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1. Úvod 

V obci Horné Orešany sa naakumulovalo viacero problémov spojených s 

manažmentom vody v obci a v jej okolí. Pri prerokovaní jednotlivých projektov a ideí vznikla 

potreba posudzovania dielčích problémov v jednom komplexnom riešení, ktoré by 

zahrnovalo aj vzájomné vplyvy každého z nich a tak by sa minimalizovala možnosť vzniku 

chýb, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu života v obci a na životné prostredie. Za hlavné 

výzvy pre budúcnosť v tomto smere považujeme:  

1. Trvale existujúci problém s Mladým potokom (obtokový kanál E.Č.5211055001) a s jeho 

nedostatočným prietokom spôsobujúcim zahnívanie kalov na dne a neestetické životné 

prostredie pre občanov bývajúcich v jeho okolí.  

2. Neprofesionálne a neesteticky vykonaná úprava hate a priepustu na ústí Parnej a 

Mladého potoka, ako spôsob protipovodňového opatrenia a potreba revitalizácie celého 

okolia hate. 

3. V dôsledku globálnych klimatických zmien, dochádza aj lokálne k otepleniu klímy obce a 

v jej okolí. Taktiež sa v dôsledku týchto javov trvale znižuje objem vodných zdrojov 

v okolitom životnom prostredí. V dôsledku globálnych klimatických zmien sa tiež zvyšuje 

riziko výdatných prívalových zrážok čím môže dochádzať k lokálnym záplavám, ale aj 

k vysychaniu vodných zdrojov a studničiek v okolí obce.  Preto ak sa majú uspokojivo riešiť 

aj problémy menované v bode 1. až 3. ukazuje sa potreba vykonať v okolitom teréne 

vodozádržné opatrenia za účelom stabilizácie vodného režimu celého okolia obce. 

4. Nové okolnosti a dopady na životné prostredie potenciálne vytvára aj Vyhláška OÚ Trnava 

– Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 

2019-2028, ktorej dopadom majú byť ťažobné práce vykonané v katastri obce a u ktorých sa 

predpokladá vplyv aj na vodný režim. 

Obec sa preto rozhodla uvedené problémy riešiť komplexným manažmentom vody v záujme 

trvalo udržateľného rozvoja na svojom zastupiteľstve. 

Cieľom predloženej správy je podrobne definovať vyššie spomenuté problémy, formulovať 

požiadavky na jasné zrozumiteľné posúdenie ich dopadov na vodný manažment v obci 

a životné prostredie a tiež načrtnúť stratégiu, akou by sa mala obec riadiť, aby bolo možné 

nájsť kvalifikované riešenie uvedených  problémov v dobrom presvedčení, že prinesú úžitok 

všetkým obyvateľom obce ale aj okolitému životnému prostrediu. 
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2. Definovanie posudzovaných problémov  

Jednotlivé posudzované aktivity je možné zoskupiť do tematicky, alebo priestorovo 

spoločných okruhov a v nich aj uvažovať o spoločných navzájom prepojených riešeniach. 

Z tohto pohľadu sme vytvorili nasledovné okruhy: 

 

2.1 Prvý okruh problémov - súčasný stav   

Prvým okruhom problémov je teda posúdiť terajší stav a dopad opatrení v oblasti 

manažmentu vodného hospodárstva na vodných tokoch a plochách v katastri obce Horné 

Orešany.  

Z doteraz známych údajov sú nasledovné odhady bilancií požadovaných objemov: 

A. Požadovaný minimálny prietok v riečke Parná  86 dm3/s. Uvedený limit bol stanovený 
vodohospodárskym orgánom a je nevyhnutnou podmienkou pre trvalo udržateľný 
život v riečke. Otázkou je či tento limit zohľadňuje aj nebezpečenstvo ohrievania vody 
v dôsledku klimatických zmien, a či uvedený prietok nie je potrebné zvýšiť s ohľadom 
na budúcnosť 
 

B. Koryto Mladého potoka preteká obcou a vytvára kolorit a životné prostredie pre Dolné 
záhumnie. Za obcou preteká v blízkosti studní pre vodovod, ktoré komunikujú s týmto 
tokom podzemnými  vodami. Keďže vplyvom vodohospodárskych opatrení v koryte 
potoka nie je dostatok vody, jeho koryto vytvára prakticky vlhké až zahnívajúce 
prostredie, ktoré obťažuje svoje okolie zápachom, degraduje estetické vnímanie 
prostredia pre život obyvateľov a pri súčasnom stave hrozí jeho zánik. Obyvatelia 
obce vyjadrili v petícii zo dňa 26.9.2018 požiadavku, aby v potoku bol zabezpečený 
prietok s hladinou aspoň 15 cm, čo by potok oživilo, ozdravilo a zároveň by vznikol aj 
estetický efekt pre okolité prostredie. (Viď príloha č.1) V neposlednom rade by mal 
prietočný potok aj vplyv na lokálnu klímu tejto časti obce. Aby bolo možné tieto 
požiadavky splniť, je potrebné vykonať odborný odhad akým prietokom by sa dal 
oživiť Mladý potok. Popisovaný súčasný stav je v prílohe č.4, obr. č. 1  
 

C. Na závlahy pre poľnohospodárov je v súčasnosti požadovaný prietok 70 dm3/s. Daný 
prietok zohľadňuje aktuálny stav výmery poľnohospodárskej pôdy v okolí obce. 
Výmera obhospodarovanej pôdy kolíše v závislosti od ekonomických podmienok pre 
producentov poľnohospodárskych plodín a mala by preto byť dodržovaná a braná 
ako podmienka rozvoja poľnohospodárstva. Nedá sa tu uvažovať spôsobom, že 
prechodne sa výmera zmenšuje a už sa nikdy nebude rozširovať. VN Horné Orešany 
túto funkciu doposiaľ neplní, ale vzhľadom na prebiehajúce klimatické zmeny takáto 
potreba nastane.  
 

D. Firma Tate & Lyle na základe analýzy zhodnotenia hydrologickej bilancie na toku 
parná a vodohospodárskej sústavy nádrže Horné Orešany vypracovanej na STU 
Bratislava, požiadala správcu vodných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p., Odštepný závod Piešťany) o vydanie súhlasu k odberu povrchových vôd z VN 
Horné Orešany za účelom zabezpečenia výroby v množstve 35l/s. Listom zo dňa 
8.2.2018 bola táto žiadosť správcom vodných tokov (Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany) odsúhlasená. Viď príloha č. 3.                                                                                                      
V súčasnosti VN Horné Orešany takéto funkcie neplní a jej pôvodný formát výstavby 

s podobnými požiadavkami nepočítal. Obecné zastupiteľstvo sa s takýmto využitím 

VN Horné Orešany momentálne nestotožňuje. Napriek tomu je nevyhnutné túto 
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analýzu zohľadniť a zakomponovať jej závery do komplexného posúdenia celého 

systému opatrení. 

E. Okrem uvedených problémov súvisí s vyššie uvedeným aj rekonštrukcia   náhonu, 
hate, stavidla a okolitých brehov na ústí Parnej a Mladého potoka v súlade 
s požiadavkami vodohospodárov, ochrany obyvateľstva pred prípadnými povodňami 
a zabezpečenie prietokového režimu na Mladom potoku a aj možnosť revitalizácie 
priestoru okolo hasičskej zbrojnice na obecnú oddychovú zónu. Súčasný stav je 
zobrazený v prílohe č.4,  obr. č. 2  

 

2.2 Prvý okruh problémov – súbor opatrení 

Dlhodobý priemerný nátok do VN Horné Orešany z prítoku Parná je: maximálne 256 dm3/s., 

v letných mesiacoch 109-130 dm3/s. Čo v prípade kumulácie potreby všetkých vyššie 

uvedených požiadaviek bez zohľadnenia potrieb obce predstavuje maximálny odber vody 

z VN Horné Orešany na úrovni 192 dm3/s. K tomuto stavu môže prísť len v letných 

mesiacoch kedy je teda evidentné, že v tomto prípade by došlo k odberu z nádrže vyššiemu 

ako je prítok. V súčasnosti je ťažké odhadnúť aký prietok by mal byť zabezpečený pre Mladý 

potok. 

Nateraz obec teda nemá definovaný objem, aký by potrebovala na oživenie prietoku 

v Mladom potoku, tak, aby sa z neho stal prietočný systém. Toto by umožnilo zmeniť 

charakter koryta zo zahnívajúceho zabahneného prostredia na zdravé a esteticky prijateľné 

podmienky. Je potrebné podotknúť, že mladý potok sa po 3 km spája s korytom rieky Parná 

a teda prietok v tomto úseku nie je odvedením objemu vody z riečky Parná natrvalo. 

Opatrenia pre prvý okruh problémov: 

a) Zadefinovať odborný odhad potrebného prietoku vody v Mladom potoku, tak aby sa 
udržal jeho prietočný režim s ohľadom na fakt, že sa po 3 km spája s riečkou Parná a 
posúdiť jeho vplyv na stabilizovanie klesajúceho množstva vody v studniach pre 
obecný vodovod, ktoré sú v jeho blízkosti. 

b) Pripraviť technickú štúdiu rekonštrukcie hate a priepustov tak, aby zabezpečila, 
potrebný prietok v riečke Parná, v Mladom potoku a zároveň aby mala aj 
protipovodňový účinok v zmysle požiadaviek vodohospodárskeho orgánu. 

c) Pripraviť vizuálnu štúdiu revitalizácie priestoru pri hati a požiarnej zbrojnici 
 

2.3 Druhý okruh problémov – súčasný stav 

Druhý okruh problémov súvisí s globálnymi klimatickými zmenami a s globálnym 

otepľovaním. V dôsledku uvedených zmien sa dá predpokladať neustále zvyšovanie rizika 

a frekvencie prívalových dažďov s následnými povodňami, aká bola aj v minulosti, v roku 

2011 dokumentovaná v prílohe č. 4, obr.č 6. Zvyšuje sa teda potreba protipovodňových 

opatrení. Nemá význam pridávať ďalšie priehrady. Tu je rozumné podporiť protipovodňovú 

ochranu vodozádržnými opatreniami. Ďalším efektom klimatických zmien je trvalé 

znižovanie  postupné vysychanie okolia obce a jej katastrálneho územia. Vplyvom týchto 

javov môže zároveň dôjsť k znižovaniu nátokov do VN Horné Orešany a teda aj k zvýšeniu 

nepriaznivých účinkov na požiadavky citované v prvom okruhu problémov. Jedným 

z dopadov, ktoré sú už v súčasnosti viditeľné je znižovanie hladiny podzemných vôd 
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v studniach, strata výdatnosti prameňov v okolitých horách, resp. ich úplný zánik. Tento trend 

dokumentujeme v prílohe č.4 na obr.č.5a Okrem toho ako výsledok melioračných prác 

a globálneho otepľovania došlo k zániku zamokreného územia viď príloha č. 4, obr. č.5b, čo 

sa dá tiež z hľadiska biodiverzity a ekológie hodnotiť ako negatívny výsledok. Proti 

uvedeným javom je nevyhnutné prijať opatrenia, pretože z dlhodobého hľadiska ohrozujú 

trvalo udržateľný rozvoj obce a stav životného prostredia v nej a v jej okolí. 

 

2.4 Druhý okruh problémov – súbor opatrení 

Riešením, resp. aspoň čiastočnou elimináciou predpokladaného vývoja môže byť realizácia 

vodozádržných opatrení na svahoch okolitého terénu nad obcou a nad VN Horné Orešany, 

ktoré sú vo vlastníctve obce, Lesov SR, Slovenského pozemkového fondu resp. v 

súkromnom vlastníctve. Na územia v okolí obce a VN, ktoré sú vo vlastníctve iných 

subjektov bude potrebné vyrokovať spoluúčasť a súhlas s realizáciou vodozádržných 

opatrení. Realizáciou vodozádržných opatrení by bolo možné kompenzovať straty vody 

v teréne v okolí obce, pričom sa predpokladá z dlhodobého hľadiska aj priaznivý vplyv na 

obnovenie zaniknutých prameňov a hladiny podzemných vôd. 

Predpokladaný odhad efektu vodozádržných opatrení: 

Plocha katastrálneho územia, ktoré pripadá do úvahy: 21 569 044 m2. 
Priemerné ročné úhrny zrážok v okolí obce Horné Orešany 650 až 800 mm 

Ak sa v dôsledku vodozádržných opatrení podarí zvýšiť záchyt vody do pôdy len o 10%, 

získali by sme tým 1 509 833 m3 vody ročne navyše, ktorá by dotovala pôdu a podzemné 

vody vlhkosťou. Samozrejme čím lepšia účinnosť a veľkosť plochy na ktorej sa opatrenia 

budú realizovať tým vyšší efekt, ktorý môže  reálne dosiahnuť objemy až 2 mil.  m3 vody 

ročne navyše.  

Spôsob a druhy vodozádržných opatrení sú dokumentované v prílohe 4,  obr. č.8. 

Opatrenia pre druhý okruh problémov: 

Vypracovať dopadovú štúdiu pre vodozádržné opatrenia, aj s predbežným návrhom ich 

technickej realizácie, spôsobu financovania a odhadovaného rozpočtu. 

2.5 Tretí okruh problémov – súčasný stav 

Tretí okruh problémov súvisí s vyhláškou OÚ Trnava – Schválenie návrhu programu 

starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028,  

Okolité prírodné a životné prostredie obce je charakterizované veľkou pestrosťou prostredí 

od poľných ekosystémov, cez vinohrady, vodnú plochu VN Horné Orešany až po lesnaté 

územie horského masívu Malých Karpát. Toto lesnaté územie je vzácne pre udržanie 

biodiverzity a pre tlmenie vplyvu klimatických zmien na lokálne klimatické podmienky. Je 

zároveň priestorom, ktorý vytvára energetické toky pomocou evapotranspirácie a teda 

ochladzuje okolité prostredie, chráni vodné zdroje. Uvedené územie predstavuje zároveň 

obľúbenú turistickú destináciu a výletnú a rekreačnú zónu pre obyvateľov mesta Trnava a jej 
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okolia. Necitlivý zásah do lesného spoločenstva by prudko ohrozil všetky vymenované 

funkcie daného ekosystému.  

 

2.6 Tretí okruh problémov – súbor opatrení 

Obec Horné Orešany nemôže obmedzovať hospodárske využitie okolitých lesov. V každom 

prípade však bude všetkými prostriedkami zápasiť, aby toto využitie prebiehalo ekologicky 

prijateľným spôsobom, ktorý zabezpečí trvalú udržateľnosť všetkých funkcií lesného 

spoločenstva tak ako sú zabezpečené doteraz.  

V záujme toho je potrebné dožiadať spôsob realizácie ťažby a požadovať aby sa upustilo od 

celoplošných výrubov a boli nahradené selektívnou ťažbou. Limitovať tvorbu lesných ciest 

ťažkými mechanizmami a na záver žiadať o povinné znovu zalesnenie vyťažených 

úsekov a rekultiváciu lesných ciest, tak, aby sa nestali „odvodňovacími kanálmi“ z lesného 

priestoru. K tomuto problému obec zaujala stanovisko, ako je dokumentované v prílohe č.2  

Opatrenie pre tretí okruh problémov: 

Do dopadovej štúdie zahrnúť aj časť - dopadovú štúdiu pre realizáciu ťažobných prác 

v lesných porastoch, opatrenia na elimináciu negatívnych efektov na ekológiu,  turistický ruch 

a vodné zdroje aj s predbežným návrhom ich realizácie. 
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3. Závery  

V záujme trvalo udržateľného rozvoja obce Horné Orešany a ochrany obce pred dopadmi 

globálnej zmeny klímy a globálneho otepľovania a v záujme boja proti suchu navrhujeme 

prijať nasledovné opatrenia:  

1) V zmysle predošlých kapitol navrhujeme realizovať projekt: komplexného manažmentu 
vody v katastrálnom území obce Horné Orešany a prípadne aj v spolupráci s majiteľmi 
pozemkov aj v okolí katastrálneho územia.  
V procese prípravy predprojektovej dokumentácie osloviť a prerokovať zámer 
vodozádržných opatrení s majiteľmi dotknutých pozemkov. 

2) Projekt realizovať v troch etapách: 
a) predprojektová štúdia - návrh riešení aj s numerickými prepočtami vodozádržných 

opatrení a vplyvov na vodné toky a bilancie, ktorá by zahŕňala požiadavky všetkých 
vyššie menovaných troch okruhov problémov.  

b) spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre celú problematiku 
komplexného manažmentu vody na základe odporúčaných z predprojektovej štúdie.  

c) realizácia projektu komplexného manažmentu vody v zmysle projektovej 
dokumentácie. 

Predbežný  časový harmonogram realizácie: 

Body 2)a) realizovať do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia. 

Body 2)b) realizovať do 2 rokov odo dňa prijatia uznesenia 

Body 2)c) realizovať do 5 rokov odo dňa prijatia uznesenia. 

 

 

Financovanie projektu: 

Predpokladom financovania celého projektu sú zdroje z fondov EU a MŽP z programu 

rozvoja vidieka a programu na vodozádržné opatrenia. 

Kľúčovým bodom je príprava predprojektovej štúdie s horným limitom do 5 000 €. Táto štúdia 

musí zároveň dať odpoveď aj na otázku aké finančné objemy sú nevyhnutné na nasledujúce 

kroky. Teda na vypracovanie projektovej dokumentácie a následne na realizáciu celého 

projektu komplexného manažmentu vody.  
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Prílohy 
Príloha č.1: petícia občanov 

 



Obec Horné Orešany 

Komplexný manažment vody v záujme trvalo udržateľného rozvoja 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Horné Orešany 

Komplexný manažment vody v záujme trvalo udržateľného rozvoja 11 

 

Príloha č.2:  stanovisko obce ku návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na 

obdobie rokov 2019-2028 
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Príloha č.3 
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Obr. č. 1: Súčasný stav toku Mladý potok a jeho okolia 
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Obr.č. 2: Súčasný stav okolia hrádze a stavidla pri požiarnej zbrojnici 
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Obr.č. 3: Súčasný stav priečky parná v Horných Orešanoch 
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Obr.č.4 : Súčasný stav hrádze a stavidiel                                          
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Obr.č.5a/5b  : mapovanie prameňov a studničiek v okolí obce 

      

             

Zamokrené 
územie 
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Obr.č.6:   záplavy 7. júna 2011, poškodený most Majdánske 
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Obr.č.6 b: Rýchle stúpnutie hladiny toku Parná po výdatnejších celodenných zrážkach  

– 37,5 mm / 24 hod. (nie búrka) (22.5.2019) 

 

 

Obr.č.  7: katastrálne územie obce 
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Obr. č. 8: Príklady vodozádržných opatrení. 
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