
 

AQUATIS a.s. 
Botanická 834/56, 602 00 Brno, Česká republika 
Tel.: +420 541 554 111, Fax: +420 541 211 205 
E-mail: info@aquatis.cz, www.aquatis.cz  

 

REFERENČNÍ LIST

Alžírsko 

Vakový jez „Khneg Sidi Brahim“    Zákazník a Investor 
                                                                                            Office National de l’Irrigation et du Drainage (ONID), Algiers,  

Celkové náklady technologické části 

1,2 MEUR 

Parametry 

Hrazená šířka:     2 x 25 m 

Hrazená výška:    3,0 m 

Objem vodní nádrže: max. 5 mil. m³ 

Doba trvání projektu 

07.2009 - 07.2010 

Dodavatel technologické části: 

AQUATIS a.s. 

 
 

Charakteristika 

Účelem tohoto vodního díla, postaveného na řece Sebgag u obce Gueltat Sidi Saad (v kraji Laghouat), je retence a 
akumulace vody pro závlahy zemědělské půdy v oblastech nacházejících se pod vodním dílem.  

Plocha půdy která tak může být zavlažovaná je cca 400 – 600 hektarů. 

Osa tohoto nově postaveného vodního díla s pohyblivou hradící konstrukcí je cca 20m nad původním, pevným jezem, 
který byl postaven v 70tých letech z betonu a gabionového zdiva. Původní jez byl úplně zanesen naplaveninami a 
následně došlo k jeho protržení při extrémní povodní v červnu 1978.  

Popis projektu 

Vodní dílo tvoří železobetonová hráz s vakovou hradící konstrukcí a manipulačními šachtami. 

Jednotlivé části vakového jezu: 

 12 mm silný gumový vak vyztužený textilními vložkami: (2 sekce dlouhé 25 m a vysoké 3 m) 

 Kotevní profily pro ukotvení pryžotextilního vaku do spodní stavby železobetonové hráze   

 Veškeré strojní zařízení manipulačních šachet a potrubí potřebné pro plnění a prázdnění vakové hradící konstrukce 

 Veškeré elektrotechnologické zařízení potřebné pro ovládání vakové hradící konstrukce a pro dálkový přenos 
informací 

 Zdroj energie: dieselagregáty 60 kW (1 provozní a 1 záložní); solární panely pro napájení řídícího  systému 

 Provizorní hrazení jezu 

Celý systém na jezu pracuje automaticky.  

Zajišťované práce 

 Realizační projektová dokumentace technologické části 

 Dodávka a montáž technologické části vakové hradící konstrukce včetně inženýrské činnosti 

 Testování a uvedení do provozu  

 
Uvádění díla do provozu 


