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REKONŠTRUKCIA VODNEJ NÁDRŽE KLAUZY 

RECONSTRUCTION OF THE WATER RESERVOIR KLAUZY 

Ladislav Fabian, Barbara Kopčáková 

Abstrakt: 

Povodne v rokoch 2008 a 2010 opakovane spôsobili veľké škody na objektoch a telese hrádze vodnej 

nádrže Klauzy. Vlastník stavby, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, v rokoch 2012 - 2013 

realizoval rekonštrukciu tejto vodnej stavby, ktorej podrobnosti uvádzame v príspevku. Napriek tomu, 

že stavebné práce prebiehali za neľahkých prístupových podmienok na území Národného parku 

Slovenský raj, výstavba bola úspešne dokončená koncom roka 2013. 

 

Abstract: 

The floods in 2008 and 2010 caused a lot of damages on the Klauzy reservoirs objects. Within the 

years 2012 and 2013 the owner, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, realized the reconstruction 

of the dam. Despite the fact that the Klauzy reservoir is situated in protected area of the National park 

with limited access, the reconstruction was completed at the end of the 2013. 
 

 

Obr. č. 1 Pohľad na návodnú stranu vodnej nádrže Klauzy, jún 2013 

 

Obr. č. 2 Pohľad na návodnú stranu vodnej nádrže Klauzy po rekonštrukcii, apríl 2014 
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ÚVOD 

 

Vodná nádrž Klauzy sa nachádza v Národnom parku Slovenský raj v povodí Bieleho potoka. 

Prvé zmienky o vodnej stavbe v tejto oblasti siahajú do 19. storočia. Nádrž bola vybudovaná 

na splavovanie vyťaženého dreva z miestnych lesov k ústiu rieky Hornád a ďalej až do obce 

Smižany k Smižianskej Maši. Zmenou systému dopravy dreva stratilo vodné dielo svoj 

pôvodný význam. Priehrada bola v 70-tych rokoch zrekonštruovaná ako betónová 

monolitická s prisypaním vzdušnej strany zemným násypom a dreveným sklzom, 

prispôsobená na chov rýb. Pozostáva z dvoch nádrží, prvej prietočnej nádrže s dreveným 

nehradeným priepadom a druhej akumulačnej nádrže s priehradným telesom. Od roku 1985 je 

vodná nádrž Klauzy národnou kultúrnou pamiatkou. Vlastníkom vodnej stavby sú LESY SR, 

štátny podnik. 

 

 

Obr. č. 3 Pohľad na teleso hrádze po rekonštrukcii – jún 2009 a po povodni – júl 2010  

 

Extrémne zrážky a povodne v rokoch 2008 a 2010 v doline Bieleho potoka spôsobili škody na 

lesnom poraste, prístupových lesných komunikáciách, priepustoch a na objektoch vodnej 

stavby. Po rekonštrukcii v roku 2009 boli opravené objekty opäť vystavené povodňovým 

prietokom v roku 2010. Nedostatočná kapacita bezpečnostného priepadu zapríčinila preliatie 

priehrady, povodňový prietok spolu s plaveným porastom zničil drevenú konštrukciu žľabu 

a odplavil zemný násyp na vzdušnej strane priehrady. Priestor pod priehradou obsahoval 

zvyšky drevených a betónových konštrukcií a naplaveného materiálu. 
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Obr. č. 4 Schéma stavu telesa hrádze pred rekonštrukciou, apríl 2012 

Charakteristické údaje o vodnej stavbe  rok 2010  po rekonštr. 2013 

Kóta koruny hrádze     629,00 m n. m. 629,30 m n. m. 

Kóta bezpečnostného priepadu   628,30 m n. m. 628,30 m n. m. 

Objem       17 000 m
3
  26 000 m

3
 

Zátopová plocha na kóte 628,30 m n. m.  9 000 m
2
  12 000 m

2
 

Dĺžka hrádze      35,12 m  35,12 m 

Šírka koruny hrádze max.    1,2 m   1,73 m  

Max. hĺbka      7,0 m   7,3 m 

 

REKONŠTRUKCIA V ROKOCH 2012-2013 

 

V apríli v roku 2012 bola vypracovaná Vodohospodárska štúdia odtokových pomerov a 

Projekt pasportizácie fa TERRAPROJEKT a.s., Bratislava. Na základe týchto dokumentov 

boli stanovené návrhové prietoky a hydraulické schémy, ktoré boli podkladom pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a k realizácii stavby 

rekonštrukcie bezpečnostného priepadu na vodnej stavbe Klauzy.[1] Rekonštrukcia 

pozostávala z opravy vtokového objektu, zväčšenia kapacity bezpečnostného priepadu, 

výstavby prístrešku nad obslužným objektom, sklzu a vývaru. Cieľom rekonštrukcie bolo 

prevedenie prietoku Q100 = 26 m
3
.s

-1
 cez bezpečnostný priepad s postupným utlmením energie 

až do prirodzeného koryta Bieleho potoka.  

 

Vtokový objekt 

Na mieste jestvujúceho vtokového objektu bol osadený monolitický objekt s dvomi úrovňami 

prietokovej časti, v spodnej časti s kruhovým profilom z betónovej rúry DN 800 a v hornej 

časti s piatimi obdĺžnikovými prierezmi s rozmermi 0,75 m x 0,95 m s celkovou kapacitou 

17,4 m
3
.s

-1
. Pred zvislými nosnými časťami rámového priepustu boli osadené nárazové prvky 
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z drôtokamenných košov. Vtokový objekt slúži aj na zachytenie plavením pri vtoku do nádrže 

a tiež ako priepust na lesnej komunikácii.[2]  

 

 

Obr. č. 5 Rekonštrukcia vtokového objektu, august 2013 

 

Obr. č. 6 Vtokový objekt po rekonštrukcii, pri max. prevádzkovej hladine, apríl 2014 

 

Bezpečnostný priepad, obslužný objekt a sklz 

Bezpečnostný priepad na hrádzovom telese slúži na prepúšťanie povodňových prietokov, 

ktoré nie sú schopné sa akumulovať v priestore nádrže a odtekať regulovaným stálym 

odtokom. Pôvodný bezpečnostný priepad nebol dostatočný, preto bola koruna hrádze zvýšená 

o 0,3 m a profil bezpečnostného priepadu upravený na parametre zloženého lichobežníkového 

prierezu so šírkou 3,0 m, sklonom svahov 1:1 do výšky 0,7 m. Od tejto výšky sa profil zväčšil 

v šírke 2,5 m na obe strany so sklonom 1:1,5 do výšky 0,25 m, čím sa dosiahla celková výška 

profilu 0,95 m a kapacita Q=26 m
3
.s

-1
.[2] 
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Obr. č. 7 Bezpečnostný priepad, obslužný objekt, manipulačná šachta dnového priepadu 

 po rekonštrukcii, apríl 2014 

 

Realizované riešenie rekonštrukcie bezpečnostného priepadu bolo v maximálnej miere 

prispôsobené pôvodnému vzhľadu, ponechané bolo jeho pôvodné umiestnenie v strede 

koruny hrádze. Nad zvýšenou korunou hrádze bol osadený obslužný objekt – lávka, ktorá 

vedie ponad bezpečnostný priepad v celej prietočnej šírke. Pozostáva z drevenej konštrukcie 

zábradlia na korune hrádzového telesa a dreveného prístrešku nad manipulačnou šachtou 

výpustného objektu. Nosnú časť lávky tvoria 3 nosníky dĺžky 10,86 m z „I“ profilov HE-A 

260, priečniky z IPE 100 a stužidlá z „L“ 60 x60x8. Vo vnútri prístrešku sa nachádzajú 

lavičky na sedenie.  

 

 

Obr. č. 8 Schéma uloženia základových pásov - prahov 
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Konštrukciu pod bezpečnostným priepadom tvorí zostava nosných základových pásov 

a železobetónová doska – sklz. Základové pásy (3 prahy a 2 krídla) prenášajú zaťaženie zo 

sklzu do základovej škáry, ktorú tvorí skladné podložie. Prahy sú umiestnené rovnobežne 

s hradením toku a krídla kolmo na hradenie toku. Sú to betónové konštrukcie, v priečnom 

reze lichobežníkového tvaru, ktoré sú obsypané netriedeným štrkopieskovým miestnym 

materiálom.[2] 

 

Obr. č. 9 Rekonštrukčné práce, výstavba základových pásov, jún 2013, august 2013 

 

Prietoky odtekajúce z priestoru nádrže cez bezpečnostný priepad do koryta pod nádržou sú 

odvedené sklzom lichobežníkového tvaru prierezu šírky 7 m, výšky 0,3 m so sklonom svahov 

1:1,5. Železobetónová doska sklzu je osadená po celom obvode na základových pásoch. Na 

povrchu je uložená dlažba z kameňa hrúbky 0,3 m, ktorá má čiastočne tlmiaci účinok na 

energiu vodného prúdu. Sklon sklzu je i = 0,36, drsnosť n = 0,015 a maximálny prietok 

Q = 27,4 m
3
.s

-1
 pri maximálnej hladine 0,25 m. Sklz je ukončený na spodnom prahu, na ktorý 

priamo nadväzuje konštrukcia vývaru.[2] 

 

Obr. č. 10 Práce na výstavbe sklzu bezpečnostného priepadu, október 2013 

 

Vývar 

Na tlmenie energie vodného prúdu bol vybudovaný vývar obdĺžnikového tvaru, dĺžky 10,6 m, 

šírky 12,05 m a hĺbky 2,0 m. Konštrukcia vývaru sa skladá z dvoch častí. V prvej časti, kde 

dochádza k najväčšiemu pôsobeniu energie vodného prúdu, je vybudovaná železobetónová 

doska dĺžky 4 m s dlažbou z lomového kameňa s betónovou zálievkou. V druhej časti, ktorá 

je prechodom do prirodzeného koryta, je dno dĺžky 6,6 m tvorené lomovým kameňom s min. 
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rozmerom 0,25 m a dvomi radmi rozrážačov 0,5 m x 0,9 m. Po celom obvode vývaru sú 

vybudované bočné steny a ukončený je koncovým stabilizačným prahom.[2] 

 

 

Obr. č. 11 Schéma objektu vývaru s rozrážačmi a napojenia na jestvujúce koryto 

 

Obr. č. 12 Vodná nádrž Klauzy po ukončení rekonštrukčných prác, apríl 2014 

 

ZÁVER 

 

Pre vodnú stavbu boli vypracované VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, ŠTÁTNYM 

PODNIKOM, Kategorizačný posudok v auguste 2004 a Vyjadrenie o rozsahu technicko-

bezpečnostného dohľadu počas rekonštrukcie vodnej stavby v decembri 2012. Technicko-

bezpečnostný dohľad vykonávame na vodnej stavbe od začiatku rekonštrukcie, od konca roka 

2012. Rekonštrukčné práce prebiehali za zníženej hladiny vody v nádrži. Počas tohto obdobia 

neboli zistené žiadne javy a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stavebné práce alebo 

ohroziť objekty na vodnej stavbe. Vodná stavba je postavená priamo na vodnom toku, 
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spomaľuje odtok z povodia a znižuje kulmináciu prietokovej vlny v povodí. Keďže vodná 

stavba bola v minulosti viackrát skúšaná povodňovými prietokmi, veríme, že po zväčšení 

kapacity bezpečnostného priepadu, statickom zabezpečení a opevnení sklzu a výstavbe 

vývaru si bude vodná stavba spoľahlivo plniť svoju funkciu. Rekonštrukcia bola úspešne 

dokončená koncom roka 2013 a svojím vzhľadom zapadá do okolitého prírodného prostredia.  
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