samičia (Athyrium filix femina), ostružina srstnatá (Ru- 
bus hirtus).
Skupiny tohto radu chýbajú na najchudobnejších horninách. Z pôdnych typov prevládajú hnedé lesné 
pôdy skeletnatejšie, dobre prevzdušnené, geneticky plne vyvinuté. Pôdna reakcia býva okolo pH 5,0. 
Spoločenstvá radu C-nitrofilného (javorového) sú tvorené skupinami lesných typov, ktoré majú v pod
raste ako dominanty druhy viazané na priaznivú formu humusu a slabo kyslú až alkalickú reakciu. 
Význačná je účasť druhov nitrofilných vedľa druhov dominantných v rade B. Význačné je tiež zastú
penie na minerálnu výživu náročnejších druhov (javor, brest, jaseň, lipa), ktoré v priaznivých pod
mienkach konkurujú i buku, jedli a smreku v príslušnom vegetačnom stupni.
Ťažisko svojho výskytu v tomto rade majú nasledujúce druhy: čistec lesný (Stachys silvatica), bažan- 
ka trváca (Mercurialis perenis), žihľava dvojdomá (Urtica dioica), zubačka deväťlistá (Dentaria ene- 
aphyllos), netýkavka nedotklivá (Impatiens moli tangere), šalvia lepkavá (Šalvia glutinosa). Vo vyš
ších polohách od smrekovo-bukovo-jedľového stupňa sa uplatňujú aj druhy okruhu štiava aronolisté- 
ho (Rumex arifolius).

Pre spoločenstvá tohto radu sú charakteristické štrkovité až kamenité pôdy s priaznivou humiftkáciou. 
Čiastočne sú tieto spoločenstvá intrasenálneho charakteru (suťoviská), avšak na pravidelných sva
hoch s vyvinutým pôdnym profilom nadobúdajú charakter normálnych zonálnych spoločenstiev.
Na aluviálnych náplavách sú priaznivé podmienky pre výskyt spoločenstiev súboru „C". O ich existen
cii rozhoduje vyššia hladina spodnej vody, prípadne periodické zaplavovanie. V bylinnom podraste sa 
popri vlastných lesných druhoch uplatňujú v rôznej miere druhy močiarne a to buď v dominancii, ale
bo vo význačnom zastúpení pri dominancii nitrofilných druhov.
Na vápencových podkladoch sú rozšírené spoločenstvá radu D- vápencového. V bylinnom podraste sa 
uplatňujú druhy náročné na obsah živín v pôde, ktoré neznášajú kyslú pôdnu reakciu, teda druhy 
predovšetkým vápnomilné. Popri bežných druhoch radu B výrazné je zastúpenie ostrice bielej (Carex 
alba), na štrkovitých a presvetlených lokalitách na vypuklinách zase smlz pestrý (Calamagrostis va
ria). V drevinovej vrstve sa uplatňujú predovšetkým buk, borovica a smrekovec. Pôdy sú humuso- 
karbonátové stredne hlboké so značným obsahom štrku.

Charakteristika vegetačných lesných stupňov 

Dubovo - bukový vis
Tento stupeň je reprezentovaný len vzácne jediným spoločenstvom kyslého radu A- skupinou lesných 
typov kyslá dubová bučina v. st. (Fagetum quercinum v.st.-Fq.v. st.) na nižšie položených lokalitách, 
kde došlo k tvorbe surového humusu, alebo kde pôdy na minerálne slabých horninách vykazujú v ko
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reňovom priestore značnú kyslosť. V drevinovej vrstve prevláda buk nad dubom. Na vyložene ex
trémnych lokalitách s kručinkou chlpatou, prímes k dubu tvorí borovica lesná reliktného charakteru. 
Pre tieto spoločenstvá je charakteristické postupné ubúdanie sprievodných druhov duba.

Bukový vis
Na svahoch v blízkosti údolia Hrona v nižších polohách ešte pod čiastočným vplyvom teplejšej klímy 
ojedinele je rozšírená medziskupina jedľová bučina s dubom (Fagetum - querclno abietinum). Vysky
tuje sa vlastne na hranici ustupujúceho duba a nastupujúcej jedle. Základnou drevinou v hlavnej 
úrovni je buk. Druhové zloženie bylinného podrastu je podobné predchádzajúcej skupine. Základ tvo
ria acidifilné druhy (čučoriedka obyčajná, metlica krivolaká). Dubinné druhy sú silne na ústupe, na
proti tomu prenikajú podhorské druhy ako je srnovník purpurový (Prenanthes purpures) diferencujúci 
túto skupina od predchádzajúcej.
Skupina lesných typov bučina v. st. (Fagetum pauper v. st. - Tp v.st) je rozšírená a vytvára nezmie
šané porasty. Spoločenstvo je charakterizované všeobecne nízkou bylinnou pokryvnosťou. Najčastej
šími druhmi sú zubačka cibulkonosná (Dentaria bulbifera), marinka voňavá, na vápencoch i brečtan 
popínavý (Hedera helix). Vysoké byliny a papradiny chýbajú úplne alebo sa vyskytujú len ojedinele. 
Na prechod ku skupinám radu A poukazuje zvýšená účasť chlpane belasej. Z drevín popri buku v ty
poch tejto skupiny pomerne priaznivé podmienky má borovica a na vápencoch zvlášť smrekovec. Vo 
vyšších polohách je to jedľa a smrek.
Na vápencových horninách, predovšetkým na svahových preliačinách a v záveroch dolín so zvýšenou 
účasťou subnitrofilných druhov (bažanka trváca) sa vyznačujú spoločenstvá skupiny lesných typov 
bučina s javorom (Fagetum pauper acerosum Fpa). V pôvodnom lese v nižších polohách bol zastúpe
ný aj javor mliečny, vyššie javor horský.
Na suťoviskách a štrkovitých pôdach pri dominantnom zastúpení nitrofilných a subnitrofilných druhov 
predošlá medziskupina prechádza obyčajne do skupiny lipová javorina v.st. (Tilieto- Aceretum v.st.- 
Taz v.st.), ktorá v klimatických podmienkach bukového stupňa má priaznivé podmienky. Vyskytuje 
sa aj na kryštalických horninách. Cenné listnáče majú priaznivé podmienky na klíčenie a rast, preto 
sú viac zastúpené na úkor buka. V pôvodných lesoch bol buk
prevládajúcou drevinou. Primiešaný boi hlavne javor mliečny, lipa veľkolistá a brest horský, na vlhších 
miestach jaseň. V tejto oblasti je pravdepodobná aj účasť jedle. V Bylinnom poraste sú pre priaznivé 
nitrifikačné podmienky v úplnej prevahe nitrofilné druhy s bažankou trvácou v dominantnom zastú
pení.
Ďalším spoločenstvom tohto vis viazaným na vápencový podklad je vápencová bučina s javorom n.st. 
(Fagetum dealpinum acerosum n.st.-Fde so n.st.) nezasahujúca do vyšších polôh. Sú to biocenózy na 
suťovitých svahoch s relatívne hlbšími rendzinami. V pôvodnom drevinovom zložení ako hlavná dre
vina sa uplatnil buk, ktorý svojim opadom a tienením má silný vplyv na podrast. Význačným znakom 
týchto spoločenstiev je účasť dealpínskych, resp. prealpínskych druhov, z ktorých sa najčastejšie 
uplatňuje ostrica biela, dávajúca fytocenózam trávovitý vzhľad. Na preliaklych reliéfnych tvaroch a 
dobrou humifikáciou a s relatívne vyššou pôdnou vlhkosťou sa uplatňuje bažanka trváca. Bylinný pod
rast býva bohatý.
Výškovo naväzujúc na skupinu bučina v.st., najmä na miestach s trvalejšou pôdnou vlhkosťou v niž
ších polohách kde sa už jedľa popri buku výraznejšie uplatňuje, je zastúpená skupina typická bučina 
(Fagetum typicum-Ft). Kým táto skupina zaberá mierne sklenené tiahle svahy a široké ploché hrebe
ne, bučina v.st. má optimum rozšírenia na strmých nepravidelných svahoch. Vzájomná fytocenologic- 
ká diferenciácia spočíva v pokryvnosti bylinného podrastu. Hojne sú zastúpené bučinné druhy - ma
rinka voňavá, zubačka cibulkonosná, kyslička obyčajná, hluchavka žltá. Vysoké bylina a papradiny 
(hlavne papraď samičia) majú zvýšené zastúpenie, ale nepresahujú 20% pokryvnosť. Hlavnou drevi
nou je buk, pri ktorom sa už uplatní aj jedľa a cenné listnáče vzhľadom na priaznivejšie vlhkostné 
pomery a tým na rýchlejší rozklad bohatého opadu.
Na lokalitách, kde popri bučinných druhoch vo zvýšenej miere sú zastúpené druhy nitrofilné (bažanka 
trváca,
hluchavka škvrnitá) je zastúpená skupina lipová bučina (Fagetum tiliosum-Ftil)

Jedľovo-bukový vis
Je to plošne najrozšírenejší vis, v ktorom dub už úplne chýba a v prirodzených lesoch smrek sa vysky
tuje len v nízkom zastúpení. V tomto stupni optimum svojho rozšírenia má buk s jedľou. Charakteris
tická je prítomnosť cenných listnáčov. V bylinnom podraste chýbajú horské druhy.
Na zakyslených pôdach sa vytvorilo spoločenstvo skupiny jedľová bučina so smrekom n. st.( Fagetum 
abietino-piceosum n.st.-Far n.st.). Plošne je menej zastúpená. V drevinovej vrstve dub úplne chýba a 
vo väčších výškach a v chladnejších polohách jedľa a smrek nadobúdajú prevahu nad bukom. Bylinný 
podrast je výrazne acidifilný s dominanciou čučoriedky obyčajnej, metlice krivolakej, na skalnatých 
vypuklinách so smlzom trsťovitým a chlpaňou belasou..
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V stredných polohách so zvýšenou a trvalou pôdnou vlhkosťou pri prítomnosti bučinných druhov a 
dominantnom zastúpení kysličky obyčajnej nadobúdajú tieto spoločenstvá charakter medzi skupiny 
buková jedlina n.st. (Fageto-Abietum n.st.-FA n.st.) Bučinné druhy sa vyskytujú len sporadicky, po
pri dominantnej kysličky obyčajnej sú zastúpené podhorské druhy : smovník purpurový a kokorík 
praslenatý. Na kamenitých svahoch hojné sú papradiny. Buk už tu nemá takú konkurenčnú schop
nosť, jedľa a smrek mierne prevládajú.
Vlhkostne priaznivejšie miesta pre celú vegetačnú dobu s výbornou humifikáciou a dobrou mikrobiál
nou činnosťou, kde buk s jedľou majú výborné vzrastové podmienky, sú zaujaté 
skupinou jedľová bučina n.st. (Abieto-Fagetum n.st.-AF n.st.). V pôvodných porastoch buk mal pre
vahu nad jedľou a vo vyšších polohách bol primiešaný aj smrek. Bylinný podrast je charakterizovaný 
pravidelným výskytom bučinných druhov, dominanciou vysokých bylín (starček hájrty Fuchsov) a 
papradín. Na miestach, kde nastáva zvýšené presýchanie pôdneho profilu, vyskytuje sa lokálna varian- 
ta s kostravou lesnou.
Na miestach s vyššou účasťou nitrofilných druhov a vyšším zastúpením cenných listnáčov (javor hor
ský, brest), predošlá skupina nadobúda charakter skupiny jedľová bučina s javorom n.st. Abieto- 
Fagetum acerosum n.st. A Fac n.st.
Medziskupina buková javorom n.st. (Fageto-Aceretum n.st.-FAs n.st) je rozšírená na bázach svahov, 
v svahových priehlbinách, kde je relatívne vyššia pôdna vlhkosť a vyšší obsah živín v pôde. Základ
nou drevinou je buk, dobré podmienky má aj pôvodná jedľa a smrek. Typické je vyššie zastúpenie 
náročnejších cenných listnáčov. Bylinný podrast je výrazne dvojvrstvový. V hornej vrstve dominujú 
vysoké byliny a papradiny. V spodnej vrstve subnitrofilné a nitrofílné druhy (hlavne bažanka trváca) 
majú miernu prevahu nad bučinnými druhmi ( marinka voňavá, hluchavka žltá).
Na miestach so suťovými pôdami s bohatým zásypovým humusom a na silne skeletnatých svahových 
delúviách sa vyskytujú spoločenstvá skupiny jaseňová javorina n.st.. (Fraxineto-Aceretum n.st.-FrAc 
n.st.) so špecifickou mezo- a mikroklímou (vyššia vzdušná vlhkosť, vyrovnanejšie teploty). V drevi
novej vrstve najväčšie zastúpenie majú cenné listnáče (najmä javor horský), do značnej miery sú za
stúpené aj buk a jedľa. Bylinný podrast je výrazne dvojvrstvový. V dolnej vrstve prevládajú nízke 
subnitrofilné a nitrofilné druhy (bažanka trváca, lastovičník väčší a i) nad bučinnými druhmi. V hornej 
vrstve dominanciu má mesačnica trváca, žihľava dvojdenná a miestami vysoké papradiny.

Smrekovo-bukovo jedľový vis
V tomto vis sú rozšírené tie isté skupiny lesných typov ako v 5. vis s tým rozdielom, že ich fytocenózy 
sú výrazne diferencované prítomnosťou horských druhov. V rade A sú to podbelica alpínska, mls 
chĺpkatý, soldanelka, v rade B chlpaňa lesná, čermeľ lesný, v rade C cesnak hadí, štiav áronolistý. Ďa
lej sú to druhy širšej ekologickej amplitúdy, ako mačucha cesnačková, mliečivec alpínsky, kamzičník 
rakúsky a iné. Z drevín dominantné zastúpenie má smrek, hojnú prímes tvorí jedľa a buk, ktorý je už 
kompetične slabší, často sa dostáva do podúrovne. Základným spoločenstvom tohto horského vis sú 
zmiešané lesy jedle, buka a smreka. Sú rozšírené vo výške 950-1300 m n.m., na sviežich a kyprých 
pôdach s vyrovnaným vodnovzdušným režimom po celý rok. Z ostatných drevín prímes tvorí javor 
horský, vzácnejšie brest horský a v kyslých spoločenstvách jarabina. V priaznivých typoch skupín AF 
v.st., AF ac v.st. a FAo v.st. prevláda najčastejšie buk nad jedľou a smrekom. Štruktúra pôvodných 
porastov bola väčšinou výberková. V chudobnejších typoch škupín Fap v.st. a FA v.st. buk je zastú
pený v podúrovni, dominanciu má smrek, zriedkavejšie jedľa. Zvláštnosťou tejto oblasti je pomiestne 
tvorenie hornej hranice lesa čistými bučinami s obmedzeným vzrastom v skupine nízka buková javo
rina (Fageto-Aceretum). Pôsobením vrcholovej klímy sa silne znižuje výškový rast buka. V bylinnom 
podraste dominanciu majú bučinné druhy s mačuchou cesnačkovou.

Smrekový vis

Najvyššie položené lesné porasty na tejto správe sa vyznačujú prevahou smreka, ku ktorému sa v 
menšom zastúpení druží jarabina, na vlhších miestach javor horský. Táto malá druhová pestrosť 
stromovej vrstvy porastov v tomto subalpínskom vis je spôsobená nepriaznivými klimatickými po
mermi, predovšetkým nízkymi teplotami, krátkou vegetačnou dobou, vysokými zrážkami, ktoré do 
značnej miery vyrovnávajú aj rozdiely v pôdnych pomeroch. I cez túto druhovú jednotvárnosť tieto 
porasty sú štrukturálne veľmi členité.
Základným zonálnym spoločenstvom tohto stupňa je subalpínska jarabinová smrečina (Sorbeto- 
Piccetum). Dominantne sa vyskytujú podbelica alpínska, metlica krivolská a čučoriedka obyčajná. Na 
miestach s uvolneným zápojom dominuje papraďka alpínska. Na najchladnejších lokalitách prevládajú 
machy spolu s brusnicou pravou a na kamenitých až balvanitých sutiach rašelinník Sphagmun giegen- 
schnii. Najviac sú rozšírené hnedé horské pôdy v prechode do humusových podsolov s vyrovnaným a 
priaznivým vodnovzdušným režimom.
Na sviežich až vlhkých pôdach vo výške 1200-1400 m n.m. sú zastúpené spoločenstvá skupiny javo
rová smrečina (Acereto-Piecetum-Anp). V bylinnom podraste vedľa dominantnej mačuchy cesnačko-
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vej sa vyskytujú byliny vlhkomilné a na živiny náročné v sprievode acidifilných druhov. V drevinovej 
vrstve absolútnu dominanciu má smrek s malou prímesou javora horského, na vypuklinách s jarabi
nou.

Kosodrevinový vis
Je reprezentovaný skupinou lesných typov kosodrevina (Mughetum acidifilum). Vyskytuje sa v najvy
šších polohách správa nad hornou hranicou lesa. Porasty sú tvorené kosodrevinou s vtrúsenou krovi
natou jarabinou a smrekom. Majú významnú pôdoochrannú funkciu nad vegetačnou hranicou hospo
dárskych drevín. Fytocenózy sú charakterizované dominanciou acidifilných a oligotrofných druhov: ču
čoriedka obyčajná, smlz chĺpkatý, chlpaňa lesná, metlica krivolaká, brusnica pravá, podbelica alpín- 
ska a iné,
Súbor „C" je reprezentovaný skupinou lesných typov jelšina (jelše sivej) /Alnetum incanae-Ali/. Na
chádza sa v alúviách stredných a horných častí potokov. Porasty sú tvorené jelšou sivou s prímesou 
jaseňa a smreka. V bylinnom podraste dominuje krkoška chlpatá. V týchto spoločenstvách nemá klí
ma tak rozhodujúci vplyv ako spodná voda.

Zásady hospodárenia na LP 

Vplyvy, ktoré pôsobili na vývoj lesného hospodárstva 
Drancovanie lesov a krádeže drevnej hmoty
Práva osadníkov boli veľké a rozsiahle, veď mohli nielen voľne v lese pásť, ale aj lesy klčovať a pre
mieňať na poľnohospodárske pozemky a vyrubovať si potrebnú drevnú hmotu. Tieto práva osadníkov 
boli čiastočne obmedzené zákonom č. 224/1925 Zb. a definitívne doriešené až v roku 1948, keď pad
li všetky služobnosti, patronáty a osadnícke práva, no zlozvyk pasenia a krádeží však nie je ani dnes 
vykorenený a odstránený.

Pasenie
Poškodzovanie lesov pasením, hlavne ovcami, v menšej miere dobytkom sa datuje od prvých rokov 
osídľovania tohoto kraja osadníkmi. Pretože škody v dôsledku pasenia v lesoch narastali, už v roku 
1540 a potom v roku 1700 boli vydávané prísne zákazy o obmedzení pasenia v lesoch (Cisársky pa
tent Leopoldov), čo ale pomohlo veľmi málo. Šrobárov zákon č. 68 z roku 1919, ktorý platil do roku 
1951, zapríčinil lesom velké škody, lebo pasenie v nich ešte aj v 20. storočí beztrestne povoľoval. V 
dôsledku tohoto poškodzovania lesov, od ich výsadby až do zrúbania, je velké % stromov, už či ide o 
jd, ale aj bk poškodené hnilobou a ich stabilita proti vetru je narušená. Tak isto je pasením poškode
ná aj pôda a celý humusotvorný proces.

Zver ako škodlivý činiteľ
Zver aj v minulosti spôsobovala velké škody hlavne na kultúrach umele vnášaných drevín (jd, jv, js, 
dgl) a tiež obhryzom a lúpaním, hlavne na sm a jd skoro vo všetkých lokalitách terajšieho LHC. Radi
kálnejšia ochrana kultúr aj oplocovaním sa začala však prevádzať až v roku 1957, ale proti lúpaniu 
ešte pozdejšie a aj to len v malej nevyhovujúcej miere, takže dnes viaceré staršie porasty, hlavne 
smreka, sú hnilobami kmeňov znehodnotené a stabilne narušené. Tak ako dnes, aj v minulosti sa 
zveri nevenovala dostatočná pozornosť, zisťovaniu skutočných stavov zveri, ktoré sú podľa všeobec
ného názoru odborníkov oveľa vyššie ako sú uvádzané v hláseniach, čo má nepriaznivý vplyv na vývoj 
lesa (i na trofejovú hodnotu a zdravotný stav zveri).

Vetrové a snehové kalamity a premnoženie kôrovcov
Vetrové a snehové kalamity sa vyskytovali v minulosti na celej ploche LHC, no hlavne však v bývalom 
polesí Lomnistá. Rozsiahlejšie vetrové kalamity pochádzajú z roku 1941 a 1947, ktoré sa nachádzali 
hlavne v pásme ochranných lesov a vyvrátené stromy väčšinou zhnili, lebo len malá časť z týchto vý- 
vratísk bola sprístupnená.

Lavíny
Lavíny I v minulosti každoročne narobili značných škôd po celom LHC, hlavne však v LO Kyslá, Suchá 
a Lomnistá. No najhoršie na tom je, že na uvedených lokalitách (Horný, Dolný Konitiak, Horná, 
Stredná Studená, Pod širokým Úplazom, Horná Lopušná. Horná, Dolná Ehrenstienka, atď.) sa každo
ročne opakujú a takto obnovu zničených porastov veľmi sťažujú. K tvorbe prvotných lavín do značnej 
miery prispelo nemilosrdné vyrubovanie a vypaľovanie kosodreviny v hôľnych priestoroch za účelom
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rozšírenia pasienkových plôch v dávnejšej minulosti, poškodzovanie porastov dobytkom a tým znižo
vanie ich odolnosti a stability, ako dôsledok červenej hniloby kmeňov. Nejaké účinnejšie opatrenia sa 
dosiaľ proti vzniku lavín nerobili, až na výsadbu kosodreviny a čiastočne limby, ale najhlavnejšie je 
to, že hôľne pasenie sa v značnej miere obmedzilo.
Všeobecne možno povedať, že všetky tu spomínané škodlivé činitele sa aj v minulosti vyskytovali v 
rámci LHC v značnej miere a aj v súčasnosti tvoria hlavnú skupinu príčin, zúčastňujúcich sa na po
škodení a ničení lesných porastov.

Poškodenie lesných porastov
Hospodárenie v lesoch upravuje LHP, ktorý z časového a priestorového hľadiska upravuje všetky plá
nované činnosti pri obhospodarovaní lesa (ťažba, obnova, výchova, ochrana atď.) Túto plánovitosť 
však čoraz častejšie narušujú kalamity spôsobujúce, že podiel náhodných ťažieb neustále narastal. 
Abiotický činiteľ, ktorý najviac poškodzuje tesné porasty (najmä ihličnaté monokultúry) je vietor. Na 
náhodných ťažbách sa podieľa približne 40%. Vetrové kalamity sa v tomto LHC vyskytujú každoročne 
a prevládajúce vetry sú od S-SZ.
Sneh a námraza sa na náhodných ťažbách podieľa približne 20%, pričom snehom a námrazou boli po
škodené hlavne smrekové a jedľové porasty vo veku 30-60 rokov, ale aj vyššie, prakticky na celom 
území LHC je veľa porastov teraz snehovými opakovanými kalamitami značne poškodených aj v bu
dúcnosti sa dá očakávať ich ďalšie preried'ovanie snehom a námrazou. Aj lavíny, ako abiotický činiteľ, 
poškodzujú lesné porasty. Ich nežiaduci vplyv sa prejavuje v bočných dolinách a úžľabinách. Presné 
zakreslenie lavínových katastrov a lavínových dráh je v mapovej prílohe.
Ťažba a približovanie sa na náhodných ťažbách podieľa približne 8% pričom išlo hlavne o dávnejšie 
poškodenie porastov odieraním kôry a potom infekcia drevokaznými hubami. A pretože v minulosti 
zvlášť gravitačné spúšťanie bolo skoro jediným spôsobom ako dostať drevnú hmotu po dlhých str
mých svahoch do údolia (hlavne v bývalom polesí Lomnistá), dnes je v porastoch mnoho stromov so 
silným poranením územkovej časti a z toho je potom veľa stromov znehodnotených hnilobami siaha
júcimi do výšky až 3-6 m.

Burina, mráz, sucho a zamokrenie
O týchto škodlivých činiteľoch treba predsa len pojednať spolu, lebo spolu dosť súvisia na seba navä- 
zujú, Celkove burine bol prisúdený podiel 18,9%, mrazu 5,4%, suchu 11,2% a zamokreniu 9%, spo
lu teda 38,4%-ný podiel na stratách pri umelej obnove.
Zvlášť v nižších polohách LHC je burina tvorená hustou a bujnou trávou. A preto podiel ošetrovania 
okopávaním bol v minulosti velíni nízky a bude ho potrebné značne zvýšiť.
Ked^e v nižších polohách LHC sú ročné zrážky nízke, straty v dôsledku sucha sú značné a rozhodne by 
ich bolo možné znížiť, keby sa samotné zalesňovanie bolo prevádzalo najpozdnejšie do 15. mája po
tom ochrana vyžínaním a okopávaním tiež najpozdnejšie do 15. mája. Neskoršie, zvlášť v suchom 
období sa toto rozhodne prevádzať nemalo.
Mrazom spôsobené straty sa dostavujú preto, lebo povyťahované sadenice nielen pozdným , ale často 
aj v dôsledku holomrazu nebývajú hneď na jar ešte pred ostatným zalesňovaním poopravené hlavne 
v dôsledku nedostatku pracovných síl.
Straty zo zamokrenia vznikajú hlavne preto, lebo na stále mokré miesta sa vysádzajú nevhodné dru
hy drevín, ktoré tu zákonite musia uhynúť.
Celkove možno povedať, že pri dobrej starostlivosti o výsadby, bolo by možné škodám aspoň čiastoč
ne predísť, prípadne tieto znížiť, preto ochranu hlavne proti burine a suchu netreba podceňovať.
Zver sa na stratách podieľa 37,4% a to preto, lebo podľa výkazov z LS, ochrana sadeníc pred odhry- 
zom a vytĺkaním a to či už nátermi rôznymi repelentami, omotávaním staniolovými fóliami alebo hli
níkovou vatou a v poslednej dobe opichovaním sa robila nedôkladne, na malej výmere a neskoro. 
Treba povedať, že opichovanie sme, dg pred vytĺkaním parožia jeleňami a srncami nebolo robené vô
bec. Najistejšou ochranou sadeníc proti zveri je predsa len dôkladné a včasné oplocovanie kultúr 
hneď po výsadbe, alebo ešte pred touto, pričom je však potrebné ploty stavať o výške najmenej 220 
cm a každoročne ich aj viackrát kontrolovať a opraviť. Zverou sú zničené kultúry po celom LHC, pri
čom ide hlavne o výsadby jv, js, jd, menej sm. mc a dg sú silne vytĺkané prakticky všade, kde sa na
chádzajú.
Škody spôsobované zverou by mohli byť podstatne znížené, keby,o zver v zime bolo lepšie postarané 
(dostatočný počet kŕmidiel na vhodných miestach hlavne pestrá a kvalitná potrava) po celé zimné 
obdobie a keby tiež tieto krmivá boli zveri podávané sústavne a pravidelne. No na výšku strát má v 
prvom rade vplyv to, že v tomto LHC sú veľrni vysoké kmeňové stavy jelenej zveri.
Z uvádzaných škodlivých činiteľov na LHC Jašenie mnoho nemuselo byť alebo aspoň nie v takom roz
sahu, keby sa boli dodržiavali ustanovenia vyplávajúce z lesného zákona (č. 166). Straty pri zalesňo
vaní vinou hospodára, poškodenie a zničenie pasením dobytka, škody ťažbou a zbližovaním a pod.
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Antropogénne škody sa dajú tlmiť alebo aspoň znížiť na hospodársky únosnú mieru dodržiavaním zá
konných ustanovení a opatrení, dodržiavaním technologických postupov, agrotechnických termínov, 
atď.
Škody spôsobované zverou možno obmedziť dôsledným dodržiavaním ochranných opatrení - najúčin
nejšie je však oplocovanie. Potreba oplotenia je rozvedená podrobne pre každý porast v pláne hos
podárskych opatrení, ďalej stanovením únosných kmeňových stavov aj primeranou ochranou velkých 
predátorov, najmä vlka, zvýšením podielu prirodzenej obnovy a dodržiavaním stanovištnej vhodnosti 
zalesňovacieho materiálu.
Proti hubovým chorobám je najúčinnejšia lesná hygiena (odstraňovanie napadnutých jedincov, likvi
dácia zbytkov po ťažbe a pod.) a aplikácia najnovších poznatkov výskumu (biologický boj).
Škody burinou by tiež nemuseli byť v takom rozsahu, keby sa venovala väčšia pozornosť vyžínaniu a 
okopávaniu. Vyžínať treba pred dozretím semena buriny.
Proti vetru, suchu a námraze treba porasty pestovať od založenia v širšom spone s dostatočným za
stúpením odolných spevňovacích drevín, zakladať protivetrové spevňovacie pásy a porasty na ohro
zených lokalitách intenzívne vychovávať.

Q. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentál 
nych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov

Hodnotenie navrhovaného riešenia

Územný plán obce Jašenie rieši návrh rozvoja obce v oblasti bývania, občianskej vybavenosti, športu 
a rekreácie, výroby a technickej vybavenosti do roku 2015 - I. etapa a do r.2025 - II. etapa.

Koncepcia rozvoja obytnej funkcie v obci vychádza z územných podmienok a zo záujmu občanov
o výstavbu rodinných domov v konkrétnych lokalitách v zastavanom území obce. V rámci návrhu 
územného plánu do roku 2025 je územný potenciál pre novú výstavbu rodinných domov 70 b.j., čo 
predstavuje ponuku na bývanie pre ďalších cca 284 obyvateľov.

Prevládajúca obytná funkciaje doplnená fukciou prechodného bývania zameraného na rozvoj cetovné- 
ho ruchu, najmä v centre obce. Základná občianska vybavenosť je doplnená najmä rozšírením služieb, 
športovo-relaxačných plôch, cyklrás, a iných možností na oddych a rekreáciu. V letnej sezóne je to a- 
reál kúpaliska, rozšírený o základné služby a športové plochy, areál golfového ihriska v náväznosti na 
rekrečnú lokalitu Lomnistá, športovo-relaxačné plochy popri vodnom toku v obci.
V ÚPN obce je návrh novej výstavby IBV v častiach obce:
I. etapa do roku 2015 - 40 b.j.

20 b.j. v prelukách v zastavanom území obce
13 b.j. Mlynište I.
7 b.j. Južná časť obce

II. etapa do r.2025 - 30 b.j.
16 b.j. Mlynište II.
14 b.j. Hrabina

Pre rozvoj obytnej funkcie je navrhovaný záber poľnohospodárskej pôdy o výmere 24,05 ha. Najväčšie 
nároky na záber poľnohospodárskej pôdy (51,70 ha) predstavujú plochy športu, najmä golfovové ihri
sko.
Pre rozvoj zimnej rekreácie sú navrhované ďalšie dve lyžiarske strediská - Pod suchou a Šansko 
s celkovou návštevnosťou 1000 lyžiarov.
Návrh územného plánu obce rešpektuje požiadavky orgánov štátnej správy vyplývajúce 
z prerokovania Konceptu riešenia, je oproti pôvodným návrhom redukovaný o zámery, ktoré boli 
v kolízii s ochranou prírody a krajiny. Vychádza z Miestneho územného systému ekologickej stability, 
rešpektuje navrhované chránené územia európskeho významu a navrhované vtáčie územia (NATURA 
2000).
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III. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

b) Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých funkčných jed
notiek

c) Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

d) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

e) Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prí
rodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej 
stability vrátane plôch zelene

f) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

g) Vymedzenie zastavaného územia obce

h) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

i) Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na 
asanáciu a na chránené časti krajiny

j) Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

k) Zoznam verejnoprospešných stavieb

I) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

a. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využíva
nia územia

Členenie obce na funkčné plochy: (podľa grafickej prílohy č. 3)
1. Obytné územia

OU1 - individuálna bytová výstavba - stav 

OU2 - individuálna bytová výstavba - návrh 

OU3 - hromadná bytová výstavba - stav

2. Zmiešané územia
ZU l -  Centrum obce - prestavba 

ZU2 -  južná zóna -  návrh, prestavba

3. Výrobné územia

VU1 -  jestvujúci hospodársky dvor - stav

VU2 - Areál geologického prieskumu - stav, prestavba na areál podnikateľských aktivít 

VU3 - Areál píly - stav, prestavba na areál podnikatefekých aktivít

4. Rekreačné územia

RU1 - Areál Lomnistá - stav, golfové ihrisko - výhľad
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RU2 - Areál osady Kyslá - stav, klimatické kúpele - návrh

RU3 - Lyžiarsky areál Pred Suchou - výhľad (podmienený j ím ochranného pásma vod

ného zdroja Rastová)

RU4 - Lyžiarsky areál Šansko - návrh

RU5 -  Kúpalisko - prestavba

RU6 - Športovo-relaxačná zóna - návrh

b. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotli
vých funkčných jednotiek

1. Obytné územia

*OUl - individuálna bytová výstavba -  stav
- prevládajúca obytná funkcia
zmiešané územie, v ktorom je možné umiestňovať obytnú zástavbu, občiansku vybavenosť a špecific
ké stavby a zariadenia rekreácie a cestovného ruchu
Prípustné podmienky: činnosti negatívne neovplyvňujúce životné prostredie (nezaťažujúce hlukom, 
prachom, zápachom) napr. služby a drobné prevádzky zlúčiteľné s funkciou bývania.
Obmedzujúce podmienky: všetky ostatné funkcie podriadiť obytnej funkcii
Neprípustné podmienky: iné funkčné využitie negatívne ovplyvňujúce životné prostredie nezlučiteľ
né s funkciou bývania

*OU2 - individuálna bytová výstavba -  návrh
- prevládajúca obytná funkcia
zmiešané územie, v ktorom je možné umiestňovať obytnú zástavbu, občiansku vybavenosť a špecific
ké stavby a zariadenia rekreácie a cestovného ruchu
Prípustné podmienky: zastavanosť pozemkov max. 50%, charakter stavieb prispôsobiť charakteru 
jestvujúcej zástavby, výškové zónovanie - max. 2 podlažné + podkrovie
činnosti negatívne neovplyvňujúce životné prostredie (nezaťažujúce hlukom, prachom, zápachom) 
napr. služby a drobné prevádzky zlúčiteľné s funkciou bývania.
Obmedzujúce podmienky: všetky ostatné funkcie podriadiť obytnej funkcii
Neprípustné podmienky: iné funkčné využitie negatívne ovplyvňujúce životné prostredie nezlúčiteľ- 
né s funkciou bývania

*OU3 -  hromadná bytová výstavba -  stav, obytná funkcia
- monofunkčné obytné územie
Prípustné podmienky: rekonštrukcia obytných domov, možnosť nadstavby podkrovných bytov 
Obmedzujúce podmienky: všetky ostatné funkcie podriadiť obytnej funkcii 
Neprípustné podmienky: iné funkčné využitie

2. Zmiešané územia

*ZU1 -  Centrum obce -  prestavba
polyfunkčná zóna, občianska vybavenosti služby, prechodné ubytovanie, bývanie
- prevládajúca funkcia občianska vybavenosť, prechodné ubytovanie 
Prípustné podmienky: činnosti zlúčiteľné s funkciou bývania
Obmedzujúce podmienky: všetky ostatné funkcie podriadiť funkcii občianskej vybavenosti v centre. 
Charakter stavieb prispôsobiť charakteru jestvujúcej zástavby, výškové zónovanie - max. 2 podlažné 
+ podkrovie.
Neprípustné podmienky; iné funkčné využitie negatívne ovplyvňujúce životné prostredie nezlúčiteľ- 
né s funkciou bývania a občianskej vybavenosti

*ZU2 -  južná zóna -  návrh, prestavba
polyfunkčná zóna, občianska vybavenosti služby, bývanie
- bývanie umiestňovať do vzdialenejšej - južnej polohy od plochy priemyslu
Prípustné podmienky: činnosti zlúčiteľné s funkciou bývania. Charakter stavieb prispôsobiť charak
teru jestvujúcej zástavby, výškové zónovanie - max. 2 podlažné + podkrovie.
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Obmedzujúce podmienky: všetky ostatné funkcie podriadiť obytnej funkcii 
Neprípustné podmienky: iné funkčné využitie negatívne ovplyvňujúce bývanie

3. Výrobné územia
*VU1 -  Hospodársky dvor - stav
- prevládajúca funkcia - poľnohospodárska výroba, doplnková funkcia -  autodoprava, spracovanie po
ľnohospodárskych produktov
Prípustné podmienky: možnosť využitia časti areáli na priemyselnú výrobu a pre rozvoj malého 
a stredného podnikania.
Obmedzujúce podmienky: objekty zasahujúce do PHO revitalizovať, objekty nevhodné na revitalizá- 
ciu asanovať. Okolo areálu vysadiť izolačnú zeleň.
Neprípustné činnosti: ohrozujúce kvalitu vodného zdroja Rastová

*VU2 -  Areál geologického prieskumu -  stav, prestavba na areál podnikateľských aktivít
- polyfunkčná zóna, prechodné ubytovanie, nezávadná výroba
Prípustné podmienky: využitie areálu pre rozvoj malého a stredného podnikania 
Neprípustné činnosti: znečisťujúce životné prostredie

*VU3 -  Areál píly -  stav, prestavba na areál podnikateľských aktivít
- monofunkčná zóna
Prípustné podmienky: obnova prevádzky píly, spracovanie dreva, výroba nábytku, využitie areálu
pre rozvoj malého a stredného podnikania
Obmedzujúce podmienky: okolo areálu vysadiť izolačnú zeleň
Neprípustné činnosti: znečisťujúce životné prostredie

4. Rekreačné územia

*RU1 -  Areál Lomnistá a Rúdno - stav, golfové ihrisko - výhľad
Jestvujúci areál Lomnistá v areáli Lomnistej doliny - hotel Lomnistá a zrubové chatky s celkovou ka
pacitou 125 lôžok. V Lomnistej doline sa ďalej nachádzajú 4 chaty - 20 lôžok a chata Agrostavu 
s kapacitou 7 lôžok. Pre zimné využitie slúži lyžiarsky vlek EVP -300, s výškovým prevýšením 91m, 
kapacitou 190 osôb/hod. Okolo areálu Lomnistá sú navrhované lyžiarske bežecké trate o dĺžke cca 
1600m. Pre letné využitie je navrhované 9 jamkové golfové ihrisko o ploche 53,8 ha. 
prevládajúca funkcia : rekreácia, šport
Prípustné podmienky: Športovo rekreačné využitie lúk a pasienkov 
Obmedzujúce podmienky: krajinné prostredie a možnosti reliéfu
Neprípustné činnosti: iné funkcie znečisťujúce životné prostredie, nezlučiteľné s^navrhovanou funk
ciou

*RU2 -  Areál osady Kyslá -  stav, klimatické kúpele - návrh
chatová osada , kapacita (70) lôžok, reštaurácia (60 stoličiek), lyžiarsky vlek VL-200, o kapacite 
200 osôb/hod.
prevládajúca funkcia : rekreácia, šport
Prípustné podmienky: Športovo rekreačné využitie lúk a pasienkov, rekonštrukcie objektov, zacho
vanie charakteru, podriadenie novej architektúry klimatických kúpeľov krajinnému prostrediu 
Obmedzujúce podmienky: krajinné prostredie a možnosti reliéfu
Neprípustné činnosti: funkcie znečisťujúce životné prostredie, nezlučiteľné s navrhovanou funkciou

*RU3 -  Lyžiarsky areál Pred Suchou -  výhľad (podmienený prehodnotením ochranného pásma 
vodného zdroja Rastová)
Navrhovaný lyžiarsky areál, navrhované vleky dĺžky 600m, 900m, 500m. K lyžiarskemu areálu bude 
prístup z parkoviska zabezpečovať prenosný približovací vlek o dĺžke 650 m. Návštevnosť v zimnej se
zóne 800 lyžiarov. K lyžiarskemu areálu je navrhovaný objekt základných služieb (hygienické zariade
nie, požičovňa lyží, bufet) 
prevládajúca funkcia : rekreácia, šport
Prípustné podmienky: zasnežovanie riešiť odberom vody z akumulačných nádrží umiestnených mi
mo tokov, pripadne vŕtaných studní pri zabezpečovaní prietoku Q 270 v dotknutých tokoch. V žiadnom 
prípade zasnežovanie neriešiť priamym odberom z tokov.
Obmedzujúce podmienky: krajinné prostredie a možnosti reliéfu 
Neprípustné činnosti:
- priamy odber vody z toku pre zasnežovanie
- iné funkcie znečisťujúce životné prostredie, nezlučiteľné s navrhovanou funkciou
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*RU4 - Lyžiarsky areál Sansko - návrh
Navrhovaný lyžiarsky areál, navrhované vleky dĺžky 800m, 400m. Návštevnosť v zimnej sezóne 200 
lyžiarov. K lyžiarskemu areálu je navrhovaný objekt základných služieb (hygienické zariadenie, poži
čovňa lyží, bufet).
prevládajúca funkcia : rekreácia, šport
Prípustné podmienky: zasnežovanie riešiť odberom vody z akumulačných nádrží umiestnených mi
mo tokov, prípadne vŕtaných studní pri zabezpečovaní prietoku Q 270 v dotknutých tokoch. V žiadnom 
prípade zasnežovanie neriešiť priamym odberom z tokov.
Obmedzujúce podmienky: krajinné prostredie a možnosti reliéfu 
Neprípustné činnosti:
- priamy odber vody z toku pre zasnežovanie
- iné funkcie znečisťujúce životné prostredie, nezlučiteľné s navrhovanou funkciou 

*RU5 -  Kúpalisko -  prestavba
Pre využitie v letnej sezóne je navrhované rozšírenie kúpaliska o základné služby (šatne, bufet, sociál
ne zariadenie) a športové plochy ako volejbal, detské ihriská, 
prevládajúca funkcia : rekreácia, šport
Prípustné podmienky: doplnenie o základné služby, šatne, hygienické zariadenia, občerstvenie 
Obmedzujúce podmienky: krajinné prostredie a možnosti reliéfu 
Neprípustné činnosti: iné funkcie nezlučiteľné s navrhovanou funkciou

*RU6 -  Športovo-relaxačná zóna - návrh
Popri Jasenskom potoku v južnej časti obce je navrhnutá oddychová zóna so športovo - relaxačným
areálom s detskými ihriskami v náväznosti na jestvujúci areál futbalového ihriska, rozšíreného o ďalšie
športové plochy. Všetky rekreačné územia sú prepojené sieťou cyklotrás.
prevládajúca funkcia : šport, relax, pohybové aktivity
Prípustné podmienky: Športovo rekreačné využitie lúk a pasienkov
Obmedzujúce podmienky: krajinné prostredie a možnosti reliéfu
Neprípustné činnosti: iné funkcie znečisťujúce životné prostredie, nezlučiteľné s navrhovanou funk
ciou

c. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia
• Občiansku vybavenosť umiestňovať v obytných územiach a zmiešaných územiach.
• Pre občiansku vybavenosť využívať jestvujúci volhý stavebný fond v centrálnej časti obce
• Novú občiansku vybavenosť umiestňovať na voľných plochách vzniknutých asanáciou prestárleho 

stavebného fondu v centrálnej časti obce, mimo zastavaného územia v novonavrhovaných obyt-

d. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického 
vybavenia

Doprava
• všetky komunikácie v obci riešiť ako komunikácie mestského typu, t.j. so zvýšeným obrubníkom a 

odvodnením dažďovými vpustmi
• popri komunikáciách v obci vybudovať jednostranný chodník pre peších
• pri objektoch občianskeho vybavenia jestvujúcich aj novonavrhovaných riešiť parkovacie plochy na 

vlastných pozemkoch
• cestu III. triedy číslo 06649 v prieťahu obcou prebudovať do kat. B3 (po začiatok obce) a MZ 

v obci a jednostranný chodník
• vybudovať samostatné zastávkové pruhy mimo komunikačnej siete na autobusových zastávkach v 

zmysle STN vrátane krytých prístreškov pre cestujúcich
• vybudovať sieť cyklotrás nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu, pokiaľ priestorové 

pomery dovolia v pruhoch oddelených od automobilovej dopravy
• vytvoriť systém značenia turistických a cykloturistických trás
• garážovanie a odstavovanie vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov, doplniť chý

bajúce parkovacie plochy
• lokalitu Pred Suchou - (výhľad) sprístupniť lyžiarom zo záchytného parkoviska prenosným približo- 

vacím vlekom

Vodné hospodárstvo

ných zónach.

Územný plán obce Jašenie
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Zásady návrhu vodohospodárskej problem atiky

• rešpektovanie stanovenej legislatívnej ochrany vôd (CHVO Nízke Tatry - východná časť, povodie 
vodárenského toku Jasenský potok, OP vodárenského zdroja Rastová)

• verejný vodovod v obci je súčasťou skupinového vodovodu Jašenie -  Predajná -  Nemecká, ktorého 
vodárenským zdrojom je prameň Rastová

• zabezpečenie tlakových pomerov v rozvodnej vodovodnej sieti
• odvádzanie odpadových vôd deleným systémom s čistením splaškových vôd na ČOV
• trasovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácii mimo súkromných pozemkov
• zachovanie prirodzených korýt miestnych tokov v maximálnej možnej miere a revitalizácia ne

vhodne upravených tokov

Z riešenia vodohospodárskej problem atiky vyplývajú nasledujúce regulatívy :
• zabezpečiť zásobované pitnou vodou v zmysle §11 zák. č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 

a NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú potrebu
• rekonštruovať rozvodnú vodovodnú sieť v obci
• riešiť tlakové pomery v rozvodnej sieti realizáciou ďalšieho tlakového pásma pre zástavbu pod hra

nicou 500,00 m n.m. (vodojem, prívodné a zásobné potrubie, opatrenia na rozvodnej sieti)
• preložiť prívodné potrubie SKV DN 300 mimo súkromných pozemkov
• realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu ako súčasť skupinovej kanalizácie Jašenie - Predajná 

s čistením splaškových vôd v ČOV Predajná
• na verejnú kanalizáciu napojiť aj existujúce lokálne splaškové kanalizácie
• dažďové vody odvádzať rigolmi (otvorenými, krytými) do miestnych potokov
• splaškové vody od producentov nachádzajúcich sa mimo dosahu navrhovanej verejnej splaškovej 

kanalizácie akumulovať vo vodotesných žumpách s vývozom podľa potreby
• zachovať v maximálnej možnej miere prirodzený stav koryta Jasenského potoka a prípadnú proti

povodňovú ochranu riešiť za brehovou čiarou
• riešiť úpravu Nahrbeného potoka v súlade s MÚSES
• rešpektovať zariadenia hydroenergetickej sústavy
• rešpektovať stanovenú legislatívnu ochranu vôd (CHVO Nízka Tatry - východná časť, povodie vodá

renského toku Jasenský potok, OP vodárenského zdroja Rastová)
« rešpektovať pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle § 19 zákona č. 

442/2002 Z.z.
• rešpektovať pobrežné pozemky 10 m od brehovej čiary na Jasenskom potoku a 5 m u ostatných 

drobných tokoch
• rezervovať územie pre navrhovaný vodojem Jašenie I.

E le k tr ic k á  e n e rg ia

Zásady návrhu zásobovania elektrickou energiou
• zásobovanie elektrickou energiou bude zabezpečované vzdušnou linkou č.308 Banská Bystrica 

Bánoš - Podbrezová. 22 kV prípojka z tejto linky pre obec Jašenie je zrekonštruovaná
• zásobovanie elektrickou energiou budú zabezpečovať v navrhovaných obytných zónach 

a v lyžiarskom stredisku Šansko nn rozvody prevedené zemnými káblami
• novonavrhované zóny IBV budú rešpektovať ochranné pásmo od VN rozvodov a trafostaníc
• rešpektovať ochranné pásma nasledovných vzdušných vn a vvn vedeni:
• 22 kV vzdušné vedenie - 10m od kraj. vodiča na každú stranu
• 110 kV vzdušné vedenie- 15m od kraj. vodiča na každú stranu

n* stožiarová transformátorová stanica -10 m od konštrukcie transformátorovej stanice
• v ochranných pásmach nie je povoiená stavebná činnosť. V miestach, kde vzdušné vedenie vn 

a vvn prechádza cez zalesnené plochy, treba udržiavať prieseky v lesnom poraste tak, aby pád 
stromov počas prírodných kalamít nepoškodil vzdušné vedenie vn.

Z á sob ovan ie  p lyn om
zásobovanie obe plynom je realizované napojením na STL plynovod vetvou z Predajnej, kde je vybu
dovaná VTL prípojka plynu DN 80 a regulačná stanica plynu RS 1500 - VTL / STL.
Od RS sú vedené stredotlaké rozvody plynu cez obec Predajná až do obce Jašenie.
• novonavrhovaná IBV bude napojená na jestvujúci STL plynovod

E le k tro n ic k é  k o m u n ik á c ie

• ponechať napojenie obce Jašenie na rozšírené RSU v Predajnej

Územný plán obce Jašenie
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• vybudovať nový prívodný kábel z RSU do obce Jašenie dostatočnej dimenzie pre 100% stupeň te- 
lefonizácie do roku 2020

• vybudovať novú klasickú káblovú sieť
• pri budovaní prívodného kábla pripoložiť 2 ks HDPE rúr pre dodatočné zatiahnutie optických káblov 

pre špeciálnych zákazníkov / hotely, strediská služieb, športové areály /
• pre lyžiarske centrum a vzdialených účastníkov uvažovať s nasadením rádiového zariadenia
• preložiť časti káblových vedení do novej trasy
• zabezpečiť zlepšenie pokrytia územia signálom GSM pre mobilné telefóny

e. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany 
a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vy
tvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt

Zoznam národných kultúrnych pamiatok
1. Kostol rímsko-katolícky sv. Kataríny -  č. ÚZPF 50/0
2. Dom Itidový zrubový, Potočná ulica č. 15/17 - č UZPF 1460/0 stratil pamiatkové hodnoty (asanova- 

ný)
3. Dom Itidový, murovaný -  Potočná ulica 22/25 -  č. UZPF 1461
4. Zvonica v strede obce murovaná -  č. ÚZPF 57/0
5. Vyhňa kováčska pri dome č. 284 - č. ÚZPF 343/0 (skanzen Martin)
6. Dom ľudový s hosp, časťou na Potočnej ulici - č. ÚZPF 11038/0
7. Miesto pamätné s pomníkom -  pamätný priestor -  Lomnistá dolina - č. ÚZPF 150/1
8. Bunker partizánsky -  Lomnistá dolina -  č. ÚZPF 150/2
9. Pomník J. Švermu - Lomnistá dolina č. ÚZPF 150/3

• akúkolVek činnosť týkajúcu sa kultúrnych pamiatok vopred odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým 
úradom v Banskej Bystrici

• pri akejkolVek stavebnej činnosti vyžadujúcej zemné práce postupovať podľa zákona č. 49/2002 
Z.z.,

• v zmysle §14 ods. 4 pamiatkového zákona obec vypracuje zoznam pamätihodností obce 

Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov 

Ponechanie a dodržiavan ie doterajšej ochrany
V súčasnej dobe existujú v rámci riešeného územia lokality, na ktoré sa vzťahuje legislatívna ochrana, 
a to:
a) Na základe zákona NR SR č. 543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa v záujmovom území na

chádzajú tieto chránené územia:
■ NAPANT - vlastné územie s 3.stupňom ochrany
■ NAPANT - ochranné pásmo s 2. stupňom ochrany
■ NPR POD LATIBORSKOU HOĽOU - 5. stupeň ochrany
■ ochranné pásmo NPR - 4. stupeň ochrany
■ NPR SKALKA - 5. stupeň ochrany
■ pp vodopád na prítoku Lomnistej - 5. stupeň ochrany

b) Podľa vyhlášky č.453/2006 Z:z. o hospodárskej úprave a o ochrane lesa, sa v záujmovom území 
nachádzajú :

■ lesy ochranné, na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
■ lesy ochranné, vysokohorské, pod hornou hranicou stromovej vegetácie
■ lesy ochranné, v pásme kosodreviny
■ lesy ochranné, potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy 
« lesy osobitného určenia podľa :
písm.a) lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov 
písm.e) časti lesov v národných parkoch

V rámci týchto kategórií platia na základe uvedenej vyhlášky opatrenia, ktoré určujú používať diferen
cované postupy pri výchove a obnove týchto porastov. Pri hospodárení v týchto lesoch je potrebné 
striktne dodržiavať stanovené limity, riadiť sa platným lesným hospodárskym plánom (LHP) a všetky 
činnosti podriadiť primárnej funkcii týchto lesov (ochrannej, resp. environmentálnej).

Územný plán obce Jašenie
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c) Na základe zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky č. 535/2002 Z.z., ktorou sa určujú vodá
renské a vodohospodársky významné toky, sa v riešenom území nachádzajú:

Jasenský potok od profilu č.4-23-02-029. Pre tento tok platí v uvedenej časti legislatívna ochrana vo
dárenského toku pre alternatívne zabezpečenie vodného zdroja pre pitné účely. Podľa uvedeného zá
kona sa v záujmovom území ďalej nachádzajú pramene pitnej vody :
• Rastová (so stanoveným ochranným pásmom)
' Rige ľ
» Rudno
• Slivková
- Horné Stráne
Funkčné využitie povodia vodárenského toku a prameňov je podmienené ich vodohospodárskou prio
ritou a ochranou.

d) V zmysle zákona č. 44/1988 Zb. (banský zákon a vyhlášky č. 79/1989 o chránených ložiskových 
územiach a dobývacích priestoroch je v riešenom území vyhlásené :

chránené ložiskové územie W - Au rúd Jašenie - Kyslá. Podľa uvedeného zákona ide o ochranu ložiska 
proti sťaženiu alebo znemožneniu jeho dobývania.

e) Podľa Metodických pokynov pre vypracovanie dokumentov MÚSES č. 101/93-11 (MŽP SR), patria 
do tejto kategórie aj stabilizačné prvky MÚSES, ktoré boli prevzaté z dokumentov RÚSES a Gene- 
relu N-ÚSES. Sú to :

• nadregionálny biokoridor v smere Veľká Fatra - Nízke Tatry - Slovenský Raj (Z-V) 
jadro nadregionálneho biocentra NPR Pod Latiborskou hoľou

• nadregionálne biocentrum Skalka

Posilnenie doterajšej ochrany územia, s ohľadom na funkcie, ktoré toto územie bude plniť v rámci 
MÚSES
Legislatívne podchytenie ochrany je potrebné u všetkých novonavrhnutých stabilizačných prvkov 
MUSES:
■ nadregionálne biocentrum - záverJasenskej doliny (v rámci 3. stupňa ochrany)
■ lokálne biocentrá:

Rígeľ (v rámci 2. stupňa ochrany)
Pod Čiernym dielom (v rámci 2. stupňa ochrany)
Dielec (v rámci 2. stupňa ochrany)
Bukový diel (v rámci 2. stupňa ochrany)

■ regionálne biokoridory : Jasenský potok
potok Lomnistá

• lokálne biokoridory (všetky)
■ interakčné a protierózne prvky

Vyhlásenie územia za chránené
V súčasnej dobe sa pripravujú na vyhlásenie ďalšie chránené územia v rámci k.ú. Jašenie, a to:

*PR Pod Ráztockou hoľou
Navrhovaná prírodná rezervácia je významnou súčasťou NAPANT-u svojimi prírodnými hodnotami a 
krajinno- estetickým, bioekologickým a vodohospodárskym významom. V zachovalých prirodzených 
spoločenstvách sú vhodné podmienky pre ďalší vývoj montánnych, supramontánnych a subalpínskych 
biocenóz. Po vyhlásení územia za chránené bude v tejto rezervácii platiť 5. stupeň ochrany.

*CHA Čierny diel
Chránené územie by na výmere cca 30 - 50 ha malo zabezpečiť ochranu prirodzených lesných poras
tov s výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata) na severných svahoch Čierneho dielu.

*NATURA 2000 - sústava európskych chránených území (v návrhu)
Do k. ú. obce zasahujú 2 územia sústavy NATURA :

• Územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry (výmera 46 583,31 ha).
• Chránené vtáčie územie SKCHVU018 Nízke Tatry (celková výmera 96 951 ha).

Návrhy tvorby krajiny
Tieto návrhy sú zamerané na tvorbu nových ekologicky významných segmentov krajiny.

Územný plán obce Jašenie
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Na základe sústredených podkladov, vypracovaných syntéz, hodnotení a klasifikácie územia, sme e- 
xistujúcu kostru ekologickej stability doplnili ďalšími ekostabilizačnými prvkami nadregionálnej a re
gionálnej miestnej úrovne. Sú to :
• nadregionáine biocentrum s jadrom (1)
• nadregionáine biocentrum (1)
• regionálne biokoridory (2)
• lokálne biocentrá (4)
• lokálne biokoridory (7)
• interakčné a protierózne prvky
V rámci týchto utvorených prvkov navrhujeme vykonať určité opatrenia, dôležité z hľadiska zvýšenia 
ich ekostabilízačnej účinnosti. Jedná sa najmä o zabránenie výrubu nelesnej a brehovej vegetácie, 
zabezpečenie doplnkovej výsadby brehových porastov, reguláciu pastvy, preháňania a košarovania 
oviec a dobytka, zákaz rozširovania siete turistických chodníkov, zamedzenie sukcesnému zarastaniu 
prírodných lúk lesnými drevinami, zamedzenie zmeny rastlinných spoločenstiev napr. hnojením mine
rálnymi hnojivami, prisievaním, obmedzenie zimnej rekreácie, osadenie plastových chráničov na 
vzdušné elektrické vedenia (22 kV), zabraňujúce úhynu vtáctva, protierózne spevnenia postihnutých 
častí pôd v sklonitých terénoch, zmenu drevinového zloženia poloprirodzených lesných biocentier, 
odstránenie skládok odpadov a iné opatrenia v rámci navrhovaných stabilizačných prvkov MÚSES. Pri 
dodržiavaní uvedených zásad a opatrení sú dobré predpoklady pre priaznivé pôsobenie týchto novo- 
navrhnutých prvkov MÚSES na krajinu.

Špeciálne návrhy na odstránenie a elimináciu stresových faktorov
Špeciálne návrhy na odstránenie negatívnych faktorov a stresových javov, predstavujú prvý krok k 
vylepšeniu životného prostredia, avšak ich realizácia nie je vždy jednoduchá, pretože tu často dochá
dza k rozporom so záujmami ceiej spoločnosti a malej lokality, či malého územia.
Existujú však určité opatrenia technologického rázu, alebo opatrenia zmien využitia priestoru (záko
ny, obmedzenia, atd'.), ktoré môžu existujúce stresové faktory obmedziť, prípadne úplne odstrániť ich 
vplyv.
Na elimináciu účinkov stresových faktorov navrhujeme vykonať nasledovné opatrenia :

Eliminácia dopadov živočíšnej výroby
Živočíšna výroba je v riešenom území sústredená do areálu PD Jašenie, ktoré má stanovené ochranné 
pásmo do vzdialenosti 500 m. Maximálne stavy oviec a hovädzieho dobytka navrhujeme udržať na 
povolenej tabulkovej úrovni. Aby nedochádzalo k zvýšenej erózii pôdy, je potrebné zamedziť prehá
ňaniu zvierat po nemenných trasách. Betónovú skládku maštaľného hnoja v blízkosti PD Jašenie, ktorá 
konštrukčne nevyhovuje stanovenému cieľu, navrhujeme nahradiť inou, vhodnejšou, aby nedochádza
lo k vytekaniu tekutých odpadov voľne do terénu.
Hospodársky dvor PD Jašenie navrhujeme z krajinno-estetických dôvodov oddeliť od okolitej krajiny 
zo severnej a východnej strany pásom vysokej stromovej zelene (dub zimný, buk lesný, javor mlieč
ny, jaseň štíhly).
Ďalej navrhujeme dôslednú reguláciu pastvy na holiach. Pastva nie je akceptovateľná na silne erózne 
poškodených plochách a takisto v rámci navrhovaných biocentier (záver Jasenskej doliny, Skalka),

Zníženie negatívnych účinkov nesprávneho hospodárenia na LP
Vplyvom činnosti človeka na lesnom pôdnom fonde došlo v minulosti k negatívnym javom, ktoré mali 
za následok výrazné zníženie ekologickej stability lesných ekosystémov. Jedná sa najmä o znižovanie 
hornej hranice lesa a zmenu drevinového zloženia pôvodných lesných porastov. Odstraňovanie týchto 
chýb je úloha dlhodobá a jej výsledky sú často neisté. Z dôvodu obmedzenia ďalšieho negatívneho 
vplyvu zníženej hornej hranice lesa na podhrebeňové lesné porasty, ktoré sú týmto vo väčšej miere 
vystavené účinkom najmä abiotických škodlivých činiteľov (vietor, námraza, lavíny), navrhujeme sys
tematicky podporovať sukcesiu kosodreviny na hornej hranici lesa prirodzenou cestou. Pri hospodáre
ní na LPF navrhujeme používať diferencované spôsoby obhospodarovania (najmä v imisne zaťaže
ných porastoch), s vylúčením holorubov, všetky zásahy podriadiť primárnej funkcii jednotlivých poras
tov s použitím správnych výchovno-obnovných postupov uskutočniť postupnú premenu poloprirodze
ných porastov na stabilné lesné ekosystémy s prirodzenou drevinovou skladbou.

Zníženie znečistenia ovzdušia emisiami a znečisťovania vodných tokov
Kedže hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia riešeného územia sú velké priemyselné podniky Horeh- 
ronia a takisto diaľkové zdroje z priemyselných oblastí Slovenska a Poľska, eliminácia ich negatívneho 
pôsobenia prekračuje pôsobnosť obce (sú potrebné technické opatrenia - najmä zachytávanie emisií 
už na ich výstupoch z komínov, a to filtrami a lapačmi).
V obci je nutné vybudovať kanalizáciu a odpadové vody odvádzať na čističku v obci Predajná.
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Odstránenie negatívneho vplyvu ťažby
Riešené územie je známe baníckou činnosťou, ktorá sa tu zameriavala na ťažbu rudných surovín. V 
rámci k.ú. Jašenie je v súčasnej dobe celkovo 16 lokalít, na ktorých sa v minulosti uskutočňovala 
ťažba alebo geologický prieskum. Výsledkom tejto antropíckej činnosti sú poddolované územia, vrty, 
odkryvy, násypy banskej hlušiny a zabudnutý kovový odpad po geologickom prieskume, ktorých ne
gatívny účinok je umocnený tým, že sa všetky nachádzajú v lesných ekosystémoch ochranného pás
ma NAPANT-u. Z tohto dôvodu navrhujeme existujúci kovový odpad z území odstrániť, odkryvy zre- 
kultivovať a násypy banskej hlušiny použiť pri stavbe miestnej cestnej siete. Opustený povrchový lom 
nad PD Jašenie je nutné vyspádovať a zrekultivovať. Všetky tieto činnosti navrhujeme realizovať v 
rámci verejno-prospešných stavieb.

Eliminácia negatívnych vplyvov z prevádzky hydroelektrární
V súčasnej dobe sa v k.ú. Jašenie nachádza vodná elektráreň Železiarní Podbrezová so systémom 
umelých privádzačov, akumulačnej a vyrovnávacej nádrže a jedna malá vodná elektráreň (MVE), v in
traviláne obce. Pri prevádzke týchto derivačných hydroelektrární sú ovplyvňované aj prietokové po
mery v koryte Jasenského potoka. Z dôvodu zachovania funkcie biokoridoru je pri prevádzke týchto 
vodných diel potrebné dbať na zachovanie minimálneho biologického prietoku Q270 počas celého roka.

Eliminácia negatívnych vplyvov z prevádzky elektrovodu
Súčasné vzdušné elektrické vedenia 22 kV, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Jaseniesú výrazným celoploš
ným stresovým faktorom, nakoľko na nich dochádza k úhynom vtáctva (tzv. stĺpy smrti"). Z tohto dô
vodu navrhujeme najmä mimo intravilánu obce upraviť tieto vzdušné vedenia doplnením o plastové 
chrániče zabraňujúce dosadnutiu vtákov. Nové a rekonštruované ejektrorozvody navrhujeme vzhľa
dom na ochranu avifauny a zachovanie krajinného obrazu uvažovať zásadne už len ako zemné, kábe- 
lové, s murovanými trafostanicami (nie stožiarovými).
Prevádzkovanie existujúceho lyžiarskeho vleku pod lokalitou Rígeľ a navrhovaných vlekov pod Čier
nym dielom navrhujeme uskutočňovať tak, aby nedošlo k narušeniu pôdneho krytu (najmä v jarných 
mesiacoch) a zmene rastlinného spoločenstva, nakolko sa tieto vleky a k nim prislúchajúce zjazdovky 
budú nachádzať alebo zasahovať do plôch navrhovaných lokálnych biocentier. Ďalej doporučujeme 
uvažovať s osvetlením navrhovaných zjazdoviek len v minimálnej miere z dôvodu svetelného znečis
tenia a zabezpečenia dostatočnej kľudovej fázy celoročného rytmu zoocenóz.
Pri realizácii ekostabilizačných opatrení spolupracovať s orgánmi ŠOP, odbormi životného prostredia 
okresných úradov, prípadne SAŽP, ktoré sú schopné odborne pripraviť prípadné náročnejšie opatrenia 
(transfery rastlín, opatrenia pre živočíšstvo). Ekostabilizačné opatrenia týkajúce sa lesných pozemkov 
doporučujeme zakomponovať do lesného hospodárskeho plánu. Opatrenia na poľnohospodárskej pôde 
doporučujeme realizovať v spolupráci s vlastníkmi pôdy, rozsiahlejšie úpravy zahrnúť do pozemkových 
úprav.

Zeleň
• nevhodnú výsadbu (tuje, strieborné smreky) nahradiť drevinami vhodnejšími pre dané miesto 

(napr. lipy) - parčík pred kostolom, parčík pri pomníku padlých
• cintorín - výsadbu vysokej zelene východnej od strany smerom k obci
• zabezpečiť plynulosť biokoridorov v zastavanom území
• udržiavať brehové porasty v nive Jasenského potoka
• vybudovať hygienicko - filtračnú zeleň v pásmach hygienickej ochrany, najmä od hospodárskych 

dvorov a plôch výroby
• pri novej občianskej vybavenosti navrhnúť a realizovať zeleň ako jej súčasť

f. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
Navrhované zámery (lyžiarske vleky, golfové ihrisko, rekreačné objekty) pred po
volením podliehajú posúdeniu vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. 
Ovzdušie
• znížiť znečistenie ovzdušia zmenou palivovej základne z tuhých palív na plyn
• \novú výstavbu povoľovať len za predpokladu nevytvárania velkých zdrojov znečistenia ovzdušia
• preskúmať prítomnosť radónu v obci Jašenie a na novonavrhovaných lokalitách, 
vôda
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• rešpektovať legislatívnu ochranu vôd vyplývajúcej zo zákona č.364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov 
štátnej vodnej správy

• realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu, ktorá bude súčasťou skupinovej kanalizácie Jašenie - Pre
dajná s čistením splaškových vôd v ČOV Predajná

• v maximálnej možnej miere zachovať prirodzené koryto Jasenského potoka a ochranu intravilánu 
(rozvojových plôch) pred vybreženými vodami riešiť opatreniami za hranicou pobrežných pozemkov

• riešiť revitalizáciu úpravy Nahrbeného potoka výmysle MÚSES 
Odpady
• tuhý komunálny odpad z obce naďalej vyvážať na regionálnu skládku mimo obec
• podporovať separovaný zber druhotných surovín premiestniť dvor mimo centra do územie výroby
• kompostovanie biologického a zeleného odpadu riešiť v súlade s ochranou prírody a bezkolízne 

s navrhovaným využitím osady Kyslá na klimatické kúpele.
« zlikvidovať čierne skládky a vykonať opatrenia na zamedzenie ich vytvárania v budúcnosti

g. Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie obce Jašenie k 1.1.1999 má podľa aktuálneho výpisu z katastra nehnuteľností vý
meru 50,3032 ha. Skutočne zastavané územie má výmeru 75,4678 ha. Rozvojom obytnej zóny a 
plôch navrhovaných pre šport a rekreáciu mimo zastavané územie sa zväčší jeho výmera o 16,1575 
ha. na 91,6253 ha (bez plochy golfového ihriska).

h. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 
predpisov

Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov 

Chránená vodohospodárska oblasť
Katastrálne územie obce Jašenie spadá do CHVO Nízke Tatry - východná časť, ktorá bola stanovená 
Nariadením vlády SSR č. 13/1987 Zb. zo 6.2.1987.

Ochranné pásmo vodárenských zdrojov
Vodárenský zdroj Rastová
Ochranné pásmo bolo určené Rozhodnutím ONV - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hos
podárstva v Banskej Bystrici, č.l917/86Dj. zo dňa 4.6.1987.
OP I.stupňa sa nachádza cca 500m severne nad obcou Jašenie cestou do Jasenskej doliny na kóte 
525 m. n.m. Jedná sa o oblasť Fatransko - Tatranskú. Na juh Horehronské podoiie, oddiel Lopejská 
kotlina (v mieste výveru). Na severe je to celok Nízke Tatry, podcelok Ďubierske Tatry, oddiel Prašivá
-  na západ oddiel Ďumbier na východ od Lomnistej doliny, prameň je zachytený z dvoch smerov. Zo 
severnej strany štólou, ktorá je opatrená dvomi vstupnými šachtami. Zo severozápadu je ďalšia časť 
zachytená galériou. Obidva záchyty vyúsťujú do zbernej šachty.
Výdatnosť zdroja: Qmin = 35,6 l.s'1 ; Q priem = 42,0 l.s'1 ; Q max = 64,2 i.s"1.
OP I.stupňa zaberá plochu 2,48 ha, je určené geometrickým plánom č.9-62-201-902 a je oplotené.
OP Il.stupňa sa nerozdeľuje na vonkajšiu a vnútornú časť, nakolko nemožno určiť 60dňové zdržanie 
podzemnej vody, ale bude vyčlenená oblasť priameho možného ohrozenia podzemných vôd zdroja. 
Hranice PHO II. stupňa sú uvedené v smere hodinových ručičiek takto:
Od JZ ukončenia OP I. stupňa cez cestu na Z pasienkom k porastu 302d, obchádza porast z juhu, po
kračuje SZ k porastu 302c poľnou cestou až k hranici porastu 2 a touto hranicou smeruje na východ 
cez cestu k Jasenskému potoku, pokračuje ním na sever k porastu 40a, zo severu obchádza porast 
303a, z východu porast 40o, pokračuje na SV hranicou porastov 304-40 na kótu 2007 Obrštín a ďalej 
hrebeňom na sever cez Horné Blato (1125), Struhár (1472) až k hlavnému hrebeňu Nízkych Tatier na 
hranicu s LHC Partizánska Lupča. Potom smeruje touto hranicou na východ cez Chabenec 
(1846,1984), hraničí s LHC Demänová a po otočení na juhozápad s LHC Predajná až po porast 305g, 
ktorý obchádza zo severu smerom na západ popod lesnú škôlku a na juhozápad časťou porastu 305a, 
potom na severozápad cez porast 305a, pioniersky tábor, Lomnistý potok k južnému ohraničeniu OP I. 
stupňa až do východzieho bodu.
Vodárenské zdroje : Pod Rígeľa Rudno, ktoré sa využívajú pre areál hotela Lomnistá, resp. PD Jašenie 
nemajú stanovené OP.

Vodárenské toky
Vyhláškou MP SR č.525/2002 Z.z. z 12.8.200, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky výz
namných tokov a vodárenských tokov bol Jasenský potok (Príloha č.2) stanovený ako vodárenský tok 
(č. hydrologického poradia 4-23-02-029) po profil : nad sútokom s Lomnistým potokom.
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Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení 
Verejné vodovody a verejné kanalizácie
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného ok
raja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej 
kanalizácii do priemeru 500 mm.
Vodojemy
Pásmo ochrany I. stupňa existujúcich vodojemov je oplotené. Pásmo ochrany navrhovaného vodojemu 
Jašenie I. s objemom 150 m3 bude mať plochu 23,5 x 23,5 m, t.j. 553 m2.

Vodné toky
V zmysle zákona č.364/2004 Z.z. z 13.5.2004 (vodný zákon), § 49 odst.2 pri výkone správy toku 
a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Po
brežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky 
významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary (Jasenský potok, príloha č .l Vyhlášky MP SR 
č.525/2002 Z.z. z 12.8.2002) a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej 
hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

í. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania 
pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Plochy na verejnoprospešné stavby
Urbanizmus:
• pozemok starej materskej škôlky pre podnikateľský inkubátor
• pozemok starej základnej školy pre obecný úrad, dom sociálnych a zdravotníckych služieb 
Doprava :
• plochy pre rozšírenie zbernej komunikácie
• plochy pre rekonštrukciu obslužných komunikácií
• plochy pre novonavrhované obslužné komunikácie
• plochy pre chodníky a samostatné pešie trasy
• plochy pre zastávkové pruhy a prístrešky mimo komunikačnej siete
• plochy pre cyklotrasy
• plochy pre záchytné parkoviská 
Vodné hospodárstvo
• plocha pre vodojem s objemom 150 m3 pre I. tlakové pásmo 
Energetika
• plocha pre trafostanice TS10, TS9, TS12

Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov
■ zmiešané územie ZU1 -  Centrum obce - prestavba centra

Plochy na asanáciu
» plocha pozemku Materskej škôlky
• plochy poľnohospodárskeho družstva zasahujúce do PHO vodárenského zdroja predstavujúce po- 

tencionálne ohrozenie kvality pitnej vody

j. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán 
zóny

Územný plán zóny je potrebné vypracovať pre:
• polyfunkčnú zónu centra obce - zmiešané územie s prevládajúcou funkciou prechodného bývania 

pre rozvoj cestovného ruchu. Rozvoj v ostatných zónach riešiť urbanistickými štúdiami.

k. Zoznam verejnoprospešných stavieb

Sú stavby, pre ktoré možno podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie sta
vieb alebo opatrení vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím 
stavebného úradu.

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov pre obec Ja
šenie:
VS 1 Podnikateľský inkubátor (bývalá Materská škola)
VS 2 Dom sociálnych a zdravotníckych služieb (prestavba bývalej školy)

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica 109

VS 3 Rekonštrukcia zbernej komunikácie v intraviláne aj mimo intravilán obce 
VS 4 Rekonštrukcia jestvujúcich obslužných komunikácií 
VS 5 Novonavrhované obslužné komunikácie
VS 6 Chodníky a samostatné pešie trasy medzi hlavnými zdrojmi a cieľmi pešieho pohybu
VS 7 Zastávkové pruhy a prístrešky mimo komunikačnej siete
VS 8 Cyklotrasy
VS 9 Záchytné parkoviská
VS 10 Prekládka prívodu SKV DN 300
VS 11 Rekonštrukcia rozvodnej vodovodnej siete v obci, bližšie nešpecifikovaná 
VS 12 Vodojem Jašenie I. s objemom 150 m3 pre I. tlakové pásmo vodovodu 
VS 13 Prívodné potrubie DN 100 do vodojemu Jašenie I.
VS 14 Zásobné potrubie DN 100 pre I. tlakové pásmo
VS 15 Technické opatrenia na rozvodnej sieti súvisiace s jej rozdelením na dve tlakové pásma 
VS 16 Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete DN 100 v oboch tlakových pásmach vo väzbe na územ

ný rozvoj, bližšie nešpecifikovaná 
VS 17 Vodovodné potrubie DN 100 pre rekreačný areál Pred Suchou 
VS 18 Verejná splašková a dažďová kanalizácia v obci, bližšie nešpecifikovaná 
VS 19 Miestne úpravy tokov súvisiace s opravami cestných premostení, bližšie nešpecifikované 
VS 20 22 kVA vzdušné vedenie 
VS 21 22 kVA káblové vedenie 
VS 22 Trafostanica stožiarová TS10 
VS 23 Trafostanica bloková T9 
VS 24 Trafostanica bloková T12 
VS 25 STL plynovod 
VS 26 Úložný telekomunikačný kábel

1. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Záväzné časti riešenia územného plánu a verejnoprospešné stavby sú vyznačené v grafických prílo
hách č. 3, 4, 5, 6, 7.
Verejnoprospešné stavby sú vyznačené nasledovne:
VS 1 a VS 2 sú vyznačené v grafickej prílohe č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania, funk
čného využívania územia M 1:5000
VS 3 - VS 9 sú vyznačené v grafickej prílohe č.4 Návrh verejného dopravného vybavenia M 1:5000 
VS 10 - VS 20 sú vyznačené v grafickej prílohe č.5 Výkres riešenia verejného vodného hospodárstva 
M 1:5000
VS 21 -  VS 27 sú vyznačené v grafickej prílohe č.6 návrh energetiky a elektronické komunikácie M 
1:5000

• Čo nie je uvedené v záväznej časti územného plánu je smerné.
Záväzné časti územného plánu je možné meniť v zmysle §31 stavebného zákona zmenami 
a doplnkami.
• úprave smernej časti územnoplánovacej dokumentácie rozhoduje obec Jašenie.

IV. Doplňujúce údaje

Charakteristika geologických a geomorfologických pomerov

Katastrálne územie obce Jašenie má tvar nepravidelného rovnostranného trojuholníka, ktorého jedna 
strana prebieha po hrebeni Nízkych Tatier a jeden uhol (špic) vybieha na juh, prakticky až do údolia 
Hrona. V tomto umiestnení chotára sa odzrkadľujú I jeho prírodné a geologické pomery.

Pri popisovaní jednotlivých fenoménov postupujeme tak, že najskôr charakterizujeme geomorfológiu 
územia, ďalej nasledujú geologické a hydrogeologické pomery, potom nerastné suroviny a nakoniec 
inžiniersko-geologické pomery.
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Geomorfologický vývoj

Z geomorfologického hľadiska patrí väčšina územia do celku Nízke Tatry, podcelku Ďumbierske Tatry, 
oddielu masív Prašivej. Južná časť geomorfologický patrí do celku Horehronské podolie a jeho pod
celku Lopejská kotlina.

Nízke Tatry predstavujú mladú asymetrickú klenbu so strmšími južnými a miernejšími severnými 
svahmi. Južné svahy, strmo spadajúce do Horehronského podolia, sú rozčlenené hlbokými konzek- 
ventnými V-dolinami do krátkych, prevažne hladko modelovaných rázsoch. Nad nimi sa dvíha ústred
ný chrbát pohoria.

Ústredný chrbát má veľhorský glaciálno - hôľny reliéf, pričom v západnej časti prevažuje hladko mo
delovaný hôľny reliéf a vo východnej časti glaciálny bralný reliéf, s cirkami a korytovými dolinami ako 
pozostatkami pleistocénneho zaľadnenia. Zaľadnený bol i záver Lomnistej doliny. Vedľa glaciálnych 
procesov bola v pleistocéne (a nad hranicou lesa je i dnes) dôležitým činiteľom modelácia perigla- 
ciálna, ktorá podmienila vznik rôznych bralných foriem, kamenných morí, združených hrebeňov, pe- 
riglaciálnych kameníc, amorfných pôd a pod.

Južnejšie svahy majú erózno-denudačný vysočinový podhôľny reliéf. Ide tu o fluviálnu rezanú vysoči
nu, kde sa pri svahovej modelácii len slabo uplatňuje litologický charakter hornín. Len najjužnejšia 
časť Nízkych Tatier má v tomto území charakter fluviálnej rezanej hornatiny so slabým až stredným 
uplatnením litológie (sedimenty mezozoika) pri reliefotvorných procesoch.

Pokiaľ ide o súčasné reliefotvorné procesy, tak takmer v celom tomto území je to silná fluviálna erózia 
so silnou eróziou hĺbkovou a so stredne silným až silným pohybom hmôt po svahoch v horskom relié
fe. Len v oblasti ústredného chrbáta prebiehajú periglaciálne procesy vysokohorského typu so silnými 
prejavmi gravitačných procesov a s tvorbou bralného až hôľneho reliéfu.

Horehronské podolie predstavuje starú subsidenčnú panvu, dnes sa prejavujúcu ako tektonická 
a morfologická depresia medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Rozčlenený reliéf charak
teru vyššej pahorkatiny až nízkej vrchoviny je výsledkom zarezávania sa Hrona a jeho prítokov do 
podložia v priebehu najmladšieho neogénu až kvartéru. Časť prislúchajúca Jašeniu má na severe flu
viálnej rezanej vrchoviny so slabým až stredným uplatnením litológie pri reliefotvorných procesoch. 
Pri južnom okraji záujmového územia je to sčasti pedimentový, fluviálno - denudačný podvrchovino- 
vý reliéf a sčasti proluviálno - fluviálny reliéf rezanej pahorkatiny. V obidvoch prípadoch ide o reliéf na 
polygenetických sedimentoch slabo spevnených až sypkých štruktúr so slabým uplatnením litológie.

Zo súčasných reliefotvorných procesov sa tu uplatňuje slabý až stredne silný fluviálny erózny proces 
s miernym až stredne silným pohybom svahových hmôt. Pritom sa vytvárajú zovretejšie úvalinové 
doliny až plytšie rezané V doliny. V území budovanom karbonátmi prebieha fluviálno - krasový relie- 
fotvorný proces s tvorbou krasových a polokrasových foriem a tvorbou zovretých dolín.

Geologická stavba územia

V rámci regionálneho geologického členenia Západných Karpát územie katastra spadá do Ďumbier
skych Tatier - tatridnej časti Nízkych Tatier. Ďumbierske Tatry sú typickým jadrovým pohorím, ktoré 
je charakteristické centrálnou časťou - jadrom, budovaným vekovo najstaršími horninami kryštalinika 
a obalom, v ktorom sú zastúpené mladšie horninové komplexy mezozoika. Najmladší celok predsta
vujú kvartérne sedimenty. Základné geologické členenie územia je zretelhé z priloženej mapy mierky
1 : 50 000.

Kryštál i niku m

Horniny kryštalinika budujú územie od ústia Jasenskej a Lomnistej doliny na juhu, až po hrebeň Níz
kych Tatier, kde ja severná hranica katastra Jašenia a pokračujú na sever až do priestoru Železného. 
Zastúpené sú tu v naprostej prevahe metamorfity a intruzívne horniny. Výnimkou sú mezozoické - 
spodnotriasové obalové kremence, tektonicky zaklesnuté do metamorfitov JZ a SV od Kyslej a do 
granitoidov na hrebeni Nízkych Tatier.

Najstaršími horninami zaraďovanými do staršieho paleozoika ( silúr - devón ) sú metamorfity, pô
vodne sedimentáme horniny flyšoidného charakteru. Súčasťou tohto horninového komplexu sú ďalej 
produkty syngenetického bázického vutkanizmu, pravdepodobne diabázového typu. Celý tento horni
nový súbor bol podrobený účinkom variskej regionálnej a kontaktnej metamorfózy, ako aj alpínskej 
regionálnej metamorfózy. Výsledným metamorfným produktom sú horniny vystupujúce na povrchu.

Výsledným produktom metamorfózy flyšoidných sedimentov sú biotitické a dvojsľudné ruly 
s páskovanou textúrou, ako aj v nich nepravidelne situované biotitické a dvojsľudné ruly s okatou 
textúrou. Tieto horninové typy sú v priestore budovanom metamorfitmi najrozšírenejšie. Ojedinele 
v nich vystupujú polohy kremitých pararúl.
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Metamorfným produktom hornín syngenetického vulkanizmu sú metasedimenty
a metavulkanoklastiká so subgrafickou prímesou, amfibolity a amfibolické ruly. Vytvárajú súhlasne 
s foliáciou, alebo s plochami kryštalizačnej bridličnatosti rúl uložené polohy a šošovkovité telesá, čas
to dodatočne tektonicky zošupinatené. Zvláštne postavenie majú ortoruly typu Struhára, ktorých ge
néza nie je celkom objasnená.

Mladším horninovým celkom sú intruzívne horniny - granitoidy, vystupujúce severne od pásma 
metamorfitov v hrebeňovej časti masívu Nízkych Tatier. Sú produktom variskej orogenézy. Vekovo 
sú zaraďované na rozhranie devónu a karbónu. Ide o nehomogénny komplex. Na jeho okraji pri sty
ku s metamorfitmi vystupujú biotitické granodiority až tonality s nebulitickými textúrami. Severne od 
nich vystupujú biotitické tonality až granodiority dtimbierskeho typu, s enklávami biotitických 
a dvojsľudných granitov latiborského typu. Na severozápade vystupujú hybridné, muskoviticko - bio
titické granodiority až granity prašivského typu.

Ojedinele sú v granitoidoch uzavreté ako pozostatky metamorfného plášťa telesá rúl.

Mezozoikum

Horniny mezozoika vystupujú južne od pásma metamorfitov a budujú južnú časť katastra Jašenia, ďa
lej pokračujú na juh do údolia Hrona. Výnimkou sú spodnotriasové kremence obalového mezozoika, 
tektonicky zakliesnené v páskovaných rulách v priestore Šifrovej doliny, až Kyslej. Mezozoikum juž
nej častí územia je v presunutej - príkrovovej pozícii. Na báze vystupuje mezozoikum križňanského 
príkrovu, na ktoré je nasunuté mezozoikum dlelčích príkrovov hronika, majúceho geometrickú spoji
tosť s chočským príkrovom. Zjednodušene povedané, ide tu o šupinovitú, veľmi komplikovanú stavbu, 
ktorá je produktom alpínskeho orogénu.

Križňanský príkrov je zastúpený horninami vrchného triasu až spodnej jury, ktoré na povrchu vy
stupujú v menšom rozsahu SZ a SV od Jašenia.

SZ od obce, medzi Čiernym dielom a Suchou dolinou je ich vrstevný sled najkompletnejší. Na báze sú 
vrchnotriasové horniny karpatského keupru vo vývoji ílovitých bridlíc s vložkami pieskovcov 
a dolomitov. Nad nimi ležia kôssenské vrstvy, ktoré tvoria kalové, organodetritické, oolitické, krinoi- 
dové a lumachelové vápence s vložkami ílov a slienitých bridlíc. V ich stratigrafickom nadloží ležia 
horniny jury, na báze s kopienieckými vrstvami, budovanými vápnitými pieskovcami, piesčitými 
a oolitickými vápencami, ílovitými a piesčitými bridlicami. Nad nimi ležia algäuské vrstvy, charakte
ristické škvrnitými vápencami s vložkami slienitých bridlíc. Vrchnú časť križňaského príkrovu tvoria 
spodnokriedové sedimenty, zastúpené slienitými vápencami, slieňmi a kalpionelovými vápencami. 
Časť týchto hornín pozorovať v malom, tektonicky ohraničenom bloku S od Jašenia na J svahu Obrš- 
tína.

Hronikum leží v tektonickom nadloží križňanského príkrovu. V priestore katastra vystupujú na po
vrch výlučne horniny spodného, až vrchného triasu.

Bazálnu časť, ležiacu v tektonickej pozícii na križňanskom príkrove tvoria spodnotriasové seisské 
vrstvy - ílovité a slienité bridlice. Nad nimi ležia kampilské vrstvy, zastúpené ílovitými, slienitými 
bridlicami, vápnitými pieskovcami a vápencami. V ich stratigrafickom nadloží vystupujú strednotria- 
sové gutensteinské vápence s polohami dolomitov a vyššie chočské dolomity a relflinské vápence. 
Nad nimi sú uložené horniny vrchného triasu na, báze s lunzskýrrtl vrstvami, reprezentovanými ílo- 
vitými bridlicami a jemnými pieskovcami. Najvyššie ležiacimi horninami vrchného triasu sú hlavné 
dolomity (hauptdolomit).

Kvartérne sedimenty

Kvartérne sedimenty sú rozšírené najmä v priestore Jašenia a v jeho bezprostrednom okolí, začlenené 
sú do stredného pleistocénu, až holocénu.

Stredný pleistocén reprezentujú hrubé až balvanité glaciálne štrky, ďalej časť fluviálnych štrkov 
a piesčitých štrkov. Do mladšieho pteistocénu patria glaciálne a periglaciálne blokovité sedimenty 
morén, ležiace v kotlovitých záveroch dolín a fluviálne piesčité štrky terás. Holocén reprezentujú 
aluviálne štrky a štrkopiesky.

Medzi nezačlenené sedimenty patria svahové hliny a sute.

Tektonické pomery územia

Tektonické pomery územia sú pomerne komplikované. V priestoroch budovaných kryštalinikom je vý
razný systém tektonických porúch zlomového, čiastočne prešmykového charakteru, prevažne S W  - 
JZZ smeru, s prevahou úklonov k J a JJV. Tento poruchový systém je narušený mladšou priečnou 
tektonikou zlomového charakteru, S - J, až SZ - JV smeru a strmých úklonov. Pásmo metamorfitov je
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od granitoidov oddelené prešmykovou tektonickou líniou strmého a premenlivého úklonu. Mezozoi- 
kum je od metamorfítov oddelené zlomom strmého úklonu. V priestore jeho priebehu sú narušené 
asfaltové povrchy lesných ciest. Pre mezozoikum sú charakteristické pomerne ploché násunové tekto
nické línie. Celé územie mezozoika je narušené komplikovaným systémom zlomov S - J, SV - JZ 
a nepravidelného priebehu.

Hydrogeologická charakteristika

Tak charakter hornín predmetného katastrálneho územia je rôzny, tak ako to vyplýva z ich litologic- 
kého zloženia. Na ich hydrogeologický charakter a celkový režim podzemných vôd však významne 
vplývajú i tektonické pomery, čo platí najmä o horninách mezozoika,

Hydrogeologický charakter granitoidov (granity, granodiority, tonality) a metamorfítov 
(migmatity, ruly, amfibolity) je prakticky rovnaký. Majú puklinovú priepustnosť a v zásade nízky 
stupeň zvodnenia. Podzemné vody sú viazané na pásmo povrchového zvetrávania a pásmo pripovr- 
chovej rozvolnenosti hornín so zvýšenou puklinovitosťou. Toto pásmo zasahuje od hĺbky 100 až 120 
m od povrchu terénu, pričom hustota puklín, ich šírka i spojitosť s hĺbkou postupne klesajú. Kým 
v granitoidoch (ale i v migmatitoch a do značnej miery i v amfibolitoch) sú pukliny orientované vše- 
smerne, tak najmä v rulách sú pukliny, i iné diskontinuity do značnej miery usmernené, čo spôsobuje 
anizotropiu hydrogeologických vlastností.

Obeh týchto vôd je pomerne rýchly. Prevládajúci typ prameňov je puklinový alebo puklinovo- 
sutinový, s výdatnosťami spravidla do 0,3 l.s'1, ojedinele okolo 0.5 l.s'1. Základný drenážny systém 
týchto vôd však predstavujú hlboko zarezané údolia so skrytými, nesústredenými vývermi na úpä
tiach svahov a v korytách potokov. Po nafáraní v banských dielach prítoky týchto vôd postupne kle
sali a najneskôr po roku zanikli. Najmä v úsekoch bližšie k povrchu však dochádzalo k ich obnovova
niu v obdobiach so zvýšenými zrážkami.

Teplota vody sa obyčajne pohybuje v rozmedzí 5 -  8°C a je závislá od lokálnej priemernej ročnej tep
loty vzduchu i od hĺbky cirkulácie. Vo všeobecnosti sú to vody veľmi málo mineralizované, keď celko
vá mineralizácia iba zriedkavo prevyšuje 150 mg.l'1, často ie to však iba okolo 100 m g.ľ1. Sú to vo
dy kalcium - bikarbonátové (Ca-HC03), prípadne môžu mať i zvýšený obsah horčíka (Ca-Mg-HC03).

Podzemné vody hlbšieho obehu sa viažu na tektonické línie a poruchové pásma smeru S - J až SV - 
JZ. Tieto drenujú slabo rozpukaný horninový masív, včítane jeho priepustnejšej pripovrchovej zóny 
a umožňujú cirkuláciu podzemnej vody v súlade s hydraulickým spádom k nižším terénnym častiam. 
Variabilita priestorových (šírka porušeného pásma, jeho smerové vedenie, križovanie, zanikanie 
a znovunasadenie) i hydrogeologických (intenzita rozpukania, šírka a výplň puklín) charakteristík tek
tonických línií podmieňuje veľmi komplikovaný hydraulický systém prúdenia podzemných vôd. Najvý
znamnejšou hydrogeologickou štruktúrou tohto typu je tzv. štruktúra Šifrovej doliny. Dochádza na nej
i k výronom vyššie mineralizovaných, preplynených podzemných vôd (napr. kyselka Kyslá).

Podzemné vody hlbšieho obehu majú zvýšenú priemernú teplotu (okolo 9°C) i zvýšenú minerallzáciu 
(200 i viac m g.ľ1). Väčšia je i výdatnosť prameňov, prevažne však ide o vývery zakryté, prejavujúce 
sa ako nesústredené sutinové pramene. Počiatočné prítoky po nafáraní poruchových pásiem 
v banských dielach dosahovali i niekoľko l.s"1. Prítoky postupne poklesávali a po období 1 až 3 roky sa 
stabilizovali na nepatrných výdatnostiach, prejavujúcich sa stekaním po stenách chodieb.

Chemický typ týchto vôd je obdobný ako u vôd pásma povrchového zvetrávania (Ca-HC03 až Ca-Mg- 
HC03). V oblastiach s výskytom rudných minerálov sa mierne zvyšuje zastúpenie síranov, ako aj nie
ktorých stopových prvkov (W, As, Sb, Mo, Zn). Prípustné obsahy pre pitné vody a pre povrchové toky 
(vodárenské i ostatné) často prevyšuje arzén (koncentrácie v povrchových vodách v rozpätí 0,02 až 
0,7 mg.l^a v banských vodách v rozpätí 0,1 až 1,8 mg.ľ1) a niekedy i antimón (0,05 až 2,46 m g.ľ1). 
Chemické zloženie podzemných a následne i povrchových vôd v horných častiach tokov je odrazom 
chemického zloženia horninového prostredia.

Veľkosť prítokov na ústí jednotlivých štôlní závisela od viacerých faktorov. Bolo to predovšetkým 
množstvo a veľkosť jednotlivých nafáraných prítokov a stupeň odvodnenia statických zásob. Kým pr
vý faktor bol závislý najmä od celkového rozsahu vyrazených banských diel, tak druhý faktor závisel 
do značnej miery od množstva novovyrazených diel, čiže od množstva novonarazených, odvodňova
ním ešte nenarušených štruktúr v tom ktorom období. Veľkosť prítokov významne ovplyvňovala
i veľkosť odvodňovaného masívu.

Uvedenému odpovedala i celková výdatnosť na ústiach jednotlivých štôlní. Najmenší prítok bol z ma
lých, vysokoležiacich štôlní č. 1 a 2 (3,1 resp. 1,2 l.s 1), ktoré boli vyhĺbené ešte začiatkom 80-tych 
rokov. Podstatne väčšie' boli prítoky do rozsiahlych, nižšie položených štôlní č. 3 a 4, na ktorých sa 
ukončilo razenie v r. 1989. Prítoky na štôlni č. 3 sa pohybovali okolo 20 až 25 l.s'1. Prítoky na štôlni 
č. 4 boli menšie a pohybovali sa okolo 10 l.s"1. Bolo to sčasti strane preto, že štôlňa č. 4 je menšia,

Územný plán obce Jašenie



Ateliér urbanizmu a architektúry, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Skuteckého 21, Banská Bystrica H3

ale hlavne preto, že bola razená neskôr, čiže v čiastočne odvodnenom masíve v nadloží štôlne č. 3. 
Dnešné prítoky nie je možné merať bez zriadenia merných staníc. Odhadujeme, že sú iba tretinové 
oproti pôvodne uvádzaným (cca 8, resp. 3 l.s"1), čo je spôsobené odvedením statických zásob takmer
7 rokov po ukončení ťažby. Tieto prítoky už môžeme pokladať za stabilizované.

Vo vyrazených banských priestoroch bola zistená prítomnosť radónu (Rn). Do chodieb sa uvoľňoval 
z prítokov podzemných vôd hlbšieho obehu, kde spravidla dosahoval koncentrácie v rozpätí 0,3 až 
0,9 Bq.ľ1, zriedkavo (najmä bezprostredne po uvolhení prítoku jeho nafáraním, alebo otvorením vr
tu) i vyššie. Maximálna zistená koncentrácia bola 12,5 Bq.ľ1. Jeho koncentrácia v ovzduší nevetra
ných diel niekolkonásobne prevyšovala prípustné hodnoty. Vo vetraných dielach bola jeho koncentrá
cia spravidla v prípustných medziach. Radón sa z podzemnej vody uvoľnil v pomerne krátkom čase 
a výtoky na ústiach štôlní ho už prakticky neobsahovali. Pôvod radónu sa vysvetľuje vylúhovaním rá
dioaktívnych minerálov nachádzajúcich sa najmä v tektonicky porušených pásmach (tektonické iínie 
a ich bezprostredné okolie). Prítomnosť takýchto minerálov je však podľa súčasného stavu poznatkov 
pomerne zriedkavá.

Pomerne malá, ale hydrogeologický významná časť katastrálneho územia v jeho južnej časti je budo
vaná mezozoickými sedimentárnymi horninami. Z hľadiska priepustnosti ich môžeme zaradiť do 
dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria rôzne druhy vápencov a dolomitov. Sú to dobre priepustné, sčasti 
skrasovatené gutensteinské vápence a takmer rovnako dobre priepustné, silne rozpukané dolomity 
chočského príkrovu. Obidve tieto súvrstvia sú pomerne dobre zvodnené. Menej priepustné a menej 
zvodnené sú súvrstvia rôznych druhov slienitých a kremitých vápencov. Druhú skupinu tvoria viaceré 
bridličnaté a pieskovcové súvrstvia, ktoré sú viac menej nepriepustné a nezvodnené. Všetky tieto sú
vrstvia sú zvrásnené, tektonicky rozčlenené a navzájom viackrát presunuté, čo podmieňuje veľmi 
zložitý hydraulický systém.

Záujmová oblasť sa nachádza pri západnom okraji hydrogeologický pomerne významnej štruktúry 
puklinovo - krasových vôd v oblasti Dolnej Lehoty, výbežok ktorej pokračuje až do oblasti Medzibro- 
du. Je to štruktúra s významnými zdrojmi podzemnej vody, ale i s komplikovaným systémom prúde
nia a režimu. Podzemné vody sú viazané na karbonáty, ale preferované zóny v nich sú tvorené výz
namnými tektonickými systémami. Je to predovšetkým významné zlomové pásmo smeru V - Z, po
zdĺž ktorého bol vyzdvihnutý masív Nízkych Tatier a ktoré oddeľuje metamorfované horniny od sú
vrstvia mezozoických hornín. Toto zlomové pásmo tvorí významný drén pre podzemné a povrchové 
vody kryštalinika južných svahov Nízkych Tatier. Sú naň viazané významné využívané vývery 
v Krpáčovej a na Táloch na východ a v Pohronskom Bukovci na západ od Jašenia. Na toto pásmo je 
viazaný i zachytený výver na severnom okraji Jašenia. Významné zvodnené pásma tvoria i priečne 
zlomové systémy smeru S -J až SSV - JJZ. Na toto pásmo sú viazané zachytené pramene vo Vaj- 
skovskej doline.

Hydrogeologický pomerne významné sú i kvartéme usadeniny. Platí to predovšetkým o fluviálnych 
usadeninách v dnách údolí. Reprezentované sú aluviálnymi náplavmi v dnách dolín a terasovými 
stupňami. K nim môžeme zaradiť I glaclálne usadeniny. Sú to sedimenty tvorené jemno až hrubozrn- 
nými zeminami, od ílov cez hliny a piesky až po hrubozrnné až balvanovité štrky. V horných častiach 
tokov je alúvium len slabo vyvinuté a zeminy sú len veftmi slabo triedené a časté sú i rôzne velké 
balvany hornín kryštalinika. Sú zvodnené a podzemná voda je v priamej hydraulickej spojitosti 
s vodou v povrchovom toku. Obdobného charakteru sú i glaciálne sedimenty pri hornom ukončení 
Lomnistej doliny. Sú však plošne rozsiahlejšie a ich časti nachádzajúce sa vyššie nad dnom údolia sú 
len občasne zvodnené.

Rozsiahlejšie súvislé plochy zaberajú riečne náplavy v Lopejskej kotline. Materiál, ktorými sú tvorené 
je zväčša triedený, čo platí ako o alúviu, tak i o terasových stupňoch. Spodná časť je tvorená rôzno- 
zrnnými, často piesčitými štrkami, na terasách často zahlinenými, vrchná časť je hlinitá. Štrky sú 
obyčajne dobre priepustné a ich zvodnenie závisí od výšky nad dnom údolia i od veľkosti zrážok 
v danom období. Spodná časť štrkov je prakticky vždy zvodnená. Na dne údolia a nevysoko nad ním 
je trvalé zvodnená i ich vyššia časť, pričom podzemná voda má spravidla napätú hladinu. Vrchná časť 
vyššie položených terasových stupňov je zvodnená spravidla iba v období so silnými zrážkami 
a hladina podzemnej vody je tu spravidla voľná.

Nerastné suroviny územia, rudné suroviny sú uvedené v časti N vymedzenie a vyznačenie prieskum
ných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov, str. 81

Inži n i ersko-geoi og i cká cha ra kter isti ka

Z inžiniersko-geologického hľadiska môžeme katastrálne územie Jašenia rozčleniť medzi 8 rajónov. Sú
to:
■ intruzívne horniny (Ih)
■ vysokometamorfované horniny (Mv)
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■ ílovcovo - prachovcové horniny (Si)
■ vápencové horniny (Sv)
■ flyšoidné horniny (Sf)
■ glaciálne sedimenty (M)
■ náplavy terasových stupňov (T)
■ údolné riečne náplavy (F)

Jednotlivé rajóny sú vykreslené na priloženej mape. Každý rajón je označený indexom, ktorý je uve
dený pri vyššie uvedenom zozname rajónov, i pri ich popise.

Rajón intruzívnych hornín (Ih) predstavuje hrebeňovú časť Nízkych Tatier, pri severnom okraji 
záujmového územia. Je to územie budované granitoidmi. Členitý až extrémny reliéf a pomerne znač
ná rozpukanosť hornín lokálne podmienili existenciu pomalých hlbokých gravitačných porúch horských 
svahov a hrebeňov, opadávanie úlomkov, rútenie balvanov a blokov. Toto všetko pôsobí nepriaznivo 
na možnosť výstavby, ktorá je možná len lokálne po dôkladnom zhodnotení podmienok konkrétneho 
miesta.

Rajón vysokometamorfovaných hornín (Mv) zaberá cca 2/3 záujmového územia. Sú to skalné 
horniny (ruly, migmatity, amfibolity) tried R1 a R2, po zvetraní až R4,resp. R5, nevýrazne usmerne
né, charakteristické fyzikálno - mechanickou anizotrópiou. Vytvárajú mierne až strmé svahy, miesta
mi i svahy skalnaté a zriedkavo i skalné steny. Členitosť svahov je premenlivá v závislosti na tekto
nickom porušení, geomorfologickom vývoji a lokálnej geomorfologickej pozícii. Lokálne sa vyskytujú 
pomalé gravitačné deformácie strmých svahov, opadávanie úlomkov a blokov. Tektonicky porušené 
a najmä mylonitizované úseky selektívne intenzívne zvetrávajú do značných hĺbok (15 - 20 m). In
tenzívnejšie zvetrávajú i biotitické pararuty. Všetko vyššie uvedené vytvára zhoršené inžinierskogeo- 
logické podmienky výstavby najmä na strmších svahoch a v členitom teréne. V miernejšie modelova
nom území sú podmienky výstavby omnoho priaznivejšie. Pozornosť treba venovať možnosti naruše
nia stability svahov pri väčších zárezoch do skalných masívov.

Rajón ílovcovo - prachovcových hornín (Si) západne od obce, je budovaný spodnotriasovými 
bridlicami a pieskovcami (sels, kampil). Sú to horniny triedy R3 až R5, niekedy i R2. Sú spravidla 
rozpukané, zbridličnatené, intenzívne zvetrávajú a majú doštičkovitý až lístkový rozpad. Pevnejšie 
a menej rozdrobené sú hrubšie polohy pieskovcov. Svahy sú tu mierne až stredne strmé. Na strm
ších svahoch je pomerne intenzívna výmoľová činnosť a dochádza tu kzliezaniu zvetralín. Pri neadek
vátnom podrezaní svahov sú možné zosuny. Po otvorení výkopov a zárezov dochádza k rýchlemu 
zvetrávaniu. Horniny sú nasiakavé a namŕzavé.

Rajón vápencových hornín (Sv) je budovaný rôznymi druhmi vápencov horninových tried R2 a R3 
na sever a západ od obce. Najväčšiu rozlohu tu zaberajú gutensteinské vápence na severozápad od 
obce, ktoré sú čiastočne skrasovatené. Morfologicky aktívne tvary reliéfu s pomerne strmými svahmi 
a s výskytom skalných stien. Selektívne zvetrávanie podľa druhu vápencov, ich chemického zloženia, 
obsahu kremeňa a tektonického porušenia. Pri výstavbe je treba zvýšenú pozornosť venovať kraso
vým javom, stabilite svahov a skalných stien najmä pri rozsiahlejších zemných prácach, selektívnemu 
zvetrávaniu a tektonickému porušeniu hornín.

Rajón flyšoidných hornín (Sf) na východ a juhozápad od obce je budovaný lunzskými vrstvami. Sú 
to slabopriepustné horniny triedy R3 až R5, budujúce mierne až stredné svahy s plochými chrbátmi. 
Horniny hlboko zvetrávajú a možné sú tu plytké povrchové zosuny zvetralín, i hlbšie založené zosuny 
hornín najmä pri neadekvátnych zásahov do stability svahov (neprimerané zárezy). Vo výkopoch tieto 
vrstvy rýchlo zvetrávajú, sú sčasti nasiakavé a namŕzavé.

Rajón glaciálnych sedimentov (M) je tvorený ľadovcovými morénami pri hornom ukončení Lom- 
nistej a Špíglovej doliny. Sú to hrubé až balvanité, slabo opracované štrky s polohami pieskov 
a piesčitých hlín. Svahovitý reliéf je narúšaný výmoľovou a hĺbkovou eróziou vodných tokov. Sú to 
veľmi nerovnomerné základové pôdy s obsahom veľkých balvanov. Nevhodnosť väčších výkopov.

Rajón náplavových terasových stupňov (T) je budovaný piesčitými a hlinitými štrkami prekrytými 
hlinami alebo hlinitými pieskami a nachádza sa v obvode vlastnej obce a severne od nej po oboch 
stranách Jasenského potoka. Je to spravidla rovinný, alebo mierne sklonitý reliéf, vytvárajúci viacero 
menej zreteľných terénnych stupňov a je členený vrezmi bočných dolín a eróznych rýh. Na okrajoch 
terénnych stupňov a v blízkosti eróznych rýh je znížená stabilita svahov s možnosťou lokálnych zosu
nov. Väčšina územia tvorí vhodné základové pôdy.

Rajón údolných riečnych náplavov (F) zaberá úzky pruh tvorený poriečnou nivou Jasenského po
toka a potoka Lomnistá. Vzhľadom k horskému charakteru územia sú to len slabo triedené, spravidla 
neuľahlé sedimenty, tvorené štrkami, pieskami a hlinami. Najnižšia časť územia na okraji potokov bý
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va podmáčaná a občas i zaplavovaná a pre výstavbu je nevhodná. Vhodnejšie sú vyvýšené okraje 
aluviálnej nivy v blízkosti terasových stupňov.

Na záver inžinierskogeologickej charakteristiky treba ešte uviesť, že takmer celé záujmové územie 
patrí do oblasti zaradenej do 5-teho stupňa regionálnej seizmickej intenzity (°MSK). Len najjužnejšia 
časť územia je zaradená o stupeň vyššie.
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