
Obec Dúbrava
Rybníky a cestovný ruch



Dúbrava  a  jej možnosti v cestovnom ruchu –

- Malá ,pekná , podhorská obec  33o obyvateľov , 960 ha
- Turistika  , pešia , cyklotrasy ,hubárčenie ,
- Poľovníctvo , rybárčenie
- Paraglaiding
- Štátna prírodná rezervácia Rajtopiky a pohorie Branisko
- Výhliadková veža - Sľubica , krásny panoramatický pohľad 
- Kultúra – Nový  amfiteáter  - Dúbravské pirohy ......
- Kostol sv. Jána krstiteľa , zvony z roku 1663 , oltár zo starého kostola je 

v štátnom múzeu Košice 
- Ubytovanie – Penzión Zelený dom
- Podnikateľská činnosť obce  Oslavy , svadby , tradičné výrobky  
- -agroturistika , farmárčenie 
-



Program revitalizácie krajiny a integrovaného 

manažmentu povodí SR pre rok 2011

� Zámerom  a účelom projektu bolo vybudovať 30 tis. 
m3 vodozádržných a revitalizačných  opatrení
v katastri obce Dúbrava.  Výsledkom opatrení je 
revitalizácia poškodených častí krajiny a zníženie 
rizika povodní v obci a ďalej vytvorenie a vybudovanie 
v lesnej a  poľnohospodárskej krajine vo vybraných 
lokalitách vodozádržné krajinné, terénne útvary, za 
účelom zadržania dažďovej vody. 



Revitalizačné opatrenia boli vybudované
v týchto lokalitách:

Lokalita Druh opatrenia Vodozádržný objem

Obecný potok 44 drevené hrádzky, 1 sypaná hrádza 2618,54 m3

Ľ prítok O ľšavca 49 dreveno-kamenné hrádzky 2345,37 m3

P prítok Oľšavca 52 drevené hrádzky, 2 sypané 4963 m3

Oľšavec 79 ks drevené hrádzky 2154,6 m3

Žehrica 42 drevené hrádze, 2 betónové hrádze 3291 m3

Lesné pozemky
8 suché poldre, 32 odrážky,1 zasiakavacia
jama, 1 zasiakavací pás, 20 drevené hrádze

5134 m3

Hurky

5 vodné nádrže, 2 drevené hrádze, 1 
zasiakavacia jama, 1 zasiakavací pás, 20 

dreveno-kamenné hrádze, 4 suché poldre, 1 
mokraď

10276 m³

Celkový vodozádržný objem 30782,51 m3



Pred realizáciou oddychovej zóny
Vodná nádrž - Dúbrava

Zámer na oddychovú zónu   2003
-Projektová dokumentácia  DUR  - obec    2004
-Projektová dokumentácia DSP    - dotácia z SAŽP  2006
-Posudzovanie vplyvov na ŽP   - dotácia SAŽP    2008
-Zmena PD pre SP         2011
-Výstavba                       2011 - 2012



Pred výstavbou 

-Poľnohospodársky nevyužívaný 
pozemok  nachádzajúci sa  v 
južnej časti  od obce 

--Prvotné práce pri čistení
pozemku od drevín a príprava na 
zemné práce



Vodozadržné zariadenia 
tesne nad nádržou 
počas výstavby ,  vidieť
že už pomaly plnili 
svoju funkciu.



Realizácia 2011-2012



Výstavba vodnej 
nádrže
Homogénná hrádza

Výpustný objekt

Rozpočtový náklad cca 
50.000€



Výpustný objekt na 100 
ročnú vodu

s lávkou



� Znovu sýpaná hrádza s 
geotextíliou a kamením



� Zemné práce na hrádzi

� pohľad na stavenisko



Mechanizmy na stavbe Zemné práce



Pohľad z hora V zime



Výstavba



Výstavba



Konečne-

napúšťanie vody

Napúšťanie vody
a zaplavovanie  
územia



Podali sme žiadosť na vytvorenie oddychovej zóny na SAŽP  a 
boli sme úspešní. Obdŕžali sme dotáciu 4.000 €

2013



Realizácia projektu

Prístrešok pre turistov

Výstavba ohniska a 
oplotenia , lavičky



Zrealizované dielo po 
poskytnutí dotácie 
SAŽP na  oddychovú
zónu obce Dúbrava 



Pohoda  - pokoj

Rybárska  chajda

Prístrešok pre turistov

Lavičky 

Móla

Sociálne zariadenia

Výsadba vodných rastlín

Oplotenie areálu

Život vo vode –ryby , 
rastliny ,hmyz vtáky ....



Oddychová zóna 

obce Dúbrava

Zrealizované dielo

Oddychová zóna 
obce Dúbrava  v 
južnej časti obce .



- obecný rybník  /športový rybolov /

- súkromné rybníky / športový rybolov ,predaj rýb /



Oddychová zóna 

obce Dúbrava

Možnosti využitia :

Športový rybolov

Turistika

Stanovanie

Spoločenské podujatia

Člnkovanie

Zhodnotenie  pozemkov

Využitie služieb v obci ,

ubytovanie ,obchod , 
pohostinstvo. 



Súkromné rybníky

Súkromné rybníky na 
chov pstruha dúhového 
, v súčasnosti je tam 
cca.2500 ks pstruha 
dúhového.

Bol zrealizovaný umelý 
výter a celkové
počítame kapacitu 
rybníkov cca. 5.000 ks



Fungujú aj v zime

Kaskádovité rybníky , 
kde voda postupne 
preteká všetkými 
nádržami . Taktiež je 
zachytená povrchová
voda  a postupne aj 
voda z prameňa. V 
súčasnosti 

Päť malých menších 
nádrží .



Smrekovica Rajtopiky





Dúbravské pirohy 



Je to len jedná malá kvapka  vody  .

Sama kvapka potok nespraví .Skúsme tých kvapiek 
vytvoriť čím viac aby vznikol potôčik , potôčik plný 

života .

Ďakujem  za  pozornosť .
Tešíme sa na návštevu v Dúbrave a regióne Podbranisko.


