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Lokalizácia územia

Povodie Olšavice je situované v Levočských vrchoch

(13 km2)

Flyšové územie, s pôdami najmä na strmších svahoch 

náchylnými na eróziu 

Nadmorská výška: 700-1050 m n.m.,  ročný úhrn 

zrážok: 900 mm

Olsavica



Olšavica 1949



Zmeny krajinnej 

štruktúry:

Prvá fáza: 50- roky, 

kolektivizácia a 

rušenie terás a 

medzí

Druhá fáza: 80-

roky, meliorácie na 

výmere 183 ha 

sústredené do 

pramennej oblasti, 

po zmeliorovaní 

rozoranie mokradí

Meliorované plochy



Začiatkom 90-tych rokov negatívne 

účinky intenzívneho poľnohospodárstva 

sa prejavili v záplavách v obci

Letné povodne zároveň spôsobovali veľkú eróziu



Lúky Strednej Európy - ochrana a 

trvalo udržateľné využívanie – projekt GEF 

Olšavica – jedno zo štyroch projektových území na Slovensku

Cieľ: Zmenou štruktúry krajiny (premenou ornej pôdy na trvalé trávne 
porasty) prispieť k zlepšeniu retenčnej schopnosti krajiny, zníženiu 
erózie pôdy a znížiť riziko záplav 

Hlavné opatrenie:

zatrávnenie najrizikovejších plôch ornej pôdy spojené s trvalou 
zmenou kultúry na travinný porast



PD Olšavica
Hospodárenie v horských výrobných podmienkach, 

r. 2000 - orná pôda 400 ha (800 ha v 80-tych rokoch), lúky 100 ha, pasienky 

900 ha

podnik zameraný na chov hovädzieho dobytka (800 ks)

orná pôda len na zabezpečenie krmiva pre zvieratá vrátane obilovín, 

zemiaky v r. 2000 len pre vlastnú potrebu

Neudržateľnosť doterajšieho systému hospodárenia na pôde aj z pohľadu 

ekonomickej efektívnosti

Tradičný pohľad- snaha o sebestačnosť podniku

Nedôvera k novým finančným nástrojom

Nutná konverzia systému hospodárenia, 

vypracovanie novej stratégie

 náskok pred ostatnými poľnohospodármi 

PD – najväčší (prakticky jediný) 

zamestnávateľ v obci



Obnovný plán pre povodie Olšavice

Požiadavka na expertov Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej 

fakulty STU Bratislava aby pripravili model tvorby zasakovacích 

a protieróznych trávnych pásov na ornej pôde, ktorý zamedzí odnosu 

ornice a spomalí tok vody

mapovanie krajinnej štruktúry, biotopov a hodnotenie ich stavu

hydrotechnické posúdenie (prietoky v povodí, drenáž) 

hodnotenie eróznej ohrozenosti 



Hydrologická analýza

Horná časť povodia toku Oľšavica s vyznačenými čiastkovými povodiami



Posúdenie systematickej drenáže

Situovanie jednotlivých lokalít s realizovaným odvodnením drenážnou sieťou 

Drenážny prietok = 0,9 l/s/ha

Odvodňovaná plocha = 182,7 ha

Celkový príspevok do recipientu = 160 l/s



Posúdenie eróznej ohrozenosti

Lokalizácia reprezentatívnych priečnych profilov



   C = 0,17 C = 0,12 C = 0,02 C = 0,15 C = 0,44 

Profil I [%] L [m] G [t/ha/rok] 

1 10,6 282 4,880 3,445 0,574 4,306 12,631 

2 9,7 1050 8,239 5,816 0,969 7,270 21,326 

3 12 275 5,836 4,119 0,687 5,149 15,104 

4 14,6 410 9,743 6,877 1,146 8,596 25,216 

5 10,4 480 6,186 4,366 0,728 5,458 16,010 

6 12,9 310 6,944 4,902 0,817 6,127 17,972 

7 11,3 550 7,517 5,306 0,884 6,633 19,457 

8 19,3 155 9,531 6,728 1,121 8,410 24,669 

9 18,2 110 7,270 5,131 0,855 6,414 18,815 

10 11,1 780 8,709 6,148 1,025 7,685 22,542 

11 14,5 255 7,598 5,363 0,894 6,704 19,666 

 

Strata pôdy [t/ha/rok] – pôvodný stav 

Priemerná ročná strata pôdy G v t/ha/rok pre jednotlivé pozemky a profily

raž a jačmeň pšenica lucerna ozimný jačmeň zemiaky



Pásové pestovanie plodín 
Návrh pásového pestovania plodín na ornej pôde v povodí toku Oľšavica

(chránené pásy sú žlté a ochranné pásy sú modré)

striedanie 80m širokých pásov ornej pôdy a trávneho porastu pozdĺž 

vrstevníc dlhších svahov



Strata pôdy [t/ha/rok] – nový návrh 

   C = 0,17 C = 0,12 C = 0,02 C = 0,15 C = 0,44 

Profil I [%] L [m] G [t/ha/rok] 

1 10,6 282 1.091 0.804 0.230 0.976 2.641 

2 9,7 1050 1.842 1.357 0.388 1.648 4.459 

3 12 275 1.304 0.961 0.275 1.167 3.158 

4 14,6 410 2.178 1.605 0.458 1.949 5.272 

5 10,4 480 1.383 1.019 0.291 1.237 3.347 

6 12,9 310 1.552 1.144 0.327 1.389 3.758 

7 11,3 550 1.680 1.238 0.354 1.503 4.068 

8 19,3 155 2.130 1.570 0.449 1.906 5.158 

9 18,2 110 1.625 1.197 0.342 1.454 3.934 

10 11,1 780 1.947 1.434 0.410 1.742 4.713 

11 14,5 255 1.698 1.251 0.358 1.520 4.112 

 

raž a jačmeň pšenica lucerna ozimný jačmeň zemiaky

Priemerná ročná strata pôdy G v t/ha/rok po uplatnení pásového pestovania plodín



Navrhované pásy lúk (136 ha)

Problém:

•praktické obhospodarovanie



2001
2002

2003
2004

Postupné zatrávňovanie – premena ornej 

pôdy na lúky 



Skutočne realizované 

zatrávnenie – 60 ha 

(projekt GEF)

Plochy sú využívané 

ako trvalé lúky (boli 

zamerané a zmena 

vnesená do katastra 

nehnuteľností)



Pri zatrávnení bola použitá 

štandardná trávna zmes – 6 

druhov tráv + ďatelina, 

absencia regionálnej zmesi 

pôvodných lúk 

pôvodné lúky s prirodzeným druhovým 

zložením – vyššia diverzita, ale aj vyššia 

protierózna účinnosť (vyššia hustota 

porastu)

obohacovanie druhovej pestrosti porastu 

– prenos sena z druhovo bohatých 

pôvodných lúk na miesta založených 

pásov.

hmota sa musí pozberať zo zdrojových 

lúk ešte pred dozretím a vypadnutím 

semien na pôvodnej lokalite a rozprestrieť 

sa na pokosenom založenom páse. 



Integrované využívanie krajiny a manažment 

mokradí - pilotný projekt v oblasti Olšavice -

Dunajský regionálny projekt (UNDP/GEF), 

2005/2007

 Revitalizácia malého vodného toku

 Výstavba hrádze, vytvorenie malej vodnej plochy, zmiernenie 

prívalových vôd a sploštenie povodňovej vlny



Obnova meandra a presmerovanie 

toku do pôvodného koryta



Výstavba hrádze
požiadavka obce riešiť 

záplavy a vytvoriť malú 

vodnú plochu



Starostlivosť o mokrade

- obec



Revitalizácia malého vodného toku

r. 2006, pred 

úpravou

Apríl 2007 September 2007



„zasypanie“ toku –

november 2006



a potok si sám nájde 

cestu...



Sadenie drevín – brehových 

porastov





Dovidenia v Olšavici


