
 

Drahovce-Hať 

Je viacúčelové vodné dielo, ktoré leží na dolnom Váhu medzi mestami Piešťany a Hlohovec v rkm Váhu 
119,200 – 101,200. Zdržou Drahovce (Sĺňava) nadväzuje na odpadový kanál vodnej elektrárne Horná 

Streda a končí sa vyústením odpadového kanála vodnej elektrárne Madunice do Váhu nad Hlohovcom, v 
oblasti začiatku budúceho Vodného diela Sereď. 

 

Hlavné časti vodného diela sú :  

 

- zdrž vytvorená haťou Drahovce, vybudovaná v koryte Váhu na denné vyrovnávanie prietokov, 

- hať v Drahovciach s vtokom do prívodného kanála vodnej elektrárne v rkm 113,4 Váhu, 

- prívodný kanál k vodnej elektrárni, 

- vodná elektráreň Madunice, 

- odpadový kanál pod vodnou elektrárňou, ktorý ústi do Váhu v rkm 101,900. 

 

Okrem hlavných objektov bol vybudovaný zároveň s vodným dielom komplex ekologických objektov. 

 Hať Drahovce sa nachádza na Váhu v rkm 113,43. Celková dĺžka hate s pohyblivým hradením je 132,0 

m. Objekt je rozdelený na šesť blokov vo vzdialenosti 22,20 m s dilatačnými škárami, ktoré prechádzajú 

stredom pilierov. Piliere s haťovým poľom tvoria tuhú konštrukciu. 

Hať má šesť polí 16,0 m širokých, ktoré hradí 7,8 m vysoka 16,0 m široký hákový dvojsegment. Pomocné 

hradenie tvorí osem tabúľ s výškou 2,05 m. Maximálna prietoková kapacita hate je 3400 m3.s-1. 

 



Zdrž je situovaná na rovine a vytvorená je haťou a systémom dvoch hrádzí, pravostrannou a 

ľavostrannou po oboch brehoch Váhu. 

Zemné hrádze sú zo štrkopieskového materiálu so šikmým hlinitým tesnením a prechodovým pieskovým 

filtrom. Tesnenie je predĺžené vodorovne do koberca z ílovitých zemín. Výška hrádze je maximálne 8,9 m 

a celková dĺžka hrádzí je 7,2 km. 

Na odvedenie priesakov podložím sú vybudované odvodňovacie rigoly do údolných 

štrkov.  

Prietok vody do prívodného kanála je cez vtokový regulačný objekt, ktorý má štyri polia svetlosti 16,0 m. 

Kapacita vtokového objektu je 300 m3.s-1. 

Vodná elektráreň Madunice pozostáva z troch blokov po 18,0 m, v ktorých sú tri vertikálne Kaplanove 

turbíny s hltnosťou po 92 m3.s-1. Na pravej strane sú prevádzkové priestory a na ľavej strane 

nedobudovaná plavebná komora s rozmermi 12 x 85 m. V súčasnosti slúži plavebná komora ako jalový 

výust. Jej horný uzáver je klapka s rozmermi 12 x  4,55 m.- 

V bočných múroch sú dva dnové výpusty s rozmermi 2 x  2 m. Úplne otvorené bloky pri maximálnom 

sklone prevedú 106 m3.s-1. 

Na pravom brehu kanála je komôrkový rybovod s maximálnym prietokom 0,6 m3.s-1. 

 

Medzi hlavné funkcie, ktoré má Vodné dielo Drahovce – 

Madunice okrem energetického využitia plniť, patria :  

 

- odbery vody na účely atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, 

- odbery vody na závlahy poľnohospodárskych pozemkov, 



 

 

- čiastočné zníženie prietokov veľkých vôd v koryte Váhu pod haťou, 

- ochranu poľnohospodársky využívaných pozemkov proti veľkým vodám na Váhu (4500 ha), 

- ochranu intravilánu obcí proti veľkým vodám. 

- rekreačné, športové využitie a chov rýb, 

- po dobudovaní plavebnej komory vodnej elektrárne Drahovce a vtokového objektu na hati Drahovce 

plavbu, a tým - rozvoj vodnej dopravy. 


