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Abstrakt

REKONŠTRUKCIA POVODNE Z PRETRHNUTIA HRÁDZE 
V RUDNE NAD HRONOM ZO 17. MÁJA 2021 
ČASŤ 2. ANALÝZA ÚDAJOV A TERÉNNE MERANIA
Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, Jana Podolinská, Ján Pekár, Jakub Mészáros†

V predloženej štúdii sme sa zamerali na analýzu hydrologického režimu v širšom
regióne Rudnianskeho potoka. Pri analýze dlhodobého trendového vývoja zrážok
sme použili údaje zo zrážkomernej stanice Banská Štiavnica za obdobie 1901–
2018. Dlhodobý trend prietokov v stanici Krupinica Plášťovce zodpovedá vývoju
zrážok. V druhej časti sme na základe viacerých terénnych meraní po povodni
odhadli kulminačné prietoky povodne zo 17. 5. 2021 nad nádržou a pod nádržou
na Rudnianskom potoku. Sto metrov nad nádržou kulminácia dosiahla 7,8 m3s-1

pod nádržou to bolo 80 až 100 m3s-1. V tretej časti sme hydrologickou analógiou
rekonštruovali priebeh povodne zo zrážok nad nádržou, a priebeh prielomovej
vlny pod nádržou.

1. Analýza dlhodobých trendov zrážok a prietokov

Táto práca bola podporená projektom APVV-20-0374 „DETECTIVES“ 

2.1. Odhad kulminačného prietoku vlny z dažďa nad nádržou Rudnianskeho potoka 

Priebeh ročných zrážkových úhrnov zo stanice B. Štiavnica (1901–2018)
a priemerných ročných prietokov zo stanice Plášťovce na toku Krupina. 

3. Rekonštrukcia zrážkovej 
a prielomovej povodňovej vlny 

N-ročné špecifické odtoky q v l.s-1km-2 a 95% dolné a horné hranice intervalu 
spoľahlivosti. Kľak Žarnovica a Bzenica, Vyhniansky potok, Kalinčiakovo Sikenica,

log-Pearsonovo rozdelenie III. typu.

Podobne, ako v prípade zrážok (Banská Štiavnica), aj prietoky od roku 1931 do
roku 1993 klesali (Krupinica: Plášťovce). Desaťročie 1931–1940 bolo
najvodnejšie, desaťročie 1981-1990 (a deväťročie 2011–2019) najsuchšie.

Na odhad N-ročných prietokov na Rudnianskom potoku bola použitá metóda
hydrologickej analógie. Vychádzalo sa z radov maximálnych ročných prietokov
(Qmax) a distribučných funkcií N-ročných špecifických odtokov (qmax) zo staníc
Žarnovica na toku Kľak, z Vyhnianskeho potoka, a stanice Kalinčiakovo na
Sikenici. Hydrologickou analógiou odhadnutý 100-ročný prietok v tomto profile (12 km2)
môže byť okolo 30 m3s-1. Neistota stanovenia tejto hodnoty štatistickými metódami je
veľmi vysoká.

Časový priebeh vlny v profile nad nádržou
z trvalého dažďa odvodená hydrologickou
analógiou na základe priebehu vlny v stanici
Pečenice: Jabloňovka je vykreslená modrou
farbou. Priebeh prielomovej vlny z vody
z nádrže tesne pod hrádzou je naznačený
na obrázku červenou farbou. Prielomová
vlna má veľmi vysoký prietok a veľmi krátke
trvanie.

Priečny profil 
na Rudnianskom 
potoku z terénnych 
meraní, 100 m nad 
nádržou. 
(Foto Miklánek, 
1.6. 2021). 

Vrcholový prietok z dažďa za povodne 17. 5. 2021 v profile 100 m nad nádržou bol
odhadnutý na 7,8 m3s-1, tj. 650,2 l.s-1km-2. Podobne ako v susedných tokoch,
povodňová vlna z dažďa kulminovala okolo 17,00 hod. SELČ.

Priečny profil na Rudnianskom potoku 70 m 
pod hrádzou, hladina za povodne.
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Analýza maximálnych ročných prietokov v okolitých tokoch Rudnianskeho potoka 
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2.2. Odhad kulminačného prietoku 
z prielomovej vlny Rudnianskeho potoka 

Z rozhovorov s obyvateľmi Rudna vyplynulo,
že prielomová vlna z nádrže prešla pred
16,00 hod. SELČ, povodňová vlna z dažďa
o hodinu neskôr. O 15,54 hod. SELČ už
bolo po kulminácii prielomovej vlny. Na
určenie kulminačného prietoku z prielomovej
vlny pod hrádzou sme vybrali profil starej
pevnej betónovo kamennej hrádzky pod
zničenou prehrádzkou (foto dole). Vrcholový
prietok sme odhadli na ca 80–100 m3s-1.

Schéma priebehu 
rekonštruovanej 
zrážkovej (modrá 

farba) 
a prielomovej 

(červená farba) 
povodňovej vlny 

v Rudne nad 
Hronom v profile 

pod nádržou 
17. 5. 2021. 

(Prielomová vlna a 
povodňová vlna zo 
zrážok majú rôzne 
mierky na osi x).


