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• Úvod

• Dunaj významne formuje morfológiu aj charakter krajiny ktorou

preteká. Súčasťou týchto procesov je trvalý transport plavenín

a splavenín, ktoré Dunaj so sebou prináša. Významnou mierou k tomu

prispievalo budovanie objektov protipovodňovej ochrany,

rozmáhajúca sa plavba, ťažba štrkov z koryta Dunaja, výstavba

vodných elektrární.



• VODNÉ DIELO GABČÍKOVO

• Významná zmena nastala v roku 1992 - spustenie Vodného dielo
Gabčíkovo do prevádzky.

• Uvedením vodného diela do prevádzky prišlo k zmene sedimentačných
procesov

• Vplyvom zníženia unášacích rýchlostí začala hlavne v zdrži sedimentácia
transportovaného materiálu.

• Z prevádzkových dôvodov (plavba) začal SVP od roku 2001 v zdrži
Hrušov odstraňovať sedimenty z plavebnej kynety – plkm 30,50 až 34,00
(okolie vtáčieho ostrova). V období rokov 2001 až 2018 bolo
vybagrovaných cca 900 000 m3.

• Kvôli udržaniu bezpečných podmienok plavby bol v máji 2015
odsúhlasený a následne realizovaný presun úseku plavebnej dráhy v pl.km
32,00 až pl.km 34,00 bližšie k vtáčiemu ostrovu.



• ZDRŽ VODNÉHO DIELA GABČÍKOVO, R.KM 

1856 – PL.KM 26,00



• Okrem prác v plavebnej kynete prebiehali bágrovacie práce aj nad

objektami stupňa Čunovo. V rokoch 2010 až 2013 boli nad stredovou

haťou a haťou v inundácii odstránené sedimenty v množstve cca 270 000

m3. Zámerom bolo zlepšenie prietočnosti horného priepichu, zvýšenie

kapacity hate v inundácii počas extrémnych povodní, ale aj lepšie

prevedenie časti sedimentov do starého koryta Dunaja. Pred haťou na

obtoku bolo odstránených cca 50 000 m3 sedimentov. Tým bola

zabezpečená jej prioritná funkcia – prepúšťanie ľadov v zimnom období

a tiež pristávanie osobných lodí pri galérii Danubiana. V roku 2018 boli

odstránené nánosy z hornej rejdy pomocnej plavebnej komory v množstve

8 500 m3.



Stupeň Čunovo horná voda

cca 129,05 m n. m.

Nad haťou v inundácii



• Na základe pravidelných meraní morfológie dna zdrže môžeme konštatovať,

že horná časť nad stupňom Čunovo, s výnimkou plavebnej kynety a časťou

horného priepichu, dosahuje pri minimálnej prevádzkovej hladine hĺbku dna 0,5

– 2,0 m.

• Podobne je na tom aj pokračujúci úsek po cca plkm 35,00, kde sú minimálne

hĺbky na pravej strane pod galériou Danubiana a tiež medzi smernou

kamennou hrádzkou a pravostrannou hrádzou na ľavom brehu Dunaja. Hĺbka

dna pozdĺž plavebnej kynety je v tomto úseku 2,0 – 3,0 m. Problematická je

oblasť v úseku vtáčieho ostrova, kde dochádza k trvalému ukladaniu

sedimentov. Od pl.km 31,50 sa objavuje úzky pás sedimentu pozdĺž

ľavostrannej hrádze zdrže a končí v pl.km 29,80. Hĺbka dna je od minimálnej

prevádzkovej hladiny 2,0 - 3,0 m.



Zdrž ĽS plkm 37,5

Zdrž plkm 37,5 – 34,0



Zdrž pod Danubianou

Zdrž okolie vtáčieho ostrova



• Dolná časť zdrže až po napojenie na prívodný kanál má pri 

minimálnej prevádzkovej hladine hĺbku dna 3,0 – 8,0 m.

• Pracovníci SVP, š. p. oddelenia hydromorfológie vykonali na úseku 

pl.km 31,00 až pl.km 34,00 porovnanie porealizačného zamerania 

morfológie dna z roku 1992 so zameraním v roku 2014. Výsledkom 

na sledovanom území  je úbytok cca 712 000 m3 materiálu a nárast 

cca 19 550 000 m3.





• Prívodný kanál je po cca plkm 13,25 bez sedimentov.

V pokračujúcom úseku po plkm 8,60 dochádza k masívnemu nárastu

sedimentov. Podľa posledného zamerania v roku 2018 sa tu

nachádza cca 10 600 000 m3. Výška sedimentov je od 5 - 6 m

v osi kanála po 8 - 9 m pri svahoch hrádzí. Zostávajúca prietoková

plocha v najnepriaznivejšom profile (plkm 9,80 ), porovnaná

k minimálnej prevádzkovej hladine 130,10 m n.m. predstavuje

z celkovej prietokovej plochy 56 %.





Sedimenty v prívodnom 

kanáli pri hladine 

128,40 m n. m.



• Odstraňovanie sedimentov sa rieši aj na objektoch plavebných komôr stupňa Gabčíkovo.

V roku 2015 bolo odstránené z hornej rejdy 60 000 m3, z dolnej rejdy 21 180 m3.

V súčasnosti sú v hornej rejde nánosy sedimentov v hrúbke cca 2 - 6 m.



Čistenie horného a dolného záhlavia komôr...







Pravidelné odstraňovanie sedimentov je vykonávané aj po zahradení dolného 

resp. horného záhlavia PLK.

V roku 2018 sa odbagrovalo cca 8 188 m3 sedimentov, ktoré zasahovali do 

plavebnej dráhy pod dolnou rejdou na ľavej strane odpadového kanála.



ZÁVER

• K zabezpečeniu plnenia úloh vodným dielom Gabčíkovo je 

nevyhnutné aj komplexné riešenie problematiky sedimentov 

na jednotlivých objektoch VD.
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