
Samuel Bojnanský 
VI.A 



 vybudované v roku 1956 – 1959 
 

 patrí ku Vážskej vodnej kaskáde 
 

 objekty vodného diela: 

 Drahovce so zdržou Sĺňavou, 

 vtokový objekt zo zdrže do prívodného kanála, 

 vodná elektráreň Madunice, 

 odpadový kanál, 

 Horná a Dolná hať Piešťany, 

 komplex ekologických objektov 





 využitie: zabezpečuje vodu pre energetické 

využitie, 

 odber vody (energetika, závlahy), 

 rekreáciu, 

 vodné športy a rybolov, 

 ochrana a dotvorenie životného prostredia 

 





Veľká voda odtrhla reštauráciu 
Delfín 

Záplavy v roku 1981 spôsobili, že sa 12. marca 
odtrhla z kotvišťa reštaurácia na vode 
Delfín. Zachytila sa však na krajnom pilieri 
Krajinského mosta pri Dolnej hati. Keďže 
hrozilo nebezpečenstvo jej odplavenia 
smerom na hať, a tiež poškodenie hradiacich 
konštrukcií hate, potápači reštauráciu 
postupne vytiahli na ľavý breh pomocou 
„vyprosťovacieho“ tanku. 

 





Hrozilo, že sa pretrhne hrádza 

Plné ruky práce mali vodohospodári najmä 
počas povodní v roku 1997. Obávali sa, že tlak 
vody pretrhne hrádzu v Hornej Strede. Aby 
znížili vodu v starom Váhu a odľahčili Hornú 
Stredu, museli púšťať vodu aj cez obtokové 
rameno Váhu. Popod odpadový kanál a 
elektráreň v Hornej Strede presakovala voda a 
dochádzalo k zosuvom ľavostranného svahu. 
Hrozilo, že zosuv zasiahne aj samotnú hrádzu. 
Rozdiel vo výške hladín medzi odpadovým 
kanálom a korytom Váhu bol až 9,5 m. Vtedy 
mohlo dôjsť aj k prelomeniu hrádze. 

 





Namiesto kosačky použili ryby 
Pracovníkom povodia robilo často vrásky na čele aj 
vodné rastlinstvo v obtokovom ramene. Na jeho 
odstraňovanie preto v roku 1978 nasadili do vody 
amura bieleho a tolstolobika. Tieto ryby však úplne 
zlikvidovali aj ďalšie druhy vodnej flóry, a tak ju 
ochrancovia prírody museli nanovo vysadiť. 
Bylinožravé ryby v minulosti takmer úplne nahradili 
mechanické odstraňovanie vodného porastu. Kosilo sa 
síce dva až trikrát do roka pomocou vodnej kosačky 
alebo ručným vyťahovaním porastu na breh, no najviac 
„spásli“ práve nasadené ryby. V ďalších rokoch ryby 
použili ako prirodzené likvidátory prerastenej vodnej 
zelene aj na Sĺňave.  Okrem vodnej flóry sa tým však 
zničili i niektoré pobrežné miesta na rozmnožovanie 
rýb – najmä kaprov. 



Amur  biely 

Tolstolobik 


