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2. ÚVOD
Tento dokument bol vytvorený pre potreby zmien a doplnkov územného plánu č. 5/2020. Podáva
základné informácie o abiotických, biotických a socio-ekonomických pomeroch ako priamo
dotknutého územia, tak aj celého katastra obce Vištuk a v niektorých prípadoch aj širšieho okolia.
Osobitá pozornosť je venovaná problematike ochrany prírody.
CELKOVÁ STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDOVANÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIEHO
OKOLIA
Študované územie je súčasťou katastrálneho územia obce Vištuk, ktoré sa nachádza v okrese Pezinok
v Bratislavskom kraji. Susedí s katastrálnymi územiami Dubová, Budmerice, Jablonec, Báhoň,
Šenkvice a Modra.
Územie priamo dotknuté zámerom predstavuje najmä intenzívne vyuţívanú poľnohospodársku
pôdu na miernom sprašovom svahu so SV expozíciou s hnedozemou. Západná a severná časť zahŕňa
niekoľko metrov širokú líniu s výraznou dominanciou nepôvodnej dreviny agáta bieleho (Robinia
pseudoacacia), kde sú ostatné druhy len primiešané, ako napr. brest hrabolistý (Ulmus minor) (značne
napadnutý grafiózou), či ojedinelé jedince jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), hrušky (Pyrus
communis) a slivky domácej (Prunus domestica). V podraste sú najmä po okrajoch väčšie krovité
porasty slivky trnkovej (Prunus spinosa). Z ďalších krov sa tu pomerne beţne vyskytuje aj hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna) a ruţa šípová (Rosa canina agg.). Vo východnej časti je
súčasťou územia okraj vodnej nádrţe (ďalej VN) Vištuk ako aj potok, ktorý ju zavodňuje (Vištucký
potok a jeho prítok Dubovský potok) s nezapojeným porastom drevín luţného lesa (najmä topole
a vŕby, jelše, jasene) a príslušnými krami a bylinným podrastom, ktorý tu pozostáva z beţných
prevaţne nitrofilných a vlhkomilných druhov, pričom je miestami značne zruderalizovaný. Podobný
charakter má krajina aj v rámci celého katastra a širšieho okolia. V krajinnej štruktúre prevláda
poľnohospodárska pôda, ktorá zaberá viac ako 90 % územia. V rámci poľnohospodárskej pôdy
najväčší podiel pripadá na ornú pôdu (vyše 90 %). Ďalšie typy poľnohospodárskej pôdy sú zastúpené
do 1 % (trvalé trávne porasty, vinice, záhrady). Ekostabilizačné resp. ekologicky významné prvky
krajinnej štruktúry sú zastúpené rovnako nepočetne aj na úrovni katastra aj širšieho okolia. V rámci
katastra sa viaţu najmä na Vištucký potok a ostatné toky územia, VN Vištuk a ich brehové porasty.
Celkové zastúpenie drevinovej vegetácie vrátane zarastených medzí a línií tu je vyše 3 %, vodných
tokov a vodnej plochy (VN Vištuk) menej ako 0,5 % (Vodičková et al., 2009).

3. CHARAKTERISTIKA ABIOTICKÝCH POMEROV
GEOLOGICKÉ POMERY
Geologicky je územie súčasťou Trnavskej pahorkatiny, ktorej územie je v zmysle regionálneho
geologického členenia (Vass, et al., 1988) súčasťou severozápadného výbeţku Podunajskej panvy.
Jadrom územia je Blatnianska priehlbina, ktorá zaberá značnú časť Trnavskej pahorkatiny. Tvorí
výrazne ohraničený výbeţok Podunajskej panvy vklinený medzi Malé Karpaty a Povaţský Inovec.
Sedimenty Blatnianskej priehlbiny tvoria morské a brakické súvrstvia spodného aţ stredného miocénu
(egenburg – báden). Sú prekryté menej hrubými brakickými a sladkovodnými jazernými sedimentmi
vrchného panónu a pliocénu. Takmer celé územie Blatnianskej priehlbiny a okrajov pohorí pokrývajú
kvartérne sedimenty s rôznou hrúbkou. V strednom pleistocéne v podmienkach striedania
periglaciálnej a interglaciálnej klímy sa najvýraznejšie formovali fluviálne a proluviálne sedimenty.
Túto sedimentáciu sprevádzalo navievanie sprašových pokryvov. Významný rozsah majú fluviálne
a proluviálne sedimenty mladšieho obdobia stredného pleistocénu (riss). Reprezentujú ich fluviálne
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piesčité štrky terás. Tie sa zachovali najmä v severnej a strednej časti pahorkatiny. Proluviálne piesčité
aţ hlinité štrky s úlomkami sa zachovali najmä v juţnej časti pahorkatiny. Oba genetické typy
sedimentov sú prekryté komplexom mladších spraší a fosílnych pôd. Styčné pásmo pahorkatiny
s okolitými pohoriami je charakteristické prevládaním deluviálnych sedimentov. V častiach s dnovou
akumuláciou sú vyvinuté najmladšie, holocénne sedimenty zastúpené povodňovými hlinami, ílmi
a ílovými pieskami. Pôdotvorným substrátom je najmä spraš, v nivách vodných tokov aluviálne
sedimenty a v severnej časti (smerom k Malým Karpatom) proluviálne sedimenty.
HYDROGEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMERY
Z hľadiska moţností vyuţiteľných zásob podzemnej vody sú hydrogeologické vlastnosti prevaţnej
časti územia pomerne nepriaznivé. Ojedinelé štrkové a piesčité polohy v neogénnych sedimentoch
môţu slúţiť maximálne pre lokálne zásobovanie. Studne vŕtané do hĺbky 70 aţ 130 m zachytia 1 aţ 3
vodonosné horizonty budované pieskami aţ piesčitými ílmi. Z kvartérnych sedimentov sú zvodnené
len náplavy vodných tokov. Výdatnosti sú veľmi nízke vzhľadom na silné zahlinenie štrkopieskov.
Väčšie výdatnosti moţno miestami dosiahnuť v oblastiach, kde prestupujú vody zo susedného
mezozoika. Výdatnosť studní sa pohybuje v rozmedzí 0,1 aţ 1 l/s, zriedkavejšie do 2 l/s. V juţnej časti
širšieho územia pahorkatiny boli však navŕtané studne s výdatnosťou viac litrov za sekundu (Šenkvice
5 aţ 7 l/s, Cífer 4 l/s). Podzemné vody moţno klasifikovať ako nevýrazne aţ výrazne vápenatohydrogénuhličitanové. Lokálne ich moţno klasifikovať aj ako vápenato-sírano-hydrogénuhličitanový a
vápenato-chlorido-hydrogénuhličitanový typ. Podľa stupňa mineralizácie ide o stredne mineralizované
aţ vysoko mineralizované podzemné vody. Z hydrologického hľadiska patrí záujmové územie do
povodia Čiernej vody (4-21-15), ktoré je súčasťou povodia Váhu. Širšie územie patrí k vrchovinovoníţinnej oblasti, s daţďovo-snehovým reţimom odtoku, s maximálnymi prietokmi v mesiaci február aţ
apríl a s minimálnymi v mesiacoch august a september. Špecifické odtoky v oblasti sa pohybujú medzi
1,5 aţ 3,0 l.s-1 na km2. Katastrálne územie odvodňuje Vištucký potok a systém menších vodných
tokov, z ktorých dva sú trvale zavodnené (Poľný kanál a Dubovský potok). V území sa nachádza VN
Vištuk s maximálnou rozlohou 29 ha, ktorá je v prevádzke od roku 1968. Má prevaţne vodoretenčnú
a zavlaţovaciu funkciu a slúţi aj ako rybársky revír, ktorý patri miestnej organizácii Slovenského
rybárskeho zväzu.
GEOMORFOLOGICKÉ POMERY
Z hľadiska geomorfologických jednotiek patrí záujmové územie do oblasti Podunajská níţina, celku
Podunajská pahorkatina, oddielu Trnavská pahorkatina a pododdielu Trnavská tabuľa
a Podmalokarpatská pahorkatina (Mazúr, Lukniš 1986). Z hľadiska základného typu eróznodenudačného reliéfu patrí kataster Vištuku do reliéfu níţinných pahorkatín a reliéfu zvlnených rovín. Z
pohľadu morfologicko-morfometrickej charakteristiky moţno územia klasifikovať do niţších
pahorkatín a vertikálne a horizontálne rozčlenených rovín. Maximálna nadmorská výška je 219 m
n.m., minimálna nadmorská výška cca 155 m n.m. (v dolnej časti inundácií Vištuckého potoka).
Kvartérny vývoj územia (ukladanie spraše) ovplyvnil aj expozíciu svahov, keďţe príslušné geologické
vrstvy majú prevaţne SZ - JV smer.
PÔDNE POMERY
Pôdne pomery priamo dotknutého územia sú podobné ako v celom katastri a širšom okolí. Podľa mapy
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek dostupnej na portáli VÚPOP sa tu nachádzajú najmä
hnedozeme typické aţ luvizemné vyvinuté na sprašových hlinách a v oblasti VN sú na menšej ploche
mapované aj čiernice glejové. V rámci katastra a širšieho okolia sa okrem vyššie uvedených pôdnych
typov nachádzajú aj kambizeme, ktoré sa viaţu na proluviálne sedimenty (v častiach smerom k Malým
Karpatom). Popri vodných tokoch sa okrem čierníc nachádzajú aj fluvizeme, pričom tieto pôdy
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prechádzajú miestami do glejov. Vzhľadom na eróziu poľnohospodárskej pôdy miestami hnedozeme
zdegradovali na regozeme.
KLIMATICKÉ POMERY
Študované územie patrí do teplej klimatickej oblasti (50 a viac teplých dní v roku s maximálnou
teplotou 25 ºC a viac), podoblasti mierne suchej, okrsku teplého, mierne suchého s miernou zimou.
Podľa klimatogeografických typov patrí územie do typu níţinnej klímy, s miernou inverziou teplôt,
suchej aţ mierne suchej a subtypu teplého. Priemerná teplota vzduchu v januári je -1 aţ -4 ºC a v júli
20 aţ 21 ºC. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 8 aţ 9 ºC. Priemerný počet letných dní v roku
je 66. Priemerný ročný úhrn zráţok sa pohybuje v rozmedzí 600 aţ 650 mm. Dĺţka snehovej pokrývky
do 5 cm je v oblasti 22 dní v roku a 12 dní so snehovou pokrývkou viac ako 10 cm. Najteplejším
mesiacom je august s priemernou mesačnou teplotou 22 ºC a najchladnejším je v priemere mesiac
január s priemernou mesačnou teplotou – 1 ºC. Veterné pomery sú ovplyvnené Malými Karpatmi.
Prevládajú severné a severo-západné vetry (spracované podľa Atlasu krajiny SR, MŢP SR, SAŢP,
2002).
SEIZMICKÁ AKTIVITA
Podľa seizmickej normy STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií patrí širšie okolie
záujmového územia k seizmicky aktívnej oblasti s potenciálnym výskytom zemetrasení 7°
makroseizmickej stupnice MSK-64.
PRÍRODNÁ RÁDIOAKTIVITA
Podľa Geochemického atlasu Slovenska (Daniel et al. 1996) je najvýznamnejším zdrojom
prirodzeného ţiarenia v záujmovom území radón 222Rn, ktorý je prítomný v stopových mnoţstvách
v horninách a je zdrojom radiácie predovšetkým v budovách a vo vode. Podľa mapy Odvodeného
radónového rizika sa cca 18 % záujmového územia nachádza v strednom radónovom riziku, t. j.
objemová aktivita radónu sa v pôdnom vzduchu pohybuje v rozmedziach 10 – 30 kBq.m-3 vo vysoko
priepustných, 20 – 70 kBq.m-3 v stredne priepustných a 30 – 100 kBq.m-3 v málo priepustných pôdach.
Prevaţná časť územia sa nachádza v nízkom radónovom riziku, pri ktorom objemová aktivita 222Rn je
menšia ako 10 kBq.m-3 vo vysoko priepustných, 20 kBq.m-3 v stredne priepustných a 30 kBq.m-3
v málo priepustných pôdach.
ZNEČISTENIE OVZDUŠIA
V záujmovom území nie je monitorovaná kvalita ovzdušia, preto nemoţno stanoviť exaktné zóny
znečistenia ovzdušia. Vo všeobecnosti však moţno skonštatovať, ţe stav znečistenia ovzdušia v
katastrálnom území Vištuk je podmienený ako diaľkovým prenosom exhalátov a prachových častíc zo
zdrojov znečistenia lokalizovaných v okolitých priemyselných centrách, tak lokálnymi zdrojmi
znečistenia. Dôleţitou skutočnosťou je, ţe v území sú priaznivé veterné pomery, ktoré pomáhajú
znečisťujúce látky rozptýliť. Na druhej strane je preto územie náchylné na veternú eróziu, ktorá
prispieva ku kontaminácii ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami.
KONTAMINÁCIA VÔD
Dôsledné hodnotenie znečistenia vôd je v danom území veľmi problematické, nakoľko absentujú
miesta monitorovania kvality povrchových vôd. Na základe terénneho prieskumu však moţno
pozorovať fyzikálne znečistenie povrchových tokov pretekajúcich sledovaným územím. V obci Vištuk
v súčasnosti nie je dobudovaná splašková kanalizácia. Splaškové vody sú akumulované v
individuálnych ţumpách, ktorých technických stav je otázny. Problematické je tieţ likvidovanie
odpadových vôd. Významnými zdrojmi znečistenia vôd sú tieţ difúzne zdroje znečistenia, vzhľadom
5
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na poľnohospodársku činnosť v záujmovom území (najmä aplikácia chemických hnojív a ochranných
látok a splachy ornej pôdy do povrchového toku), a tieţ zariadenia ţivočíšnej výroby bez účinnej
funkčnej a udrţiavanej koncovky na zachytávanie a likvidáciu ţivočíšneho odpadu. Potenciálnym
zdrojom znečistenia vôd predmetného územia je doprava – posypové látky pouţívané pri zimnej
údrţbe ciest. Ďalšou činnosťou, ktorá nepriamo prispieva k znečisťovaniu vôd je skládkovanie. Riziko
predstavuje najmä nelegálne ukladanie odpadu, čím vzniká veľké nebezpečenstvo ohrozenia
podzemných vôd.
KONTAMINÁCIA PÔD
Na základe geochemického mapovania pôd (Čurlík, Šefčík, 1999) moţno pôdy označiť za relatívne
čisté, ich kontaminácia sa pribliţuje hodnotám geochemického pozadia.
ZAŤAŢENIE PROSTREDIA HLUKOM
Najväčšiu hlukovú záťaţ v záujmovom území spôsobuje cestná (automobilová) doprava, ktorá má
najvýraznejší negatívny dopad na obyvateľstvo najmä v okolí cestných komunikácií III/5041 a
III/06110 pretínajúcich zastavané územie. Ostatné štátne cesty, miestne a účelové komunikácie
zabezpečujúce dopravu v rámci extravilánu predstavujú slabú hlukovú záťaţ.

4. CHARAKTERISTIKA BIOTICKÝCH POMEROV
FYTOGEOGRAFICKÉ POMERY A POTENCIÁLNA VEGETÁCIA
Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák 1980) patrí územie do oblasti panónskej flóry
(Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) a okresu Podunajská níţina.
Podľa Michalka a kol. (1986) sú potenciálnou vegetáciou územia lesy. Ide najmä o luţné lesy níţinné,
dubovo-hrabové lesy panónske a dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske. Ich charakteristika je
nasledujúca:
1. Lužné lesy nížinné zahŕňajú hygrofilné aţ mezohygrofilné porasty v inundáciách vodných tokov. Na
ich vývoj a štruktúru má rozhodujúci vplyv vodný reţim. Záplavy sa tu nevyskytujú, ale hladina
podzemnej vody je relatívne plytko. V stromovom poschodí sa uplatňujú najmä dub letný (Quercus
robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer
campestre), ale i niektoré dreviny mäkkých luţných lesov, napr. topoľ biely (Populus alba), t. čierny
(P. nigra), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a viaceré druhy vŕb. V krovinnom poschodí, ktoré býva
dobre vyvinuté, sa uplatňujú svíb krvavý (Swida sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen
európsky (Euonymus europeus), druhy rodu hloh (Crataegus sp.) a pod. Bylinný podrast je bohatý a
druhovo pestrý s prevahou mezofytov a mezohygrofytov, ako sú mrvica lesná (Brachypodium
sylvaticum), čarovník paríţsky (Circaea lutetiana), blyskáč (Ficaria bulbifera), kozonoha hostcová
(Aegopodium podagraria) a ďalšie. Nápadný je jarný aspekt tvorený najmä geofytmi. Jednotka je
uvádzaná z inundácie Vištuckého potoka.
2. Dubovo-hrabové lesy panónske sú spoločenstvá dubovo-hrabových lesov vyvinuté v najteplejších
oblastiach Slovenska na sprašových pahorkatinách a v kotlinách. Stromové poschodie tvoria najmä
dub letný (Quercus robur), javor poľný (Acer campestre), j. mliečny (A. platanoides), brest hrabolistý
(Ulmus minor) a hrab obyčajný (Carpinus betulus). V krovinnom poschodí sa vyskytujú mezofyty ako
aj teplomilnejšie druhy, ako napr. vtáčí zob (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus
europeus), slivka trnková (Prunus spinosa), kalina siripútková (Viburnum lantana). Bylinné poschodie
tvoria najmä lesné mezofyty, dominuje najmä mednička jednokvetá (Melica uniflora). Ekologicky
typickou črtou je výskyt teplomilných druhov, ako sú kamienkovec modropurpurový (Lithospermum
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purpureocaeruleum) a ostrica Micheliho (Carex michelii). Jarný aspekt je vyvinutý výrazne. Jednotka
sa udáva pre hnedozeme po celom území. Predstavuje tu tak najrozšírenejšiu jednotku. Takéto porasty
sa tu však nezachovali, celá plocha je premenená na poľnohospodársku pôdu.
3. Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske sú jednotkou, ktorá sa viaţe na černozeme.
V stromovom poschodí prevláda dub plstnatý (Quercus pubescens agg.) s prímesou dubu cerového (Q.
cerris) a letného (Q. robur). Krovinné poschodie tvoria najmä teplomilné druhy, typickými sú napr.
drieň obyčajný (Cornus mas) či kalina siripútková (Viburnum lantana). Bylinné poschodie je
charakteristické teplomilnými druhmi, ako sú kamienka modropurpurová (Lithospermum
purpurocaerulem), kosatec (Iris variegata), sápa hľuznatá (Phlomis tuberosa) a ďalšie. V súčasnosti sa
takéto porasty nenachádzajú ani v širšom okolí.
REÁLNA VEGETÁCIA A BIOTOPY
Územie priamo dotknuté zámerom
Samotné priamo dotknuté územie moţno vegetačne resp. biotopovo rozdeliť na štyri výrazné skupiny:
1) orná pôda, 2) porasty s prevahou nepôvodných drevín (agáta bieleho) na poľnohospodárskom
pôdnom fonde, 3) vegetácia pozdĺţ Vištuckého a Dubovského potoka, 4) VN Vištuk s brehovými
časťami (obr. 1).
1) Orná pôda predstavuje podstatnú väčšinu priamo dotknutého územia. Je intenzívne vyuţívaná,
nachádza sa tu preto popri pestovaných kultúrach len synantropná vegetácie, ktorej charakter je
dynamický a závisí od pestovanej plodiny resp. pouţitých agrotechnických postupov.
Z fytocenologického pohľadu jednotka obsahuje viacero rôznych spoločenstiev z triedy Stellarietea
mediae. Katalóg biotopov označuje takýto typ ako X7 Intenzívne obhospodarované polia. Nie je tu
ţiadny predpoklad výskytu chráneného alebo ohrozeného rastlinného druhu. Z botanického hľadiska
je hodnota územia nízka.
2) Porasty s prevahou nepôvodných drevín tu majú dvojaký charakter. V západnej časti majú podobu
niekoľko metrov širokého dlhého pásu (línie), v juhovýchodnej časti (okolie VN) majú skôr plošný
charakter. Typická je výrazná dominancia agáta bieleho (Robinia pseudoacacia). Z ďalších drevín sa
tu uplatňuje aj brest hrabolistý (Ulmus minor), ktorý je značne napadnutý grafiózou, čo sa prejavuje
jeho vysychaním uţ v mladom veku, jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), hruška (Pyrus communis),
slivka domáca (Prunus domestica), čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Po okrajoch línie je výrazný plášť,
ktorý tvorí najmä slivka trnková (Prunus spinosa) s prímesou hlohu jednosemenného (Crataegus
monogyna) a ruţe šípovej (Rosa canina agg.) a vzácne aj ďalšími druhmi. Bylinné poschodie tvoria
najmä nitrofyty resp. buriny – dominuje stoklas jalový (Bromus sterilis), trebuľka voňavá (Anthriscus
cerefolium), lipkavec obyčajný (Galium aparine) a ďalšie beţné synantropné druhy. Z pohľadu
biotopov ide o jednotku X9 Porasty nepôvodných drevín. Nezaznamenali sme tu ţiadne ohrozené či
chránené druhy rastlín, a ich výskyt tu ani nepredpokladáme. Z botanického hľadiska ide preto
o málo hodnotné územie.
3) Vegetácia pozdĺţ vodných tokov (Vištucký a Dubovský potok) predstavuje prevaţne líniový,
nesúvislý porast ako stanovištne pôvodných drevín, ako sú jelša lepkavá (Alnus glutinosa), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), vŕba krehká (Salix fragilis), tak aj splanených druhov, ako sú čerešňa vtáčia
(Cerasus avium), slivka guľatoplodá (Prunus institia) či orech kráľovský (Juglans regia). Miestami je
tu veľmi dobre vyvinutý plášť, ktorý tvoria najmä husté porasty slivky trnkovej (Prunus spinosa)
s prímesou ruţe šípovej (Rosa canina) a pod. Bylinný podrast je chudobný, je charakteristický
zastúpením nitrofilných a vlhkomilných druhov, najmä hluchavky škvrnitej (Lamium maculatum),
pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica), mrvice lesnej (Brachypodium sylvaticum), ostruţiny oţinovej
(Rubus caesius), kuklíka mestského (Geum urbanum), lipkavca obyčajného (Galium aparine), ku
ktorým sa pridávajú niektoré ďalšie ekologicky príbuzné druhy. Nezaznamenali sme tu výskyt
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chráneného ani ohrozeného rastlinného druhu. Z pohľadu biotopov ide o mozaiku nasledujúcich
biotopov: Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské luţné lesy (v značne nepriaznivom stave), Kr7 Trnkové a
lieskové kroviny, Br7 Bylinné lemové spoločenstvá níţinných riek (v náznakoch), Vo4 Níţinné aţ
horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (vzhľadom na
regulácie v krajne nepriaznivom stave). Aj keď sú oba vodné toky zregulované, ide
z environmentálneho pohľadu o relatívne cenné územie (biokoridor, útočisko bioty viazanej na
vodu, vegetácia s čiastočne prirodzeným zloţením v poľnohospodárskej krajine).
4) Vegetáciu resp. biotopy VN Vištuk tvorí mozaika ekologicky rôznorodých typov. Brehy pokrývajú
fragmenty zruderalizovaného luţného lesa, kde sa v stromovom poschodí uplatňuje najmä vŕba krehká
(Salix fragilis) s prímesou jelše lepkavej (Alnus glutinosa) či jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior).
Krovinné poschodie tvoria najmä baza čierna (Sambucus nigra) a hloh jednosemenný (Crataegus
monogyna) a zmladené jedince stromov. Bylinný podrast je charakteristický zastúpením nitrofilných
a vlhkomilných druhov, najmä hluchavky škvrnitej (Lamium maculatum), pŕhľavy dvojdomej (Urtica
dioica), mrvice lesnej (Brachypodium sylvaticum), ostruţiny oţinovej (Rubus caesius), kuklíka
mestského (Geum urbanum), lipkavca obyčajného (Galium aparine), ku ktorým sa pridávajú niektoré
ďalšie ekologicky príbuzné druhy. V hornej časti priehrady má luţný les plošnejší charakter. Prevláda
tu vŕba krehká (Salix fragilis), ktorá je sprevádzaná jelšou lepkavou (Alnus glutinosa). Zamokrenosť
stanovišťa indikujú najmä druhy ako šišak vrúbkovaný (Scutellaria galericulata), ľuľok sladkohorký
(Solanum dulcamara) či krtičník tôňomilný (Scrophularia umbrosa). Okrem druhov uvedených
v ďalšej podjednotke sa tu beţne vyskytujú aj druhy ako ostrica ostrá a pobreţná (Carex acutiformis,
C. riparia), kosatec ţltý (Iris pseudacorus), angelika lesná (Angelica sylvestris), čerkáč peniaţtekový
(Lysimachia nummularia) atď. Z pohľadu biotopov sa tento typ najviac pribliţuje jednotke Ls1.1
Vŕbovo-topoľové níţinné luţné lesy, ktoré plynule prechádzajú do jednotky Ls1.3 Jaseňovo-jelšové
podhorské luţné lesy. Táto časť predstavuje environmentálne najcennejší segment celého
hodnoteného územia.
Pri spustenom stave vody v nádrţi sa na obnaţených brehoch vodnej nádrţe vyskytujú porasty
pobreţnej vegetácie zo zväzu Bidention tripartiti Nordhagen 1940. Typické je bohaté zastúpenie
ruderálnych druhov ako dvojzub ovisnutý a trojdielny (Bidnes cernua, B. tripartitus), bielolístok
barinný (Filaginella uliginosa), štiavec prímorský (Rumex maritimus), mrlík červený (Chenopodium
rubrum) a niektoré ďalšie. V Katalógu biotopov sa takýto typ zaraďuje do jednotky X10 Porasty
ruderalizovaných bahnitých brehov.
Samotná vodná nádrţ predstavuje vodný biotop Vo6 Mezo- aţ eutrofné poloprirodzené a umelé
vodné nádrţe so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou. V čase výskumu sme
z vodných druhov rastlín zaznamenali len ţaburinku menšiu (Lemna minor).
Charakteristika vegetácie a biotopov katastra
Na úrovni celého katastrálneho územia je situácia podobná. Prevaţná časť je poľnohospodársky
intenzívne vyuţívaná. Okrem ornej pôdy to sú aj ovocné sady (v súčasnosti v zániku) a vinohrady.
Odráţa to i charakter rastlinstva – prevláda tu synantropná vegetácia, resp. synantropné rastlinné druhy
a aj rastlinstvo relatívne zachovalejších biotopov (vodné toky, lesné porasty) je antropicky ovplyvnené
(výsadba nepôvodných drevín, prenikanie inváznych a expanzívnych druhov a pod.). Prírode blízka
vegetácia je zriedkavejšia a viaţe sa najmä na vodné toky, okolie VN a lokalitu Silárd. Aj táto je však
značne antropicky ovplyvnená. Vegetáciu celého katastra moţno teda rozdeliť do nasledujúcich
skupín:
1. Luţné lesy
2. Lesný komplex s prevahou nepôvodných drevín
3. Komplex sukcesne zarastených sadov a krovín
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4. Líniové krovinové porasty
5. Líniové porasty nepôvodných drevín
6. Ruderálna a segetálna vegetácia s prevahou jednoročných rastlín
7. Ruderálna vegetácia s prevahou viacročných rastlín
8. Zruderalizovaná močiarna vegetácia
9. Vegetácia obnaţených brehov
10. Vodná vegetácia
1. Luţné lesy
Luţné lesy územia majú dvojaký charakter: 1.1. fragment luţného lesa pri vtoku do VN Vištuk a na jej
brehoch a 1.2. líniové porasty luţných lesov kopírujúce Vištucký potok a jeho prítoky (viď
charakteristiku priamo dotknutého územia).
2. Lesný komplex s prevahou nepôvodných drevín
Jednotka predstavuje pomerne rozsiahly porast v juţnej časti katastra susediaci s areálom ţivočíšnej
farmy Silárd. V stromovom poschodí prevláda na Slovensku nepôvodná borovica čierna (Pinus nigra)
a stanovištne nepôvodné dreviny ako jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor horský (Acer
pseudoplatanus) a javor mliečny (Acer platanoides). Zo stanovištne pôvodných drevín sa tu
nachádzajú najmä brest hrabolistý (Ulmus minor) a javor poľný (Acer campestre). Z krovín tu sú
okrem zmladených stromov najmä hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a bršlen európsky
(Euonymus europaea). Bylinné poschodie je vyvinuté pomerne slabo, prevládajú svetlo- a teplomilné
druhy ako mednička jednokvetá (Melica uniflora), lipnica hájna (Poa nemoralis) a kamienka
modropurpurová (Lithospermum purpurocaerulea) sprevádzané synantropnými, resp. nitrofilnými
druhmi ako kuklík mestský (Geum urbanum), krkoška mámivá (Chaerophyllum temulum), múrovník
lekársky (Parietaria officinalis), ostrica jeţatá (Carex muricata), prípadne ostruţina černicová (Rubus
fruticosus agg.) a niektoré ďalšie. Z pohľadu biotopov ide o mozaiku biotopu X9 Porasty nepôvodných
drevín s bliţšie neurčeným biotopom teplomilných dubín, ktoré sú v značne nepriaznivom stave.
3. Komplex sukcesne zarastených sadov a krovín
Na juţnom okraji obce a vodnej nádrţe sa nachádzajú rozsiahle porasty krovín a niţších stromov, ktoré
z väčšej časti predstavujú s rôznou intenzitou zarastené ovocné sady a trávnaté porasty. V stromovom
poschodí sa okrem zvyškov ovocných stromov (slivky, jablone...) uplatňuje najmä jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), prípadne aj agát (Robinia pseudoacacia). Krovinné poschodie je spravidla
výrazne vyvinuté a vytvára nepreniknuteľné húštiny. Tvorí ho najmä trnka (Prunus spinosa), splanená
slivka domáca (Prunus domestica), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), svíb krvavý (Swida sanguinea) a
ďalšie. Bylinné poschodie závisí od zapojenia krovín – v hustých porastoch je minimálne a tvorené
niektorými beţnými nitrofilnými druhmi. Miestami (po okrajoch) sa vyskytujú drevinami nezapojené
plochy, na ktorých sa zachovali zvyšky travinno-bylinnej a lemovej vegetácie tvorenej druhmi ako
ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), kostrava ţliabkatá (Festuca rupicola), ďatelina horská
(Trifolium montanum), klinček kopcový (Dianthus collinus), skorocel prostredný (Plantago media),
mrvica pérovitá (Brachypodium pinnatum) a pod. Komplex biotopov, majoritným tu je najmä Kr7
Trnkové a lieskové kroviny v mozaike s Tr7 Mezofilné lemy. V minulosti boli v tejto časti rozšírené
trávnaté biotopy, ako je Tr3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši.
4. Líniové krovinové porasty
Takáto vegetácia sa vyskytuje len zriedkavo, napríklad východne od vodnej nádrţe. Z krov sa
najbeţnejšie vyskytuje ruţa poľná (Rosa canina) a trnka obyčajná (Prunus spinosa). Podrast je
vyvinutý nevýrazne a je druhovo chudobný. Tvoria ho najmä nitrofilné ruderálne druhy ako krkoška
hľuznatá (Chaerophyllum bulbosum), lipkavec obyčajný (Galium aparine), pýr plazivý (Elytrigia
repens), ostruţina oţinová (Rubus caesius) a pod. Z fytocenologického pohľadu ide o komplex
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fragmentov viacerých jednotiek – najmä nitrofilnej lemovej ruderálnej vegetácie triedy GalioUrticetea, krovinných formácií zväzu Prunion spinosae Soó 1951 a cenologicky nevyhranených
porastov.
5. Líniové porasty nepôvodných drevín
Do jednotky sú zahrnuté línie agáta bieleho (Robinia pseudoacacia) juhovýchodne a juhozápadne od
obce (viď charakteristiku priamo dotknutého územia) a topoľa kanadského (Populus × canadensis),
ktoré sčasti lemujú vodnú nádrţ. V agátových porastoch sa v krovinnom poschodí uplatňuje najmä
baza čierna (Sambucus nigra), trnka obyčajná (Prunus spinosa), hloh jednosemenný a pod. Bylinné
poschodie tvoria výlučne nitrofilné druhy, najmä stoklas jalový (Bromus sterilis), lipkavec obyčajný
(Galium aparine), trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris), balota čierna (Balota nigra), hviezdica
prostredná (Stellaria media), vlkovec obyčajný (Aristolochia clematitis), pýr plazivý (Elytrigia repens)
a pod. Podrast topoľových línií tvoria rôzne, prevaţne burinné druhy, ktoré sú v podstate totoţné
s jednotkou Ruderálna vegetácia s prevahou viacročných rastlín. Takéto porasty patria prevaţne do
biotopu X9 Porasty nepôvodných drevín.
6. Ruderálna a segetálna vegetácia s prevahou jednoročných rastlín
Jednotka zahŕňa porasty rôznych poľných burín v závislosti od pouţitej technológie resp. pestovanej
plodiny a vegetáciu prevaţne jednoročných rastlín na čerstvo narušených pôdach. Beţné sú napríklad
kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris), durman obyčajný (Datura stramonium), pichliač roľný
(Cirsium arvense), parumanček nevoňavý (Tripleurospermum perforatum) a mnoţstvo ďalších.
Z fytocenologického pohľadu jednotka obsahuje viacero rôznych spoločenstiev z triedy Stellarietea
mediae. Katalóg biotopov označuje takýto typ ako X7 Intenzívne obhospodarované polia.
7. Ruderálna vegetácia s prevahou viacročných rastlín
Jednotka zahŕňa vegetáciu s prevahou trvácich druhov (najmä burinných). Vyskytuje sa mozaikovo
a maloplošne popri cestách, medziach, rôznych neúţitkoch a pod. Takáto vegetácia je pomerne
heterogénna – obsahuje nitrofilné ruderálne spoločenstvá, kde dominujú najmä nitrofilné byliny ako
pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), krkoška hľuznatá (Chaerophyllum bulbosum), či baza chabzdová
(Sambucus ebulus), ako aj spravidla druhovo bohatšie trávnaté porasty s dominanciou pýru plazivého
(Elytrigia repens), stoklasu bezbranného (Bromus inermis) a ovsíku (Arrhenatherum elatius).
Podľa katalógu biotopov moţno jednotku klasifikovať ako X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo
sídel a X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel.
8. Zruderalizovaná močiarna vegetácia
Takáto vegetácia je na území zastúpená minimálne. Zaznamenali sme jednu menšiu výrazne
zruderalizovanú plochu medzi poľom a luţným lesom v hornej časti vodnej nádrţe. Floristické
zloţenie predstavuje kombináciu močiarnych a synantropných druhov, ako trsť obyčajná (Phragmites
australis), chrastnica trsťovníková (Phalaroides arundinacea), pálka širokolistá (Typha latifolia),
štiavec krvavý (Rumex sanguineus), pýr plazivý (Elytrigia repens), iskerník plazivý (Ranunculus
repens) a pod., ku ktorým sa pridávajú invázne druhy astra novobelgická (Aster novi-belgii agg.) a
zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis). Jednotka predstavuje komplex resp. prechod biotopov X8
Porasty inváznych neofytov, X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel a Lk11 Trstinové
spoločenstvá mokradí.
9. Vegetácia obnaţených brehov
Jednotka sa viaţe na VN Vištuk pri niţšom stave hladiny vody (viď charakteristiku priamo dotknutého
územia).
10. Vodná vegetácia
Jednotka sa viaţe na VN Vištuk (viď charakteristiku priamo dotknutého územia).
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FAUNA
Podľa Nogu (2009) a našich terénnych pozorovaní treba charakteristiku fauny rozdeliť do dvoch častí.
Prvá sa vzťahuje na poľnohospodársku pôdu, kde je biodiverzita pochopiteľne niţšie a uplatňujú sa tu
najmä stepné a lesostepné druhy. Z obojţivelníkov bola zaznamenaná ropucha hnedá (Bufo bufo),
z plazov jašterica obyčajná (Lacerta agilis), ktorá patrí medzi najprispôsobivejšie plazy so širokou
ekologickou valenciou. Z vtáctva je najhojnejším hniezdiacim druhom škovránok poľný (Alauda
arvensis), Nízky podieľ krovinnej vegetácie sa odrazil i v niţšom počte druhov – sporadicky boli
zaznamenanávané strnádky obyčajné (Emberiza citrinella), trasochvosty biele (Motacilla alba) a
pŕhľaviare čiernohlavé (Saxicola torquata). V poľných agrocenózach bol zaznamenaný hniezdny
výskyt i prepelice poľnej (Coturnix coturnix), baţanta obyčajného (Phasianus colchicus) a jarabice
poľnej (Perdix perdix). Z cicavcov je na toto prostredie najlepšie adaptovaný hraboš poľný (Microtus
arvalis). Z ostatných druhov zemných cicavcov môţeme spomenúť i bielozúbku krpatú (Crocidura
suaveolens), z hmyzoţravcov sa vyskytuje tieţ piskor obyčajný (Sorex araneus) a krt zemný (Talpa
europaea). Rozbor vývrţkov myšiarky ušatej z tohto regiónu (lokality Budmerice a Jablonec)
preukázal i výskyt myšky drobnej (Micromys minutus), ryšavky krovinnej (Apodemus sylvaticus),
ryšavky malookej (Apodemus microps). Charakteristickým obyvateľom agrocenóz je i chrček poľný
(Cricetus cricetus). Z väčších druhov cicavcov môţeme spomenúť zajaca poľného (Lepus europaeus),
kunu skalnú (Martes foina), lasicu malú (Mustela nivalis), lasicu hranostaja (Mustela erminea)
a jazveca lesného (Meles meles). Z kopytníkov je najbeţnejší srnec hôrny (Capreolus capreolus),
v roku 2020 však môţeme potvrdiť aj výskyt diviačej zveri. Poľnohospodárska krajina predstavuje
lovné prostredie i pre viaceré druhy dravcov a sov. Ako najpočetnejšie sa udávajú myšiak hôrny
(Buteo buteo) a sokol myšiar (Falco tinnunculus), ale vyskytli sa i vzácnejšie druhy, ako napr. orol
kráľovský (Aquila heliaca), sokol rároh (Falco cherrug), v zime sokol kobec (Falco columbarius); zo
sov tu bola zistená myšiarka ušatá (Asio otus), sova obyčajná (Strix aluco) a plamienka driemavá (Tyto
alba). Najvýznamnejším druhom vyskytujúcim sa v katastrálnom území obce bol orol kráľovský
(Aquila heliaca). Jeho pravidelný výskyt tu bol zaznamenaný od roku 2002, v roku 2003 bolo
preukázané zahniezdenie v stromoradí (500 m od hranice katastra obce). Hniezdo však bolo
vykradnuté a orlí pár lokalitu opustil. Je predpoklad, ţe sa do biotopu, ktorý spĺňal jeho ekologické
a potravné nároky, môţe vrátiť.
V častiach, kde sa vyskytuje drevinová vegetácia, sa z vtákov uplatňuje viacero druhov
beţných druhov spevavcov, zriedkavejšie aj ďatľov, napr. ďateľ veľký (Dendrocopos major), ďateľ
hnedkavý (Dendrocopos syriacus), ţlna zelená (Picus viridis), tesár čierny (Dryocopus martius).
Udávajú sa tu 4 druhy netopierov (raniak hrdzavý – Nyctalus noctula, večernica pozdná – Eptesicus
serotinus, netopier vodný – Myotis daubentoni a večernica najmenšia – Pipistrellus pygmaeus).
Vodná nádrţ Vištuk je prostredím pre široké spektrum ţivočíchov. Z vtákov sa vyskytujú napr.
kačice divé (Anas platyrhynchos), labute veľké (Cygnus olor), lysky čierne (Fulica atra) a volavky
popolavé (Ardea cinerea). Z vodného vtáctva je zaujímavý i výskyt kormoránov veľkých
(Phalacrocorax carbo), kaluţiačika riečneho (Actitis hypoleucos) a rybárika riečneho (Alcedo atthis).
Z rýb je typický najmä výskyt kaprovitých rýb, ktoré tu sú pravidelne vysádzané (najmä kapor).
Vištucký a Dubovský potok sú v priamo dotknutej časti zregulované. Napriek tomu však ponúkajú
ţivotný priestor viacerým druhom ţivočíchov. Z cicavcov sme tu potvrdili výskyt bobra európskeho
(Castor fiber) a ondatry piţmovej (Ondatra zibethicus). Na brehoch Vištuckého potoka pod obcou je
potvrdené aj hniezdenie rybárika riečneho (Alcedo atthis), ktorého výskyt je v regióne vzácny, pretoţe
tu nenachádza vhodné podmienky na hniezdenie. V území sa uvaţuje aj o prítomnosti vydry riečnej
(Lutra lutra), my sme však jej výskyt nezaznamenali, ani Noga (2009). Podľa miestnych obyvateľov
však bola vzácne pozorovaná v potokoch, ako aj vo vodnej nádrţi Vištuk. Noga (2009) celkovo udáva
z katastrálneho územia obce Vištuk 88 druhov vtákov, 9 druhov obojţivelníkov a plazov a 25 druhov
cicavcov, pričom tento počet nemoţno povaţovať za úplný. Z ekosozologického hľadiska je významný
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výskyt niektorých druhov dravcov – najmä orla kráľovského (Aquila heliaca) a sokola rároha (Falco
cherrug). Na zachovalom vodnom toku Vištucký potok je zaznamenávané hniezdenie rybárika
riečneho, výskyt vydry riečnej (Lutra lutra) je pravdepodobný.

5. STRUČNÁ SOCIO-EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
DEMOGRAFIA
Demografický vývoj obce v uplynulom období bol porovnateľný s vývojom obdobných malých
rurálnych sídiel v bratislavsko-trnavskom regióne aţ do cca r. 1996. Počet obyvateľov, ktorý do r.
1960 postupne a plynule rástol aţ na cca 1 866 obyvateľov, vplyvom silného urbanizačného procesu
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch poklesol cca o 30 %.
V poslednom desaťročí sa stav obyvateľov v obci z hľadiska celkového počtu stabilizoval (tab. 1) ,
pokračuje však negatívny trend vo vývoji demografickej štruktúry.
Tab 1. Vývoj počtu obyvateľov obce Vištuk v období 1960 – 2019. Zdroj: Štatistický úrad SR.
Rok

1960

1970

1980

1991

2001

2007

2019

Počet obyvateľov

1 866

1 794

1 562

1 366

1 349

1 328

1 357

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Zdravotníctvo
Obec Vištuk nemá vybudované zariadenie pre poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti v komplexnom
rozsahu. Vyššia a špecializovaná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná najmä v meste Modra.

Školstvo a výchova
Predškolské zariadenie – materská škola – sa nachádza v centrálnej polohe obce, s kapacitou 2 triedy
(40 detí).
Zariadenie základnej školy s celkovou kapacitou 12 učební navštevuje v deviatich triedach 110 - 115
detí.
Nároky na stredné a odborné školstvo, riešené v meste Modra vo vzdialenosti cca 5 km, príp. Pezinok
a Trnava vo vzdialenosti cca 15 km, si vyţadujú zabezpečiť dochádzku ţiakov autobusovou dopravou.
Sociálna starostlivosť
V katastri obce sa nenachádza ţiadne zariadenie sociálnej starostlivosti. V súčasnosti obec poskytuje v oblasti
sociálnej starostlivosti sluţbu – poskytovanie stravovania pre obyvateľov v poproduktívnom veku v rámci
zariadenia školskej kuchyne.

Kultúra
V obci sa nachádza kultúrny dom s kinom a klubovými priestormi. V priestoroch základnej školy sa
nachádza obecná kniţnica.
Šport
V obci sa nachádza futbalové ihrisko, ihrisko v rámci areálu ZŠ a areál strelnice.
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Komerčná občianska vybavenosť
V obci je k dispozícii sieť komerčných sluţieb, maloobchodu a ţivnostenských prevádzok.
Ostatné zariadenia občianskej vybavenosti
V obci sa nachádza poţiarna zbrojnica, cintorín na severnom okraji ZÚ obce, dom smútku, kostol a
farský úrad.
HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo je významným odvetvím v území. Medzi najväčšie subjekty, ktoré tu pôsobia, patria
PD Vištuk, IN VINO, a.s. a PRO OVO, a.s. Priamo s dotknutým územím je v kontakte inseminačná stanica pre
zabezpečenie kvality v riadenej reprodukcii jeleňov, danielov a muflónov, ktorá je vo vlastníctve Xcell
Slovakia Breeding Services, s.r.o.

Priemysel a podnikanie
V obci Vištuk sa nenachádzajú veľké podnikateľské subjekty, areály a zariadenia sekundárneho
sektora (priemyselná výroba, výrobné sluţby a stavebníctvo). Obec má charakter typického rurálneho
osídlenia s dominantnou funkciou obytnou.
REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
Potenciál pre cestovný ruch a rekreáciu je pomerne nízky, keďţe sa tu nenachádzajú významné
historické alebo kultúrne pamiatky. V obci sa však nachádza vodná nádrţ, ktorá slúţi na rekreačný
rybolov.
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Vodovodná sieť
Obec Vištuk je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu, do ktorého je voda dodávaná
z podzemného vodného zdroja Modra – Harmónia, prameň Koreň I., II., Sklená, Ţliabok – studňa.
Niektoré subjekty majú vlastné vodné zdroje vo forme studní.
Zásobovanie elektrickou energiou.
Cez k.ú. Vištuk prechádza vzdušné VVN 110 kV vedenie RS Trnava – RS Pezinok. Zásobovanie obce
Vištuk a jeho okolia el. energiou je zabezpečené z VN 22 kV linky č. 201 VN, z ktorej je vonkajšími
VN prípojkami napojených 7 trafostaníc pre bytovo-komunálny sektor a 3 trafostanice závodné (pre
podnikateľský sektor).
Zásobovanie zemným plynom
V obci Vištuk je vybudovaná STL a NTL plynovodná sieť v komplexnom rozsahu, ktorá je
zásobovaná z VTL plynovodnej prípojky DN 80 PN 25 vedenej od VTL plynovodu Modra –
Budmerice DN 150.
Telekomunikačné a informačné siete
Obec Vištuk je napojená na telefónnu sieť diaľkovým optickým káblom DOK, ktorý je trasovaný
z obce Budmerice. V obci je vybudovaný rozvod káblovej televízie a obecný rozhlas.
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
V k.ú. obce Vištuk za juţným okrajom ZÚ sa nachádza areál bývalej skládky, ktorá bola uzavretá v r.
2005. V súčasnosti je odvoz a zneškodňovanie odpadu z obce Vištuk zabezpečené zmluvne.
Komunálny odpad z obce sa vyváţa na skládku odpadov Dubová (nie nebezpečný odpad), v lokalite
Pod hájom.

6. OCHRANA PRÍRODY
Ochranu prírody a krajiny s vyčlenením územnej a druhovej ochrany, ako aj ochrany drevín v
záujmovom území zabezpečuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Uvedený zákon
ustanovuje stupne ochrany, ktoré špecifikujú podmienky pre jednotlivé druhy činností, s cieľom
zamedziť a predchádzať neţiaducim zásahom, ktoré by nejakým spôsobom ohrozili, poškodili aţ
zničili podmienky a formy ţivota, ekologickú stabilitu a pod.
ÚZEMNÁ OCHRANA
Priamo dotknuté územie ako aj celé územie katastra sa vyznačuje nízkym prírodoochranárskym
potenciálom, keďţe väčšinu plochy tu zaberá orná pôda (pozri tieţ časť venovanú vegetácii resp.
biotopom). Ochranu prírody na celom území zabezpečuje 1. stupeň územnej ochrany, podľa ktorého sa
vyţaduje súhlas orgánu ochrany prírody na činnosti uvedené v §12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny. Najbliţšími maloplošnými chránenými územiami sú PR Lindava a PR Alúvium
Gidry cca 4 aţ 5 km na SZ od obce, medzi obcami Dubová a Štefanová. Najbliţším veľkoplošným
chráneným územím je CHKO Malé Karpaty, ktorého hranica je od obce Vištuk do 10 km západným
smerom (obr. 4).
DRUHOVÁ OCHRANA
Za chránené rastliny sú povaţované tie druhy, ktoré sú uvedené v Zozname chránených rastlín a
prioritných druhov rastlín v prílohe č. 5 vyhlášky MŢP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon
543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení vyhlášky MŢP SR č. 492/2006 Z.z.
Celková botanická hodnota záujmového územia je veľmi nízka. Počas botanického prieskumu
sme v roku 2008 zaznamenali výskyt chráneného klinčeka kopcového (Dianthus collinus), ktorého
jediná mikropopulácia bola zistená v lemovej vegetácii na okraji sukcesne zarastajúceho sadu juţne od
obce. Populácia je v zániku. V roku 2020 sa nám ju nepodarilo potvrdiť.
V území sme zaznamenali dva druhy, ktoré sú v Červenom zozname (Eliáš et al. 2014). Okrem vyššie
uvedeného klinčeka je to Scrophularia umbrosa, ktorý sa roztratene vyskytuje vo vodnýh tokoch (oba
druhy s kategóriou ohrozenosti NT).
Za chránené ţivočíchy sú povaţované druhy uvedené v Zozname chránených ţivočíchov a prioritných
druhov ţivočíchov v prílohe č. 6 vyhlášky MŢP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody v znení vyhlášky MŢP SR č. 492/2006 Z.z.
V zmysle platnej legislatívy sú chránené všetky druhy vtákov, obojţivelníkov a plazov. Podrobný
zoznam neuvádzame, je potrebné vykonať aktualizovaný podrobný prieskum. Niektoré chránené druhy
sú uvedené v časti venovanej faune, ako ich uvádza Noga (2009).
CHRÁNENÉ STROMY
V dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa chránený strom nevyskytuje.
Natura 2000
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Priamo dotknuté územie ani územie katastra obce nie je priamo súčasťou systému Natura 2000. V
širšom okolí sa nachádza chránené vtáčie územie SKCHVU014 Malé Karpaty, ktorého hranica je do
10 km od dotknutého územia. Do10 km sa nachádza aj chránené vtáčie územie SKCHVU023 Úľanská
mokraď a územia európskeho významu SKUEV0147 Lindava a SKUEV0089 Martinský les (obr. 5).
RAMSARSKÁ LOKALITA
V území ani blízkom okolí sa nenachádza ţiadne územie, ktoré spadá pod Ramsarský dohovor
o mokradiach.
CHRÁNENÉ VODOHOSPODÁRSKE ÚZEMIA
Územie nie je súčasťou.
ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY
Územný systém ekologickej stability je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov,
ich zloţiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem ţivota v krajine. Základ
tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho
a miestneho významu (zákon č. 543/2002 Z.z.).
Priamo v dotknutom území sa nachádzajú len prvky miestneho územného ekologického systému
ekologickej stability:
mBC vodná nádrţ Vištuk – biocentrum miestneho významu, tvorí ho vodná plocha a jej brehy
prevaţne s nelesnou drevinovou vegetáciou a menej aj močiarnou vegetáciou, v závislosti od vodného
stavu je vyvinutá aj litorálna vegetácia.
mBK3 Vištucký potok - biokoridor miestneho významu, prepája mBC VN Vištuk s ostatnými prvkami
ÚSES, ktoré sa nachádzajú mimo v širšom okolí. Tvorí ho prevaţne zregulovaný vodný tok s
brehovými porastmi.
mBK5 Dubovský potok – biokoridor miestneho významu tvorený zregulovaným vodným tokom s
brehovými porastmi. Prepája rBC Lindava s mBK3.
V rámci katastra sa však nachádzajú aj prvky regionálneho územného systému ekologickej
stability (RÚSES) bývalého okresu Bratislava – vidiek (Staníková, 1993):
rBC 25 regionálne biocentrum Vištuk – Silárd, ktorý zahŕňa lesný porast s čiastočne zachovanou
druhovou skladbou drevín.
rBK XVII – biokoridor regionálneho významu Martinský les – Šenkvický háj – Silárd, prepája dve
regionálne biocentrá a pretína regionálny biokoridor Stoličný potok.
Medzi ďalšie prvky miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území
patria:
mBK1 – biokoridor miestneho významu tvorený občasným vodným tokom a líniami drevín. Prepája
plochu lesných porastov Hájske a rBC Lindavu s ostatnými prvkami ÚSES mimo riešené územie.
mBK2 – biokoridor miestneho významu tvorený občasným vodným tokom a plochami NDV. Prepája
rBC Lindavu s miestnymi prvkami.
mBK4 Poľný kanál – biokoridor miestneho významu tvorený vodným tokom s brehovými porastmi.
Prepája rBC Lindava s mBK3.
Súčasťou je tieţ niekoľko interakčných prvkov.
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7. ZÁVER
Študované územie patrí do katastra obce Vištuk a moţno ho vegetačne rozdeliť na štyri výrazné
skupiny. Prvé dve skupiny tvorí orná pôda a porasty s prevahou nepôvodných drevín (agáta bieleho) na
poľnohospodárskom pôdnom fonde. Z botanického hľadiska ide preto o málo hodnotné územia. Druhé
dve skupiny tvorí vegetácia pozdĺţ Vištuckého a Dubovského potoka a VN Vištuk s brehovými
časťami. Tieto dve územia sú z environmentálneho hľadiska veľmi cenné (obr. 6). Najmä VN Vištuk a
ústie potoka s pôvodnými drevinami v lesnom poraste môţeme v rámci celého katastra povaţovať z
environmentálneho hľadiska za najcennejší prvok, keďţe obec leţí uprostred poľnohospodárskej pôdy.
Za zmienku stojí aj výskyt chránených druhov ţivočíchov, najmä bobra európskeho (Castor fiber),
ktorý si tu vybudoval hrádzu.
Z týchto dôvodov je potrebné, aby sa do tejto najhodnotnejšej časti územia zasahovalo len
minimálne. Bolo by moţné vytvoriť tu miesto pre tzv. mäkký cestovný ruch, napr. formou náučného
chodníka poloţeného na pylónoch, tak aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu, prípadne formou
krytu pre pozorovanie divokej prírody. Bobor sa totiţ nejaví aţ tak citlivý na vyrušovanie, ako iné
druhy. Realizácia prírodného kúpania je moţná iba v oblasti mimo tohto citlivého územia. Priechod
k vode je moţné realizovať na viacerých miestach, pričom ţivočíšstvo touto činnosťou nie je nejako
ohrozené.
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Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom
prostredí
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o ţivotnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon 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).

Mgr. Ján Dobšovič

V Bratislave 5.3.2021
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PRÍLOHY
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Obr.1. Skupiny biotopov na skúmanom území

Obr. 2. Druhy pozemkov na skúmanom území
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Obr. 3. Druhy pozemkov na skúmanom území

Obr. 4. Chránené územia
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Obr. 5. Územia NATURA 2000

Obr. 6. Environmentálna hodnota územia
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