
Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. 

Hať  

Drahovce 
Projekt COMENIUS 

 



Práce na stavbe 

vodného diela začali 

v roku 1956 a na tú 

dobu boli  

ukončené  rekordne za 4 

roky. Od roku 1960 

piešťanskí 

vodohospodári 

pracovali v skúšobnej 

prevádzke, ktorá bola 

ukončená za sedem 

rokov. Vtedajšia 

Ústredná správa 

energetiky Praha 

a Ústredná správa 

vodného hospodárstva 

Praha vydali spoločné 

rozhodnutie o trvalej 

prevádzke – užívaní 

tohto diela. 

 

 História 







Okolie vodného diela však ponúka hneď niekoľko možností trávenia 
voľného času. Pre vyznávačov cyklistiky tu bol vybudovaný takmer 
dvanásť kilometrov dlhý chodník a počas sezóny od mája do konca 
septembra je možné prejsť cez samotnú hať na protiľahlý breh Váhu 
a ratnovskú stranu vodnej nádrže. Nachádzajú sa tu rôzne detské 
ihriská, náučný chodník, na brehoch či v loďkách je možné pozorovať 
rybárov. Športovci tiež môžu využiť vodnolyžiarsky vlek či iné formy 
vodných športov.  



      Hať Drahovce 



 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. 

 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. 

 

Fungovanie 



Dodáva vodu pre závlahu pozemkov, 
redukuje prietoky povodní haťou,chráni 
sídla a pozemky počas 
povodní,zabezpečuje odber vody na 
chladenie jadrových elektrární Jaslovské 
Bohunice, rekreačné a športové využitie 
vodných plôch a priľahlého okolia, 
podmienky na chov rýb a rybolov, 
plavba, stabilizuje a ochraňuje termálne 
žriedla v Piešťanoch, priaznivo vplíva na 
prírodné prostredie - na umelo 
vybudovanom ostrove Čajka hniezdia a 
zimujú vzácne arktické i teplomilné 
druhy vtákov. 
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