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ZOZNAM SKRATIEK 

a.s. akciová spoločnosť 

B elipsoidická (geodetická) šírka (ETRS 89) 

BP bezpečnostná plocha 

Bpv Balt po vyrovnaní 

č. číslo 

D celkový najväčší rozmer vrtuľníka; prekážkové značenie deň 

Doc dokument 

DSP dokumentácia pre stavebné povolenie 

DVRM Digitálny výškový referenčný model 

E východ (East) 

FATO plocha konečného priblíženia a vzletu (Final Approach and Take-off Area) 

FN Fakultná nemocnica 

GEO zemepisný 

GPS Globálny polohový systém (Global positioning system) 

H(el) elipsoidická výška (elipsoid ETRS 89) 

ICAO Medzinárodná organizácia civilného letectva (Interantional Civil Aviation 

Organization) 

kg kilogram 

K.ú. katastrálne územie 

L elipsoidická (geodetická) dĺžka (ETRS 89) 

LÚ Letecký úrad SR 

m meter 

MAG magnetický 

MPa mega Pascal   

MŽP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

N sever (North); nočné značenie  

n.m. nad morom 

OAIM oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 

OP ochranné pásma 

s sekunda 

S-JTSK súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SR Slovenská republika 

s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným 

t tona 

TLOF vzletová a dosadacia plocha (Touchdown and Lift-off Area) 

VBH vzťažný bod heliportu 

VH nadmorská výška heliportu 
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VFR  pravidlá na let za viditeľnosti (Visual Flight Rules) 

Y geodetická dĺžka S-JTSK 

X geodetická šírka S-JTSK 

Z geodetická výška S-JTSK 

Zb. zbierka 

Z.z. zbierka zákonov 

 

 

SYMBOLY 

´ uhlová minúta 

´´ uhlová sekunda 

 elipsoidická (geodetická) šírka (ETRS 89) 

 elipsoidická (geodetická) dĺžka (ETRS 89) 

 stupeň 

= rovná sa 

% percentá 

§ paragraf   
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ÚVOD 
 

Výstavba v okolí heliportu musí byť regulovaná v súlade s územným plánom tak, aby 

neboli v okolí heliportu vytvárané nové prekážky, ktoré by znemožňovali prevádzku heliportu, 

prípadne predstavovali nebezpečenstvo pre leteckú prevádzku.  

Dokumentácia ochranných pásiem heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú 

službu Fakultnej nemocnice Trenčín (ďalej OP heliportu FN Trenčín) vychádza z dokumentácie 

Letecko – prevádzkového a stavebno – technického posúdenia heliportu pre leteckú 

záchrannú službu Fakultnej nemocnice Trenčín z augusta 2009, ktorá bola schválená Leteckým 

úradom Slovenskej republiky (právny predchodca Dopravného úradu). Ako podklady pre 

spracovanie OP heliportu FN Trenčín boli použité: 

 Územný plán mesta Trenčín – súčasný stav 

 Dokumentácia pre územné rozhodnutie a DSP Fakultná nemocnica Trenčín; Pavilón 

centrálnych operačných sál a OAIM, Generálny projektant KOBAN architects, s.r.o.; 

2009 

 Letecko – prevádzkové a stavebno – technické posúdenie heliportu pre leteckú 

záchrannú službu Fakultnej nemocnice Trenčín, prof. Ing. Antonín Kazda, CSc., 

august 2009 

 Ochranné pásma letiska Trenčín určené LÚ SR č. 9081/313-2802- OP/2010 dňa 

09.05.2011 

 Predpis L14 Letiská, II. zväzok, Heliporty 

 ICAO Doc 9261 Heliport Manual 

 Katastrálna mapa v rozsahu OP 

 Základná mapa SR 1:10 000  

 

Charakteristiky ochranných pásiem heliportu sú totožné s fyzikálnymi parametrami 

prekážkových rovín heliportu a sú doplnené o ochranné pásmo so zákazom stavieb. 

Dokumentácia OP heliportu FN Trenčín bude tvoriť súčasť územno-plánovacej dokumentácie1 

a bola spracovaná na základe Objednávky 191031 zo dňa 27.8.2019.  

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“) OP 

heliportu FN Trenčín určuje Dopravný úrad.  

 

                                                 
1 ) Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
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Ochranné pásma sa určujú rozhodnutím Dopravného úradu po dohode so stavebným 

úradom príslušným na vydanie územného rozhodnutia2. Miestne príslušné stavebné úrady 

a orgány územného plánovania sú zodpovedné za dodržanie obmedzení určeného 

ochranného pásma v povoľovacom konaní ďalších stavieb a zmene využitia územia3.  

 

Dokumentáciu schválených ochranných pásiem vrátane všetkých podkladov vedie 

v aktualizovanom stave Dopravný úrad a prevádzkovateľ heliportu. OP heliportu FN Trenčín 

sa vzťahujú na umiestnenie, projektovanie, výstavbu a prevádzkovanie stavieb, umiestnenie 

a prevádzku pevných aj mobilných prostriedkov a zariadení, vysádzanie porastov a ich 

maximálnu prípustnú výšku na území a v priestoroch vymedzených ochranných pásiem.  

Poznámka: Keďže ide o vyvýšený heliport umiestnený na streche, nepredpokladá sa výstavba 

objektov a výsadba v rozsahu ochranného pásma so zákazom stavieb. 

 

 

 
  

                                                 
2 )  § 29 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 33 ods. 2 zákona č. 50/1976  Zb. 

v znení neskorších predpisov  
3 )  § 32 písm. c) a § 37 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 



 7 

KAPITOLA 1 ÚDAJE O HELIPORTE 

V tejto kapitole sú údaje o heliporte pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu FN 

Trenčín. Za aktualizáciu je zodpovedný prevádzkovateľ heliportu.  

 

1.1. Zemepisné súradnice 

1.1.1. Zemepisné súradnice vyjadrujúce zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku sú v tomto 

posúdení stanovené v geodetickom súradnicovom systéme ETRS - 89. 

 Poznámka: Údaje súradníc sú uvedené aj v systéme S-JTSK.  

 

1.2. Vzťažný bod heliportu (VBH) 

1.2.1. Poloha VBH je stanovená trvalo v geometrickom strede heliportu. 

1.2.2. Poloha VBH je stanovená v stupňoch, minútach a sekundách a je:  

A/ v súradnicovom systéme ETRS 89: 

 = 4852´59,88073´´ N 

 = 01801´43, 11386´´ E 

H(el.) = Výška (el)   266,37 m  

Poznámka: H(el.) elipsoidická výška (elipsoid ETRS 89) 

B/ v súradnicovom systéme S-JTSK 

Y = - 498209.4472 

  X = - 1205451.9705  

VH = 223,23 m n.m. 
 

Poznámka 1: Nadmorská výška stredu TLOF je 223,23 m n.m. Ide o projektovanú 

výšku. 

Poznámka 2: Skutočná nadmorská výška bude zmeraná po ukončení výstavby 

heliportu.  

 

Technická správa k zameraniu bodov pre heliport FN Trenčín - spôsob získania 

informácií: 

Meranie bolo vykonané metódou GPS s príjmom korekcie z SK POS a 

trigonometrickou metódou na meranie neprístupných výšok na neprístupných  
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podrobných bodoch. Na meranie bol použitý dvojfrekvenčný prístroj LEICA GPS 

RX900CSC a totálna stanica LEICA TCR703. Merania boli vykonané v súradnicovom 

systéme ETRS89 a následne transformované do S-JTSK pomocou 3D Helmertovej 

transformácie s použitím 12 identických bodov. Výšky podrobných bodov boli určené 

pomocou modelu kvázigeoidu SR DVRM vo výškovom systéme Bpv. Z hľadiska 

presnosti a časovej integrity polohových údajov boli údaje transformované do 

ETRS89. 

 

História dát   

Merania a spracovanie výsledkov observácií boli vykonané dodávateľsky na základe 

č. zákazky 21/09 v priebehu mesiaca august. Dňa 21.augusta 2009 bolo ukončené 

meranie súradníc bodov a vytvorená databáza bodov, zodpovedný vedúci merania 

Ing. Miroslav Bruna, autorizovaný geodet a kartograf Ing. Ladislav Rajninec, Ing. 

František Masár, Geometra s.r.o. Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín  

 

Údaje vypočítal: Ing. Miroslav Bruna  

Kontroloval: Ing. František Masár 

 

1.3. Nadmorská výška heliportu 

1.3.1. Nadmorská výška heliportu je udaná v najbližších pol metroch a je: 

VH = 223,5 m n.m. Bpv 

 

Poznámka: Nadmorská výška stredu TLOF bola určená projektantom na základe 

výpočtu a je 223,23 m n.m. a najvyšší bod FATO, (okraj FATO) je 223,27 m n.m. jedná 

sa o projektované výšky. 

 

1.3.2. Spôsob získania informácií - meračské a výpočtové práce 

Údaje o nadmorskej výške heliportu sú určené zo situácie Fakultnej nemocnice Trenčín 

poskytnutej investorom. 

Poznámka: Po dokončení stavby musí byť heliport zameraný autorizovaným geodetom 

a údaje oznámené Dopravnému úradu.  
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1.4. Rozmery letiska a súvisiace informácie 

Poznámka: Rozmery heliportu boli stanovené na základe rozmerov kritického typu 

vrtuľníka Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2 s celkovou dĺžkou 13,73 m. Rozmery 

vrtuľníkov ktoré sú v súčasnosti používané pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, 

alebo perspektívnych vrtuľníkov sú menšie. 

1.4.1. Pre letisko sú stanovené tieto údaje: 

a) Typ heliportu – vyvýšený, neverejný, vnútroštátny 

b) Odpútacia a dosadacia plocha (TLOF) je totožná s plochou konečného priblíženia 

(FATO)  

 tvar kruhu o priemere 21,0 m 

 sklon – menší ako 2 % 

 povrch – betón 

 únosnosť – 3 500 kg/0,55 MPa  

 FATO určené pre prevádzku vrtuľníkov výkonnostnej triedy 1 

 priblíženie - neprístrojové 

hlavný smer priblíženia 34 pre podmienky VFR – deň/noc 

  336°00´00,0´´ GEO 

vedľajší smer priblíženia 13 pre podmienky VFR – deň/noc   

   126°00´00´´ GEO 

c) Bezpečnostná plocha BP  

 medzikružie priľahlé k FATO o šírke 3,5 m (celkový priemer je 28,0 m), vnútorná 

polovica z rozmeru BP, t.j. 1,75 m je navrhnutá pre dynamické zaťaženie 

kritickým typom vrtuľníka; vonkajšia polovica BP je únosná pre zaťaženie 200 kg 

 povrch – oceľová mreža 

d) Vizuálne navigačné prostriedky – denné značenie a svetlotechnické systémy pre 

podmienky prevádzky VFR deň/noc 

 

1.5. Iné údaje 

V niektorých častiach dochádza k prieniku OP heliportu FN Trenčín a OP letiska 

Trenčín.  

Poznámka 1: Prevádzka vrtuľníkovej záchrannej služby z heliportu FN Trenčín bude 

koordinovaná s prevádzkou na letisku Trenčín.  
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KAPITOLA 2 OCHRANNÉ PÁSMA HELIPORTU  
 
2.1 Ochranné pásma so zákazom stavieb  

2.1.1  Ochranné pásmo so zákazom stavieb slúži na ochranu priestoru nevyhnutného na 

bezpečné manévrovanie vrtuľníka počas pristávacieho a vzletového manévru.  

2.1.2 V ochrannom pásme so zákazom stavieb je zakázané:  

- Umiestňovať nové stavby, uskutočňovať zmeny odsúhlasených a dokončených 

stavieb, najmä prístavbu a nadstavbu, umiestňovať a používať zariadenia 

a konštrukcie nestavebnej povahy a uskutočňovať ich zmeny, umiestniť 

a prevádzkovať pevné a mobilné prostriedky, s výnimkou zariadení nevyhnutných 

pre potreby zabezpečenia letovej prevádzky za predpokladu, že tieto budú spĺňať 

požiadavky najmä predpisu L14 Letiská, II. zväzok, Heliporty a ku ktorým bude 

Dopravným úradom vydaný predchádzajúci súhlas. 

- Vysádzať, pestovať a nechať rásť stromy, kry a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť 

bezpečnosť leteckej prevádzky (v prípade ich pestovania na streche budovy, ktoré 

by mohli prerastať nad plochu konštrukcie heliportu). 

2.1.3  Ochranné pásmo so zákazom stavieb je stanovené ako kruh s priemerom 28,0m so 

stredom umiestneným v strede heliportu.  

 Poznámka: Pretože  ide o vyvýšený heliport umiestnený na streche, nepredpokladá sa 

výstavba objektov a výsadba v rozsahu ochranného pásma so zákazom stavieb.  

2.2  Ochranné pásma s výškovým obmedzením  

Ochranné pásma letiska s výškovým obmedzením vymedzujú priestor, v ktorom je 

zakázané: 

- Umiestňovať nové stavby, uskutočňovať zmeny odsúhlasených a dokončených 

stavieb, najmä prístavbu a nadstavbu, umiestňovať a používať zariadenia 

a konštrukcie nestavebnej povahy a uskutočňovať ich zmeny, umiestniť 

a prevádzkovať pevné a mobilné prostriedky, ktoré by svojimi rozmermi 

presahovali nad určené roviny a plochy, s výnimkou zariadení a objektov 

nevyhnutných pre potreby zabezpečenia letovej prevádzky za predpokladu, že 

tieto budú spĺňať požiadavky najmä predpisu L14, II. zväzok, Heliporty, a ku 

ktorým bude Dopravným úradom vydaný predchádzajúci súhlas. 

- Vysádzať porasty alebo ich nechať rásť nad určené roviny a plochy. Udelenie 

výnimky z ochranných pásiem s výškovým obmedzením pre novú 
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výstavbu, rozšírenie existujúcich stavieb a umiestnenie zariadení nestavebnej 

povahy je vylúčené. Výnimku je možné udeliť len pre dočasné prekážky 

(stavebné mechanizmy), a to len za predpokladu súhlasu prevádzkovateľa 

heliportu a zaistenia koordinácie prevádzky na heliporte so stavebnými 

prácami.  

Ochranné pásma s výškovým obmedzením tvoria: 

 ochranné pásma roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny, 

 ochranné pásma prechodových plôch. 

 

2.3  Ochranné pásma roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny 

OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny je tvorené šikmou rovinou 

stúpajúcou od konca FATO a je súmerná okolo osi prechádzajúcej stredom FATO.  

OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny je vymedzené takto: 

a) Vnútorná strana je vodorovná a jej dĺžka je rovná šírke FATO, je kolmá na os 

priblíženia a je umiestnená na vonkajšom okraji FATO. Šírka vnútorného okraja OP 

roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny je 21,0m.  

b) Dve bočné strany začínajú na koncoch vnútornej strany a roztvárajú sa pod uhlom 

20° po oboch stranách od zvislej roviny prechádzajúcej osou FATO. 

c) Vonkajšia strana je vodorovná, kolmá na os približovacej roviny a leží vo 

vodorovnej vzdialenosti 600 m od vnútornej strany. 

Nadmorská výška vnútornej strany je rovnaká ako nadmorská výška stredu FATO a je 

223,23 m n.m. 

Sklon OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny je 1:8 a je meraný vo zvislej 

rovine prechádzajúcej osou OP.  
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2.4 Ochranné pásma prechodových plôch 

OP prechodovej plochy je tvorené zloženou plochou pozdĺž okraja FATO a časti okraja 

OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny stúpajúceou von až do stanovenej 

výšky.  

OP prechodovej plochy je vymedzené takto: 

a) Nižšia strana je totožná so stranami mnohouholníka opísaného FATO 

a s pozdĺžnymi stranami OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny.  

b) Horná strana je pozdĺž okraja strany štvorca opísaného FATO vymedzená 

vodorovnou vzdialenosťou 50 m od okraja strany štvorca opísaného FATO a pozdĺž 

OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny spojnicou s hornou stranou OP 

roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny. 

Nadmorská výška určitého bodu nižšej strany je: 

a) pozdĺž okraja OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny zhodná 

s nadmorskou výškou OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny v danom 

bode a 

b) pozdĺž okraja strany mnohouholníka opísaného FATO zhodná s nadmorskou výškou 

stredu FATO. 

Sklon OP prechodových plôch je meraný vo zvislej rovine kolmej na FATO a je 1:2. 

 

2.5  Vyhodnotenie prekážok v OP  

Nad OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny zasahuje prekážka P1  

bleskozvod na vrchole anténneho systému na obytnom dome (bod 723) 

Nad OP prechodových plôch zasahuje prekážka P2 – schodisko budovy chirurgického 

pavilónu (bod 715). 

Poznámka: Prekážky musia byť odstránené pred vydaním povolenie na prevádzkovanie 

heliportu.  
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KAPITOLA 3 ZOZNAM KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ  
 

1. K.ú.   
 

Trenčín 

2. K.ú.   
 

Trenčianske Biskupice 
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KAPITOLA 4 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV KONANIA, DOTKNUTÝCH OBCÍ A ORGÁNOV 

ŠTÁTNEJ SPRÁVY 
 

Mesto Trenčín Mierové námestie 2 

911 64 Trenčín 

Letecké opravovne Trenčín, a.s. 

 

Legionárska 160 

911 04  Trenčín 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Odbor regionálneho rozvoja 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01  Trenčín 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej 

prevádzky 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01  Trenčín 

Okresný úrad Trenčín 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3,  

911 01  Trenčín  

Okresný úrad Trenčín 

odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 

územného plánovania  

Hviezdoslavova 3,  

911 01  Trenčín 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky 

Nám. Ľudovíta Štúra 1 

812 35  Bratislava 

Mesto Trenčín 

Útvar územného plánovania 

Mierové námestie 2 

911 64  Trenčín 

Mesto Trenčín 

Stavebný úrad 

Farská 10 

911 064 Trenčín 

 

 



 15 

ZOZNAM PRÍLOH 
 

1 Situácia heliportu 1:200 

2 Situácia ochranných pásiem   1:2 000 

3 Situácia katastrálnych území 1:5 000 
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ZOZNAM PREKÁŽOK  
 

Číslo 
prekážky 

Popis bodu Súradnice S - JTSK Súradnice ETRS 89 Presah 
nad OP 

Znač. 
(D/N) X Y Z B L H 

1. Bleskozvod na 
vrchole anténneho 
systému na 
obytnom dome  
(bod 723) 

1205653.05 498211.68 246,55 48°52'53.39010" N 18°01'43.88041" E 289,69 0,49 N 

2. Budova chir. 
pavilónu (bod 715)  

1205428.46 498194.94 232,13 48°53'00.68062" N 18°01'43.71949" E 275,27 0,92 N 

 
Poznámka 1: Obidve prekážky budú pred vydaním prevádzkového povolenia heliportu znížené tak, aby netvorili nebezpečenstvo leteckej prevádzke. 

Po znížení budú opätovne zamerané. 
Poznámka 2: Prekážkové značenie D = denné, N = nočné. V rámci realizácie heliportu bude realizované značenie oboch bodov. 
 


