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REKONŠTRUKCIA POVODNE Z PRETRHNUTIA HRÁDZE 
V RUDNE NAD HRONOM ZO 17. MÁJA 2021 

ČASŤ 1. URČENIE OBJEMU VODY V NÁDRŽI
Pavla Pekárová, Jakub Mészáros†, Pavol Miklánek 

V husto osídlených oblastiach môže povodeň z dôvodu pretrhnutia hrádze
spôsobiť ničivú katastrofu so stratami na životoch a na majetku. Čas potrebný na
varovanie ľudí žijúcich pod nádržou je v prípade povodní spôsobených
pretrhnutím hrádze veľmi krátky. Predložená štúdia je zameraná na získanie
hydrologických podkladov potrebných na rekonštrukciu priebehu prielomovej vlny
z pretrhnutia kamennej prehrádzky v Rudne nad Hronom zo 17. mája 2021.
Cieľom prvej časti štúdie je na základe terénnych meraní po povodňovej udalosti
určiť objem vody v nádrži pred pretrhnutím kamennej prehrádzky nad obcou
Rudno nad Hronom.

Výsledky – opis prehrádzky

Táto práca bola podporená projektom VEGA 2/0004/19.

Meranie hrúbky sedimentov

Lokalizácia nádrže v povodí Rudnianskeho potoka (hore) nad obcou Rudno n. Hronom
a povodia Rudnianskeho potoka v povodí Hrona (dole) na Slovensku.
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Určenie objemu vody v nádrži

Pôvodná hrádza tajchu (17 m)

Kamenná prehrádzka (6 m)

Výpusť pri dne (d=0,8 m)

Kamenná priepustná prehrádzka 
z roku 2011 v mieste pôvodnej 

hrádze Dolného Tajchu. 
(foto Hríb, 2012).

Za účelom získania dostatočného množstva vody počas celého roku potrebného
na pohon zariadení na odčerpanie vody z rudných baní boli nad obcou Rudno
nad Hronom vybudované dve zemné sypané hrádze Starý - Horný tajch, a v roku
1789 Nový - Dolný tajch.

V roku 1926 sa hrádza Nového tajchu pri ľavom brehu bezpečnostného priepadu
sčasti pretrhla a voda z prielomovej vlny spôsobila v obci katastrofickú povodeň.
V sedemdesiatych rokoch 20.-teho storočia bola hrádza prerušená až po dno
nádrže.
V decembri 2011 bola v mieste pôvodnej hrádze pretrhnutého Nového Tajchu
dokončená priepustná kamenná hrádzka. Nadmorská výška koruny prehrádzky
bola 280 m. Podľa dostupných informácií bol nový retenčný priestor suchého
poldra ca 29 680 m3 pred kamennou hrádzou šírky 10 m, výšky 6 m, a dĺžky 22 m
s dnovou výpusťou DN 800 dĺžky 32 m (Hríb, 2012).

Z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR je k dispozícií Digitálny model reliéfu
(DMR) približne 3/5 územia Slovenska cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS DMR,
ktorý bol nasnímaný leteckým laserovým skenovaním v období rokov 2017–2020.
Medzi dostupnými lokalitami je aj lokalita 12 Banská Štiavnica, pod ktorú spadá
vodná nádrž v Rudne nad Hronom. Toto územie bolo snímané v čase od
16.11.2018 do 27.3.2019. Na každý m2 bolo skenovaných minimálne 5 bodov
s výškovou presnosťou 0,06 m (ÚGKK SR, 2021).

Pomocou aplikácie bol vyexportovaný výrez, v ktorom sa nachádza vodná nádrž
v Rudne nad Hronom, ktorá bola v čase snímkovania prázdna. Následne bol výrez
DMR spracovaný v softvéri ArcGIS 10. Z výrezu DMR boli nástrojom Contour
derivované vrstevnice s intervalom 0,5 m. Výrez DMR bol orezaný vrstevnicou
s nadmorskou výškou 280 m. Získaný DMR prázdnej vodnej nádrže je
prezentovaný na obrázku dole.
Nástrojom Surface Volume bol vypočítaný vodozádržný objem plnej nádrže, ktorý
má hodnotu 14 807 m3, čo je polovica objemu udávaného autorom projektu spred
vyše 10-tich rokov.

Desaťročné 
sedimenty v nádrži 

nad obcou Rudno n. 
Hronom. 

(Foto Miklánek, 
1. 6. 2021).

Do výpočtov objemu prielomovej povodňovej vlny sme potrebovali zistiť objem
vody, ktorý z nádrže po pretrhnutí prehrádzky vytiekol. S údajom o objeme nádrže
z roku 2011 nebolo možné pracovať, nakoľko sa dno nádrže za vyše 10 rokov
zanieslo sedimentami (pozri foto). Počas terénneho prieskumu 1. júna 2021 bola
pracovníkmi ÚH SAV v teréne na základe stôp na brehoch vodnej nádrže a na
stromoch rastúcich vo vodnej nádrži identifikovaná výšku hladiny, po ktorú bola
vodná nádrž naplnená a boli vykonané merania hrúbky sedimentov. Najhrubšie
nánosy sedimentov, ktoré boli v teréne zmerané, mali výšku cca 1-1,7 m.

Schéma nádrže v roku 2019..
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