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HLAVNÉ ÚČELY VYUŽÍVANIA ZDRŽE 

 Zabezpečenie dostatku vody pre :

 jadrovú elektráreň v Mochovciach,

 kanál Perec

 Hron - sanitárny prietok Qmin = 6,60 m3.s-1,

 malú vodnú elektráreň (MVE),

 Chov rýb a športové rybárstvo,

 Rekreácia a vodné športy.



- bezprepážkový koridor s bystrinnými prvkami pre ryby mrenového pásma.RYBOVOD



 je železobetónovej 
konštrukcie, ktorého 
prioritou je 
zabezpečiť hladinový 
režim v nádrži tak, 
aby do bystrinnej 
bezprekážkovej časti 
rybovodu prúdil 
konštantný prietok v 
intervale 1 až 1,5 
m/s, pričom profilová 
rýchlosť nepresiahne 
1,2 m.s-1. 

VTOKOVÝ OBJEKT 



VTOKOVÝ OBJEKT 
 V prípade nutnosti zvýšenia hladiny by práve v tomto mieste mohlo dochádzať k priesakom cez dočasný 

násyp a z tohto dôvodu sú už pripravené plány na odčerpávanie takto presiaknutej vody. 

 tesniaca fólia v 
telese hrádze



RYBOVOD

 Základným prvkom sú riečne kamene, ktoré sa kladú do hustého betónu, ktorý je vystužený kari sieťou. 

 Pod betónovú konštrukciu navrhuje lôžko z priepustného materiálu (štrk frakcie 8 – 16 mm), v ktorom 
bude odvodňovacia drenážna rúra DN 150, vyvedená do recipientu. 

 lávka so stavidlom



 Šírka zavodnenej hladiny cca 5 m so šírkou dna 0,65 m a s hĺbkou pri prietoku 1,5 m3/s 0,8 m. Rybovod
má dosiahnuť dĺžku 485 m s priemerným pozdĺžnym sklonom 1,25%.

RYBOVOD



 je navrhnutý v mieste križovania rybovodu s ĽOH pod haťou. 

 Hlavné funkcie objektu:

 ochrana rybovodu pred spätným vzdutím vody z rieky Hron 
počas povodňových stavov,

 zadržanie vody v habitate počas období sucha. 

VÝTOKOVÝ OBJEKT





 bolo uskutočnené terénne meranie dna pred odberným objektom v dňoch 4. – 5. 10. 2018

PREČISTENIE PRED ODBERNÝM OBJEKTOM EMO



 Cieľom je dosiahnutie maximálnej výšky 
sedimentov v okolí odberného objektu na 
kóte 169 m n. m.. 

 Na základe nameraných údajov a výpočtov 
bol stanovený rozsah odstránenia 
sedimentov v objeme 10 000 m3.

PREČISTENIE PRED 
ODBERNÝM OBJEKTOM EMO



PLÁVAJÚCI SACÍ BAGER DREDGEKING PERM 

 Odsaje dnový sediment s maximálnym obmedzením vírenia sedimentu v objeme vody.

 Zachytený sediment je transportovaný pomocou HDPE potrubia na miesto uloženia sedimentu. 

 Sací bager je vybavený GPS navigáciou s integrovaným softvérom DREDGEPACK.  

Technické detaily:

 Dieselový motor, 6 valec, výkon 186 kW

 Maximálna hĺbka ťažby: 6 m

 Maximálny výkon čerpadla: 520 m³/h kalu

 Dopravná vzdialenosť: do 1 600 m

 Použitý biologicky odbúrateľný hydraulický 

olej Panolin



 stav – november 2018

ÚDRŽBA KAZIET NA DOČASNÚ 
SKLÁDKU SEDIMENTOV



 stav – marec 2019 (výstavba)
ÚDRŽBA KAZIET NA DOČASNÚ 
SKLÁDKU SEDIMENTOV



 stav – apríl 2019 (napúšťanie)

ÚDRŽBA KAZIET NA 
DOČASNÚ SKLÁDKU 
SEDIMENTOV



 stav – máj 2019 
(opadnutie vody)

KAZETY





ZÁVER

 Prevádzkovateľ VS Veľké Kozmálovce 
sa v súčasnosti zaoberá:

 udržiavaním i obnovovaním 
technologického zariadenia VS, 

 riešením odstránenia migračnej 
bariéry formou rybovodu,

 odstraňovaním nevyhnutného 
množstva sedimentov a aj s ich 
bezpečným uložením. 

 Spomínané práce sú riadené tak, aby nebola ohrozená dodávka vody pre odberný objekt EMO. 

 Z týchto dôvodov sa hladina môže pohybovať v rozmedzí kót 171,50 – 173,00 m n. m.. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.


