
„Tajch“ v Račkovej 

 
Každý Pribylinec určite pozná prehrádzku Račkovho potoka v Úzkej doline, ktorý 

voláme Tajch. Pravdepodobne je známe aj to, že pri výstavbe projektant nič nepodcenil a pri 
horárni postavil model, na ktorom sa vyskúšalo, čo hrádza vydrží. Na modeli sa podpísal zub 
času, ale omnoho viac nás v dedine trápi stav samotného tajchu. Úloha nášho vodného diela 
je nepochybná. Tajch je ukážkou práce usilovných Pribylincov, ktorí nepotrebovali európske 
peniaze a za niekoľko rokov si sami vlastnými rukami ochránili dedinu pre vodným živlom. 
Bohužiaľ pomýlené obdobie nám zobralo hrdosť na túto stavbu, a táto je nejakým spôsobom 
vedená ako majetok Lesov SR. Na liste vlastníctva lesov ju ale nenájdete, pritom napríklad 
tajch v Partizánskej Lupči na LV zapísaný je. Lesy SR slovami hovorcu priznávajú terajšie 
vlastníctvo vodnej stavby (?) a aj to, že táto bola ponúknutá do majetku obce Pribylina, ale 
„obec“ ju vraj nechcela. Zaujímavé by bolo vedieť, kedy sa tak stalo, a kto sa takto vyjadril. 
O tom, či bude nehnuteľný majetok zaradený do majetku obce alebo nie rozhoduje výlučne 
obecné zastupiteľstvo. O takejto veci Obecné zastupiteľstvo v Pribyline pritom nikdy 
nerokovalo.  

Síce nemáme veľa informácií o tejto stavbe, ale s určitosťou vieme, že je dielom 
pribylinských mužov aj žien. Postavená bola v roku 1937 a v roku 1966 bola kamenná 
priehrada a odtokové koryto opravené. Vtedy tu hospodárili Lesy SR. Tajch plní jedinú úlohu 
– ochranu obce Pribylina pred prívalovými vodami Račkovho potoka samočinnou reguláciou. 
Jednoducho povedané je to stavba Pribylincov pre Pribylincov. Spoľahlivo plní svoju funkciu 
už desiatky rokov a časť Pribyliny Plav je našťastie už len spomienkou na záplavy. Už od roku 
2012 sa ale bojíme, aby to tak aj zostalo. 

V roku 2013 bol vypracovaný odborný posudok stavby, ktorý odhaduje riziká 
ohrozenia ak by sa vylialo 5000m3 vody z nádrže. Odhaduje sa, že vo vzdialenosti cca 1000m 
bude mať prielomová vlna maximálne 150cm (chaty, areál ATC, penzión Sileo, múzeum ...) 
a predpokladá sa, že v samotnej obci nebude voda predstavovať žiadne nebezpečenstvo. 
Posudok však nerieši aké pomery by nastali, ak by stavba dlhodobo neplnila svoju funkciu, 
resp. by mohla zaniknúť ako nepotrebný majetok. Posudok obsahuje aj vyjadrenie nákladov 
na rekonštrukciu vodnej stavby vo výške asi 400 tis Eur (na úrovni 3,5bodu) a určenie 
ohrozenia obyvateľstva, ktoré je na úrovni 10bodov. 

Vyjadrenia starostu, ktoré dnes presúvajú zodpovednosť za protipovodňovú ochranu 
obce na Lesy SR ignorujú históriu stavby a sú len alibizmom. Je to podobné ako chcieť od 
známeho, nech opraví padajúcu strechu na dome za to, že bol na dlhšej návšteve. Zlý stav 
našej priehrady pritom ohrozuje náš majetok a zdravie, a nie majetok Lesov SR. Otázne je, či 
tieto mediálne výstupy budú dostatočné, aj v prípade, že by to už stavba dlhšie nevydržala. 
Protipovodňová ochrana obce a dobrý stav Tajchu v Úzkej doline sú jedno a to isté. Ale je 
možné aj to, že starosta sa pri protipovodňovej ochrane nespolieha len na cudziu stavbu a 
ako dobrý gazda má pripravenú inú alternatívu ako zabezpečiť ochranu pred vodou z hôr. 
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