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Izolácie pojazďovanej strechy vodného diela Gabčíkovo 
Vodné dielo v Gabčíkove oslavuje 20 rokov od uvedenia do prevádzky. Jeho výstavba začala v roku 1977. V roku 
1989 padla na dielo vlna kritiky hlavne zo strany ekologických aktivistov, až nakoniec Maďarsko odstúpilo od 
jeho výstavby. Teraz po 20 rokoch sa ukázalo, že vodné dielo nespôsobilo zhoršenie žiadnych enviromentálnych 
parametrov, nedošlo k vysýchaniu žitných ostrovov, ba dokonca sa podmienky na ich zachovanie zlepšili a 
zvýšila sa i kvalita zásob pitnej vody.

Popis projektu
Účelom vodného diela je najmä ochrana pred 
povodňami, ktoré v minulosti na územiach v okolí 
Dunaja spôsobili obrovské škody. Zabezpečilo 
plynulú celoročnú plavbu až do ústia v Čiernom mori 
a poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% 
ročnej spotreby Slovenska. Vodné dielo sa skladá 
zo zdrže Hrušov, dlhej 16 km, ktorá kumuluje vodu 
tečúcu prívodným kanálom do vodnej elektrárne. 
Stupeň Gabčíkovo tvorí spomínaná elektráreň a 
plavebné komory vytvorené na prekonanie výškového 
rozdielu hladín a na odvod prípadných povodňových 
vôd. Voda z vodnej elektrárne sa odvádza odpadovým 
kanálom do pôvodného koryta Dunaja. 

Požiadavky
Strecha vodnej elektrárne Gabčíkovo, pod ktorou 
je umiestnená hlavná hala s 8 turbínami, po 20. 
rokoch existencie stavby zatekala. Požiadavkou 
investora bolo vykonať rekonštrukciu tak, aby sa táto 
porucha komplexne odstránila. Strecha je intenzívne 
mechanicky zaťažovaná, časť z nej sa nachádza aj 
priamo nad vodnou hladinou Dunaja. Po koľajniciach, 
ktoré sú zabudované na streche, sa pohybujú žeriavy, 
ktoré zabezpečujú vyťahovanie hrubých naplavenín 
(konáre, kmene stromov a pod.) z vody a ich následné 
nakladanie na nákladné automobily s vysokou 
nosnosťou, ktoré odpad odvážajú. Vzhľadom na to, 
že časť strechy sa nachádzala nad vodnou hladinou 
a časť nad halou, bolo potrebné navrhnúť vhodné 
vodotesné systémy, ktoré zároveň odolávajú extrémne 
vysokému mechanickému zaťaženiu od vozidiel. 



Sika systémové riešenia
Návrh riešenia bol už takmer rok pred realizáciou intenzívne 
konzultovaný s projektantom. Na izoláciu bola navrhnutá 
a následne aj realizovaná kombinácia rôznych riešení a to v 
závislosti od toho, o ktorú časť strechy sa jednalo. V časti 
strechy nad turbínovou halou bola kompletne odstránená, 
vybúraná hrúbka skladby cca 30 cm. Ako poistná izolácia v 
priebehu výstavby, bola plošne zhotovená bitúmenová stierka 
Sika® Igolflex®-201 a následne definitívna pomocou fólie 
Sikaplan® WP 6110-20 H, ktorá  je odolná voči ropným látkam 
a je vhodná aj na následne pojazďované plochy. Skutočnou 
výzvou na stavbe bolo zabezpečenie vodotesného ukončenia 
tejto izolácie v mieste prechodu na časti priľahlej konštrukcie 
nad hladinou rieky. V tomto mieste je do nosnej konštrukcie 
steny turbínovej haly mechanicky kotvená koľajnica, spolu 
s podkladnicami a oceľovými zváranými podložkami pre 
rektifikáciu výšky koľajnice. Vzhľadom na členitosť a výškovú 
rôznorodosť detailu v mieste ukončenia izolácie bol použitý 
jedinečný systém Sika® Dilatec. Jedná sa o systém na 
vodotesné napojenie izolačnej fólie na časti konštrukcie 
pomocou tesniacich pásov Sika® Dilatec® ER 350 (na fóliu 
navarané horúcim vzduchom, na betónový podklad nalepené 
pomocou epoxidového lepidla Sikadur®-31 CF). Následne 
bola chránená izolácia prekrytá železobetónovou vrstvou 
hrúbky cca 20 cm. 

Na druhej časti strechy, ktorú tvorila železobetónová    
monolitická konzola nad vodnou hladinou bol použitý 
tentovrstvový vodotesný, mechanicky a chemicky vysoko 
odolný povlak Sika® Elastomastic®-TF. Po otryskaní 
betónového a oceľového povrchu bol na podklad nanesený 
základný náter Sikafloor®-156 a následne finálny povlak 
o hrúbke cca 5 mm. Povlak bol ešte za čerstva v prebytku 
presypaný karbidom kremíka, ktorý zabezpečuje extrémnu 
odolnosť systému proti mechanickému zaťaženiu, oteru a 
pod. 

Koľajnice žeriavovej dráhy boli zaliate polyuretánou      
zálievkovou hmotou Icosit® 340/65, ktorá zabezpečuje 
vodotesnosť a zároveň vytvára pružné, chvenie a nárazy 
tlmiace zaliatie. 

Záver
Spolupráca projektanta, realizačnej firmy a technikov firmy 
Sika Slovensko bola veľmi intenzívna nielen vo fáze prípravy, 
ale aj počas vykonávania prác. Niektoré návrhy riešenia museli 
byť počas prác opätovne konzultované, nakoľko skutkový stav 
nie vždy zodpovedal starším projektom, ktoré boli k dispozícii. 
Táto I. etapa rekonštrukcie Vodného diela Gabčíkovo prebehla 
k spokojnosti všetkých zúčastnených strán a pripravované 
etapy II. a III., budú určite výzvou pre všetkých odborníkov, 
ktorí sa na nej budú podielať. 
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