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Obsahem této diplomové práce je studie proveditelnosti malé vodní elektrárny 

v rámci plavebního stupně Přelouč II. Tato práce navazuje na rámcový návrh jedné vari-

anty dispozičního uspořádání plavebního stupně. V této variantě se uvažuje s vybudová-

ním zdymadla, jehož součástí je i malá vodní elektrárna. 

Na začátku je vyřešeno umístění jednotlivých stavebních objektů s ohledem na 
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1. Úvod a cíle práce 

Předmětem této diplomové práce je zpracování studie malé vodní elektrárny (dále jen 

MVE) v rámci plavebního stupně Přelouč II. Hlavním podkladem pro tuto studii je rámcový 

návrh možných variant dispozičního uspořádání plavebního stupně Přelouč II [1], který byl 

poskytnut Ředitelstvím vodních cest České republiky (ŘVC ČR).  

Dle zákona č. 114/1995 Sb. je Labe zařazeno mezi vodní cesty využívané a využitelné. 

Využívaný úsek je od říčního km 973,5 (Kunětice) po říční km 951,2 (nadjezí zdymadla 

Přelouč) a dále od říčního km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč) po říční km 726,6 km 

(statní hranice se Spolkovou republikou Německo). Mezi těmito úseky vodní cesty se nachází 

využitelný úsek od říčního km 951,2 po říční km 949,1. Úkolem výstavby plavebního stupně 

Přelouč II je propojení dvou využívaných úseků řeky Labe. 

Cílem práce je návrh dispozičního řešení jedné vybrané varianty (varianta A.7 - Semín 

krátký) plavebního stupně Přelouč II s podrobnějším řešením MVE. Na úvod je vyřešeno 

dispoziční uspořádání jednotlivých stavebních objektů včetně trasy plavebního kanálu. Poté 

následuje hlavní část práce, která zahrnuje návrh stavební a technologické části MVE.  

 

Studie obsahuje textovou a výkresovou část a tvoří ji tyto přílohy: 

 

A. Průvodní a technická zpráva 

B.1 Situace širších vztahů 

B.2 Celková situace 

C.1 Podélný řez MVE  

C.2 Půdorysný řez MVE 

C.3 Příčný řez MVE  

D. Hydrotechnické a hydroenergetické výpočty 

E. Fotodokumentace 
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2. Přehled výchozích podkladů 

 

[1]  Stupeň Přelouč II. Projekční činnost a zajištění související inženýrské činnosti ŘVC -

 Příprava a vypořádání staveb, č. ISPROFOND 500 554 0004, číslo projektu 327 520 

1002. G. Inventarizace možných technických řešení. Aquatis, a.s., 11/2015. 

 

[2] Plavební stupeň Přelouč II. Ředitelství vodních cest České republiky [online]. [cit. 

2019-01-10]. Dostupné z: http://www.rvccr.cz/strategicke-zamery-a-stavby/splavneni-

labe-do-pardubic/plavebni-stupen-prelouc-ii 

 

[3] Geoportál ČÚZK: Prohlížecí služba WMS - Ortofoto [online]. [cit. 2018-12-14]. 

Dostupné z: 

https://geoportal.cuzk.cz/(S(p0k32k3rbazxy1gltinidjui))/Default.aspx?mode=TextMet

a&side=wms.verejne&metadataID=CZ-CUZK-WMS-ORTOFOTO-

P&metadataXSL=metadata.sluzba&head_tab=sekce-03-gp&menu=3121 

 

[4] Manipulační řád VD Přelouč. Povodí Labe, s.p., 2/2016. 

 

[5] Vodní hospodářství: Časopis pro ekologické, ekonomické a technické aspekty vodní 

dopravy a vodních cest v ČR Evropě a na jiných kontinentech [online]. Praha: Plavba a 

vodní cesty, 1992-, 2006(3-4), 64 s. [cit. 2018-12-14]. ISSN 1211-2232. Dostupné z: 

http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/12- 

 

 

[6] Stupeň Přelouč II, dokumentace pro stavební řízení, Pöyry Environment, a.s., 8/2010. 

 

[7] Nový plavební stupeň Přelouč: zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologic-

kých poměrů lokality s ohledem na projektované stavební práce. Aquatis, a.s. Brno, 

1999. 

 

http://www.rvccr.cz/strategicke-zamery-a-stavby/splavneni-labe-do-pardubic/plavebni-stupen-prelouc-ii
http://www.rvccr.cz/strategicke-zamery-a-stavby/splavneni-labe-do-pardubic/plavebni-stupen-prelouc-ii
https://geoportal.cuzk.cz/(S(p0k32k3rbazxy1gltinidjui))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&metadataID=CZ-CUZK-WMS-ORTOFOTO-P&metadataXSL=metadata.sluzba&head_tab=sekce-03-gp&menu=3121
https://geoportal.cuzk.cz/(S(p0k32k3rbazxy1gltinidjui))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&metadataID=CZ-CUZK-WMS-ORTOFOTO-P&metadataXSL=metadata.sluzba&head_tab=sekce-03-gp&menu=3121
https://geoportal.cuzk.cz/(S(p0k32k3rbazxy1gltinidjui))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&metadataID=CZ-CUZK-WMS-ORTOFOTO-P&metadataXSL=metadata.sluzba&head_tab=sekce-03-gp&menu=3121
http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/12-
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2.1. Související předpisy a normy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozděj-

ších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 222/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním pro-

vozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí. 

Vyhláška č. 590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla. 

Vyhláška č. 67/2015 Sb. Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního 

provozu). 

Vyhláška č. 223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu 

na vnitrozemských vodních cestách. 

 

ČSN 01 3469. Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických 

staveb. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

ČSN 73 1208. Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 75 0101. Vodní hospodářství – Základní terminologie. Praha: Český normalizační insti-

tut, 2003. 

ČSN 75 0120. Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 6881. Malé vodní elektrárny. Základní požadavky. Praha: Vydavatelství Úřadu pro 

normalizaci a měření, 1986. 

ČSN 75 1400. Hydrologické údaje povrchových vod. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 

TNV 75 2321 Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody. Praha: Hydroprojekt CZ, 

2011. Odvětvová technická norma vodního hospodářství. 
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3. Identifikační údaje stavby  

 Název stavby:   Stupeň Přelouč II 

 Stupeň dokumentace:  Studie proveditelnosti 

 Charakter stavby:  vodní dílo, trvalá stavba 

 Místo stavby:   Přelouč, k. ú. Přelouč 

    Břehy, k. ú. Břehy 

 Vodní tok:   Labe, ř. km 951,5–949,1 

 Kraj:    Pardubický 

 

4. Základní požadavky na technické řešení 

Labská vodní cesta patří mezi vodní cesty mezinárodního významu. Je zařazena do 

transevropské dopravní sítě TEN-T – hlavní sítě dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1315/2013. Splavnění využitelného úseku má být provedeno v V.a třídě dle klasifi-

kace vodních cest. 

 

Parametry vodní cesty dle vyhlášky 222/1995 Sb.: 

 plavební komora 

o délka     115,0 m 

o šířka    12,0 m (12,5 m) 

o hloubka nad záporníkem 4,0 m 

 ponor plavidla    2,5-2,8 m 

 podjezdná výška mostů  7,0 m 

 poloměr oblouků   650 m 

 šířka plavební dráhy v přímé   

o v řece   50 m 

o v plavebním kanále 40 m 
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4.1. Varianta A.7 – Semín krátký [1] 

Plavební dráha je vedena částečně řekou a částečně plavebním kanálem. Současný jez 

je ponechán ve funkci a u pravého břehu je vybudována nová plavební komora tak, aby byla 

mimo současný objekt jezu. Nová plavební komora nebude přemostěna. Je zachováno vzdutí 

na kótě 209,2 m n. m. a plavební komora je navržena na dolní hydrostatickou hladinu na kótě 

205,2 m n. m. Do konstrukce nové plavební komory bude komponován rybí přechod.  

Dále bude zřízen nový jez v ř. km 949,43. Tento jez zajistí vzdutí na kótě 

205,2 m n. m. až pod současný jez Přelouč. U jezu bude na levém břehu MVE o hltnosti 84 

m
3
/s a rybí přechod, u pravého břehu plavební komora. Dolní voda pod jezem se uvažuje na 

kótě 200,8 m n. m. 

Plavební komory u obou jezů budou užitných rozměrů 115 x 12,5 m s hloubkou nad 

záporníkem 4,0 m. Provozní zázemí je přimknuto k plavební komoře, velíny budou na pravé 

zdi plavební komory. 

Vzhledem k řešení výstavbou nového jezu budou ovlivněny rychlosti ve stávajícím 

korytě Labe. Rychlosti budou závislé na průtoku v Labi a budou srovnatelné s rychlostmi 

v navazujících zdržích. 

V rámci stavby bude přeložena komunikace II/333 novým mostem přes Labe. Z této 

komunikace bude u obce Břehy umožněno odbočení zpět k současnému jezu Přelouč a dále 

po komunikaci na Lohenice. Přístup k plavební komoře je po nové komunikaci vedené podél 

pravého břehu Labe.  

Pro realizaci stavby nejsou třeba žádné další zásadní přeložky inženýrských sítí. V této 

úrovni rozpracování nejsou řešeny drobné přeložky inženýrských sítí včetně vedení VN. 

 

 

Obr. 1 Varianta A.7 - Semín krátký, situace zadání [1] 
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5. Charakteristika zájmové lokality 

5.1. Stávající stav 

Zájmová lokalita plavebního stupně Přelouč II se nachází na pravém i levém břehu ře-

ky Labe v ř. km 951,5–949,1, severně od města Přelouče. Zde se nachází nesplavný úsek La-

be známý též jako tzv. „Labské Hrčáky“ [2]. Úsek je charakteristický velkým podélným sklo-

nem a je to jediný úsek na středním Labi s bystřinným prouděním. Tento úsek vznikl v dů-

sledku dlouhodobé těžby štěrkopísků.  

 

Dále se v zájmové lokalitě nachází slepé rameno řeky vzniklé při splavňovacích úpra-

vách. Lokalita se nazývá Slavíkovy ostrovy a je oblíbeným rekreačním místem pro obyvatele 

Přelouče. V minulosti se zde nacházel plavecký bazén a ragbyové hřiště. V současné době je 

snaha ochránců přírody o zapsání lokality Slavíkových ostrovů do soustavy Natura 2000. Je 

zde prokázán výskyt chráněných a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů. Typickým zá-

stupcem je modrásek bahenní. 

 

 

Obr. 2 Slavíkovy ostrovy [3] 
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Stávající vodní dílo Přelouč se nachází na řece Labi a je situováno v ř. km 951,177. Toto vod-

ní dílo bylo dokončeno v roce 1927 [5] a je tvořeno těmito objekty: 

 jez, 

 plavební komora, 

 malá vodní elektrárna.  

 

Obr. 3 Vodní dílo Přelouč ř. km 951,177, letecký snímek [3] 

5.1.1. Charakteristika jezové zdrže 

kóta nominální hladiny ve zdrži      209,19 m n. m. 

povolená tolerance kolísání hladiny při všech průtocích   -20 cm až + 20 cm 

spád hladin         3,10 m 

délka vzdutí         9,619 km 

objem jezové zdrže        1,600 mil. m
3 

 

5.1.2. Jez 

Jez je pohyblivý o dvou polích. Jedno pole má světlou šířku 21,0 m. Každé pole je 

osazeno zdvižnými stavidly typu Stoney s nasazenými dutými klapkami. Celková hrazená 

výška je 3,8 m. Stavidlo hradí výšku 2,4 m a klapka hradí výšku 1,4 m. Stavidla jsou zavěše-

ny na Gallových řetězech na obou stranách. Pohyb nasazených klapek zajišťují anglické člán-

kové řetězy. Pohon je řízen elektromotory, případně ručně. Jezové pilíře jsou 3,4 m široké. 

Dělící pilíř mezi jezem a komorou je 2,8 m široký. Zhlaví pilířů je vhodně hydraulicky tvaro-

váno. Jezová pole lze hradit provizorním hrazením z horní i dolní vod, které je tvořeno ocelo-

vými hradly podepřenými slupicemi s lávkou [4]. 
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Mezi jezem a elektrárnou se nachází štěrková propust o světlé šířce 6,0 m. Je hrazena 

dvojitým ocelovým stavidlem s hradící výškou 4,8 m. Stavidlo je zavěšeno na Gallových řetě-

zech. Provizorní hrazení je proti horní vodě a je tvořeno ocelovými hradly a traverzami. Dále 

se mezi štěrkovou propustí a elektrárnou nachází písková propust. Vtok je před jemnými čes-

lemi MVE a je hrazen dřevěným stavidlem. V současnosti se nepoužívá [4]. 

 

5.1.3. Plavební komora 

Plavební komora je situována u pravého břehu. Rozměry komory jsou 85 m x 12 m, 

hloubka vody nad záporníkem je 3,0 m. V horním i dolním ohlaví jsou instalována vzpěrná 

ocelová vrata ovládána ručně pomocí cévových tyčí. V roce 2007 byla na horním ohlaví nain-

stalována klapka pro převádění povodňových průtoků. Plnění a prázdnění komory umožňuje 

levý boční obtok zaklenutého tvaru o rozměrech 1,6 x 2,0 m. Obtok je hrazen stavidlovými 

uzávěry na ruční pohon. Nad horním ohlaví jsou vybudována železobetonová svodidla s ope-

řením. Dolní ohlaví komory je v ose jezu, rejdu od řečiště odděluje 45 m dlouhá dělící 

zeď [4].  

 

5.1.4. Malá vodní elektrárna 

MVE se nachází na levém břehu. Vtokový objekt je proveden krátkým náhonem o šíř-

ce 34 m a hloubce 5,5 m. Před vtokovým objektem je železobetonová lávka s dřevěnou nor-

nou stěnou. Před vtokem do turbínových kašen je manipulační lávka s jemnými česlemi o 

sklonu 60°, celková šířka je 34,0 m. Šikmá délka česlic je 6,7 m. Na manipulační lávce se 

nachází čistící stroj. Vtoky do jednotlivých kašen jsou rozděleny 1,5 m širokými dělícími pilí-

ři. Světlá šířka vtoku do kašny větší turbíny je 8,0 m a do kašny menší turbíny 5,5 m. Za jem-

nými česlemi jsou drážky pro provizorní hrazení. Za drážkami jsou vtoková stavidla kašen. 

Každá kašna je hrazena dvojicí vtokových stavidel oddělených pilířkem. Tabule stavidel jsou 

kovové. Pohon všech stavidel je elektromotorem nebo ručně.  

Ve strojovně jsou umístěna dvě soustrojí s vertikálními kašnovými Francisovými tur-

bínami. Hltnost jedné turbíny je 24 m
3
/s. Při spádu 3 m má turbína výkon 490 kW, otáčky 43 

1/min. Ovládání turbín je hydraulickým regulátorem. V roce 2005 byla elektrárna modernizo-

vána. Byly zde nainstalovány dvě vertikální kašnové Kaplanovy turbíny. Hltnost jedné turbí-

ny je 18 m
3
/s a výkon 680 kW.  

Celková hltnost elektrárny je 84 m
3
/s s celkovým výkonem 2,34 MW. Provoz je bez-

obslužný s občasným dohledem [4]. 
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5.2. Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje byly převzaty z manipulačního řádu [4] pro profil jezu Přelouč v ř. km 

951,177. 

 Tok:    Labe 

 Název profilu:   jez Přelouč 

 Číslo povodí:   1-03-04-0570 

 Plocha povodí:   6422,50 km
2
 

 Průměrné roční srážky:  768 mm 

 Průměrný roční průtok:  59,0 m
3
.s

-1
 

 

Tab. 1 Hodnoty m-denních průtoků v profilu 951,177 dle [4] 

Průtoky Qm (m – denní) 

dny 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Qm (m
3
.s

-1
) 130 91,7 72,6 58,5 49,0 41,5 35,6 30,6 26,4 22,9 20,0 16,9 13,3 

 

Tab. 2 Hodnoty N-letých průtoků v profilu 951,177 dle [4] 

Průtoky QN (N – leté) 

roky 1 2 5 10 20 50 100 

QN (m
3
.s

-1
) 285 375 502 601 704 845 956 

 

5.3. Geodetické podklady 

Jako geodetického podkladu při zpracování výkresové dokumentace byly použity pro-

hlížecí služby Geoportálu ČÚZK. 

Jako podrobné zaměření lokality bylo využito situace, která je součástí projektové do-

kumentace pro stavební řízení [6].  

 

5.4. Geologické a hydrogeologické údaje 

Informace o geologii a hydrogeologii byly čerpány z rešeršní zprávy [7], která byla 

zpracována podle výsledků archivních průzkumů, provedených v zájmové lokalitě 

v minulosti. V povrchové zóně se nachází slínovce silně zvětralé. Méně zvětralé až zvětralé 

slínovce začínají 1 – 2 m pod povrchem slínovce.  

Geologický profil v místě plánované MVE byl určen z vrtu W107/7. Tento vrt se na-

chází nejblíže plánované MVE. Místo vrtu je patrné ze situace na Obr. 3.  
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Obr. 4 Situace vrtné prozkoumanosti dle [7] 

 

 

Obr. 5 Petrografický popis sondy W107/7 dle [7] 

MVE 
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6. Navržené technické řešení  

6.1. Účel a popis stavby plavebního stupně Přelouč II 

Účelem stavby plavebního stupně Přelouč II je splavnění doposud nesplavného úseku 

řeky Labe u Přelouče. Jedná se víceúčelové vodní dílo, zahrnující plavbu a využití vodní 

energie. Výstavba plavebních komor a plavebního kanálu je navržena na pravém břehu řeky 

Labe v říčním kilometru 951,5 – 949,1. U stávajícího zdymadla Přelouč je navržena horní 

plavební komora užitné délky 115 a šířky 12,5 m. Mezi stávající a budoucí komorou je navr-

žen rybochod pro zachování migrační propustnosti toku. Dále směrem po toku navazuje na 

plavební komoru dolní rejda a na konci rejdy ihned odbočuje laterální kanál obcházející stáva-

jící koryto Labe. Směrové řešení kanálu je navrženo s ohledem na splnění minimálního polo-

měru oblouků a také v závislosti na požadavek rozšíření plavební dráhy v oblouku. Kanál se 

připojuje na koryto Labe v ř. km 950,0 v místě stávající lávky, která bude zrušena a postavena 

znovu. Plavební dráha poté vede krátce řekou a v ř. km 949,5 navazuje na horní rejdu dolní 

komory. Dolní plavební komora je stejných parametrů jako horní. Na pravé straně komory se 

nachází velín a provozní budovy zdymadla.  

Nalevo od plavební komory je umístěn pohyblivý jez, který zajistí vzdutí na kótě 

205,2 m n. m. Koncepčně je jez navržen jako pohyblivý o třech polích. Světlá šířka jezového 

pole je 18 m. Celková šířka přelivné hrany je 54 m (viz. příloha D). Spodní stavba je ve tvaru 

Jamborova prahu o výšce 1,9 m a zbytek hradící výšky hradí dutá klapka o výšce 2,0 m. Ma-

nipulace klapkou je umožněna pomocí dvou hydromotorů umístěných na obou stranách jezo-

vého pole na pilíři. Ve spodní stavbě jezu je navržena komunikační chodba. Na stavbu jezu 

bezprostředně navazuje stavba MVE. 

 

Stavba MVE je navržena za účelem využití hydroenergetického potenciálu daného to-

ku. Výstavba elektrárny je zvolena na levém konkávním břehu. Dispoziční uspořádání je zvo-

leno s ohledem na umístění ostatních stavebních objektů zdymadla. Součástí MVE je rybí 

přechod pro zajištění migrační propustnosti řeky Labe. 

MVE je koncipována jako nízkotlaká malá vodní elektrárna o max. výkonu 1,7 MW 

na prahu elektrárny. Hladina v jezové zdrži bude udržována na kótě 205,2 m n. m. a hladina 

v podjezí bude závislá na průtoku vody v řece. Minimální hladina v podjezí na úrovni 200,8 

m n. m. je dána vzdutím jezu Týnec nad Labem.  

Konstrukčně je MVE rozdělena na horní a spodní stavbu, vtokovou a výtokovou část. 

Vtoková část přivádí vodu z prostoru nadjezí ke vtokům turbín. Vtoková část je provedena 

jako polorámová železobetonová konstrukce upravená s ohledem na co nejlepší rozdělení 

rychlostí ve vtoku. Před jemnými česlemi je umístěn druhý práh. Proplachování prostoru před 

vtokem je umožněno pomocí proplachovacího kanálu vyústěným do prostoru za savkami. Na 

prahu jsou umístěny drážky pro provizorní hrazení celého vtoku pomocí trubkových hradidel. 

Dále na prahu jsou umístěny jemné česle, které chrání turbíny před splaveninami. Shrabky 
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zachycené na česlích jsou stírány lanovým čistícím strojem do kontejneru umístěného pod 

čistícím strojem. Ve vtocích za jemnými česlemi jsou umístěny drážky pro provizorní hrazení 

vtoku. Spodní stavba MVE je krabicového tvaru, provedená z vodostavebného železobetonu a 

je umístěná celá pod úrovní okolního terénu. Spodní stavba je členěna na dvě podlaží. Rozmě-

ry spodní stavby jsou maximálně uzpůsobeny pro dvě Kaplanovy přímoproudé turbíny 

v blokovém provedení s průměrem oběžného kola D = 2350 mm. V podlaží turbín se nachází 

jímka prosáklé vody s odlučovačem ropných látek, hydraulické agregáty regulace turbín, ar-

maturní komora a jímka vyčerpání hydraulického obvodu MVE. V podlaží nad savkami tur-

bín jsou umístěny rozvodny NN a VN, transformátor VN a transformátor vlastní spotřeby. 

Dále se zde nachází sklad náhradních dílů, nářadí a také sociální zařízení. Nad turbínami jsou 

umístěny synchronní generátory. Ve strojovně je osazen mostový jeřáb o nosnosti 10 000 kg. 

Při revizích a opravách je umožněn přístup do prostoru savky a do prostoru přechodového 

kusu. Montážní otvory ve stropě elektrárny jsou opatřeny vodotěsnými poklopy, jelikož elek-

trárna je koncipována jako přelévaná při povodňových průtocích.  

Savky turbín jsou zaústěny pod úroveň prahu výtokové části. Ta je provedena obdobně 

jako vtoková část jako polorámová železobetonová konstrukce. Za savkou se nachází drážky 

pro provizorní hrazení výtoku. Prostor nad savkami je přístupný po manipulační lávce. Vstup 

na lávku je řešen ocelových žebříkem.  

Horní stavba vlastního objektu MVE je minimalizována na vstupní objekt, ve kterém 

se nachází železobetonové schodiště, které komunikačně spojuje všechna podlaží. Teoretická 

hranice mezi horní a spodní stavbou je na kótě 206,8 m n. m. Vzhledem na požadavek vodo-

těsnosti při velkých průtocích je horní stavba provedena jako železobetonová monolitická 

konstrukce. Vstup do elektrárny je umístěn 0,5 m nad hladinou Q100. Veškeré prostory, vnitřní 

i vnější, kde hrozí nebezpečí pádu, jsou opatřeny ocelovým zábradlím. 

Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými krovy. Jako krytina je zvolen měděný plech. 

Tvar střechy koncepčně navazuje na stávající jez Přelouč a jeho jezové pilíře. 

V budově je provedena kompletní stavební elektroinstalace. Výkon MVE je vyveden 

podzemní kabelovou přípojkou VN.  

Veškeré železobetonové konstrukce jsou z vodostavebního betonu. 

6.2. Členění stavby plavebního stupně Přelouč II 

 SO 1 – MVE 

o SO 1.1 – vtokový objekt 

o SO 1.2 – MVE – spodní stavba 

o SO 1.3 – MVE – horní stavba 

o SO 1.4 – výtokový objekt 

o SO 1.5 – rybí přechod 

o SO 1.6 – příjezdová komunikace 

 

 PS 1 – MVE – strojní část 

 PS 2 – MVE – elektročást  
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 SO 2 – Pohyblivý jez 

 SO 3 – Dolní plavební komora  

 SO 4 – Plavební kanál  

 SO 5 – Horní plavební komora 

 SO 6 – Příjezdová komunikace 

 SO 7 – Lávka pro pěší 

 SO 8 – Přeložka komunikace (most) 
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7. Stavební část MVE 

7.1. SO 1.1 – Vtokový objekt  

Vtokový objekt přivádějící vodu z horní zdrže do prostoru turbín je zřízen na levém 

břehu řeky Labe vedle jezu zdymadla Přelouč II. Dělící pilíř oddělující jez od elektrárny je 

nesymetrického půdorysného tvaru. Tvar je určen pomocí náhradní obrysové linie pilíře viz. 

příloha D. Šířka pilíře je 7,65 m. Po statické stránce je objekt řešen jako polorám, železobeto-

nové konstrukce jsou vybetonovány na vrstvu podkladního betonu tloušťky 0,1 m. Stěny mají 

tloušťku 0,8 m a dno 0,6 m.  

Objekt je vybaven vtokovým prahem šířky 1 m a délky 38 m. Tloušťka prahu je 1,5 m. 

Výškově je vtokový práh umístěn 0,5 m nade dnem, které je na kótě 201,3 m n. m a zabraňuje 

vnikání hrubších sunutých splavenin do vtoku. Za vtokovým prahem přechází vtok zborcenou 

plochou až k usazovacímu prostoru. Ten má kótu 195,66 m n. m. Tento prostor se proplachuje 

proplachovacím kanálem, který je hrazen stavidlovým uzávěrem. Proplachovací kanál je za-

ústěn do prostoru za savkami. Proplachovací kanál má obdélníkový profil o světlých rozmě-

rech 1,2 x 2,0 m. Na usazovací prostor navazuje druhý vtokový práh vyvýšen o 0,4 m. Šířka 

druhého vtokového prahu je 12,5 m. Na prahu se nachází jemné česle skloněné pod úhlem 

72°. Česle jsou vyrobeny z pásové oceli. Šikmá výška česlí je 8,5 m. Rychlost vody na česlích 

při maximální hltnosti MVE činí 0,77 m/s. Následuje dělící pilíř o šířce 0,9 m. Šířka jednoho 

vtoku je 5,8 m.  

7.2. SO 1.2 – MVE – dolní stavba 

Spodní stavba MVE je koncipována jako monolitická konstrukce krabicového tvaru, 

která slouží pro umístění 2 ks Kaplanových přímoproudých turbín v blokovém provedení. 

Hranice mezi spodní a horní stavbou je na kótě 206,8 m n. m. Spodní stavba má délku 30,01 

m a šířku 16,4 m. Základová spára dolní stavby je lomená, ve spodní části je umístěna na kótě 

193,26 m n. m. Železobetonové konstrukce jsou vybetonovány na vrstvu podkladního betonu 

o tloušťce 0,1 m. Vnitřní uspořádaní a rozměry spodní stavby jsou uzpůsobeny rozměrům 

turbín a ostatního technologického vybavení. Nátoky na turbíny před přechodovým kusem 

jsou šířky 5,8 m. Těsně před přechodovým kusem se nachází drážky provizorního hrazení 

vtoku s dosedacím prahem o šířce 0,3 m. Přechodový kus slouží k přechodu z obdélníkového 

profilu na kruhový profil turbíny. Spodní úroveň přechodového kusu je na kótě 194,66 m 

n. m. Úroveň nejnižšího podlaží je na kótě 194,26 m n. m. Zde je umístěna jímka prosáklé 

vody a odlučovač ropných látek, každý o rozměrech (2,1 x 1,5x 1,5) m. 

Strojovna se nachází na kótě 200,76 m n. m. Půdorysné rozměry strojovny jsou (7,75 x 

12,5) m. Výška strojovny je 5,35 m. Zde se nachází synchronní generátory a kabelový kanál, 

který vede přes lávku do rozvoden. Rozvodny jsou rozměrově řešeny tak, aby poskytovaly 

dostatečný prostor pro elektrotechnologickou část MVE. Světlá výška rozvoden je 4,6 m. 

Rozvodna NN má půdorysné rozměry (6,25 x 4,64) m. Rozvodna VN má rozměry 
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(4,72 x 6,0) m a je zde umístěn transformátor vlastní spotřeby. Místnost pro umístění trans-

formátoru VN má půdorysné rozměry (4,64 x 3,93) m. Dále mezi rozvodnou NN a VN se 

nachází malý sklad o půdorysných rozměrech (4,7 x 2,7) m. Transformátor VN je umístěn na 

kolejnicích, které jsou vyvedeny do prostoru strojovny. Kolejnice v prostoru nad turbínami 

jsou demontovatelné. 

Stropní deska nad rozvodnami o tloušťce 0,6 m tvoří zároveň střechu spodní stavby, 

která je navržena jako pojezdná. Montážní otvory o rozměrech (4,37 x 4) m jsou opatřeny 

vodotěsnými tlakovými poklopy. 

7.3. SO 1.3 – MVE – horní stavba 

Horní stavba MVE je tvořena vstupním objektem o vnějších půdorysných rozměrech 

(8,94 x 3,1) m. Vstup do objektu je řešen pomocí montovaného ocelové schodiště. Horní 

stavba navazuje bezprostředně na spodní stavbu. Jedná se v podstatě o monolitickou železobe-

tonovou šachtu, kde se nachází monolitické železobetonové schodiště a šachta pro vzducho-

techniku. Horní stavba je zastřešena dřeveným krovem, s měděnou plechovou krytinou. Výš-

ka střechy je 4,35 m. 

7.4. SO 1.4 – Výtokový objekt 

Výtokový objekt navazuje na spodní stavbu MVE na straně dolní vody. Šířka jednoho 

výtoku ze savky je 5,8 m. Výtoky jsou od sebe odděleny pilířem o šířce 0,9 m. Za savkami se 

nachází drážky provizorního hrazení o šířce 0,3 s dosedacím prahem. Manipulační lávka o 

tloušťce 0,3 m a šířce 1,2 m je nad výtokem podepřena dělícím pilířem. Dělící pilíř je upro-

střed snížen, aby bylo možné posunovat provizorní hrazení pomocí kladkostroje umístěného 

na ocelové konstrukci. Dno za savkou je na kótě 195,48 m n. m. Za savkou se nachází vyústě-

ní proplachovacího kanálu. Savka je ponořena 1,4 m pod hydrostatickou hladinu. Výtokový 

práh se nachází na kótě 198,3 m n. m. (úroveň prohrábky koryta). Délka prahu je 27,0 m a 

tloušťka prahu je 1,5 m.  

7.5. SO 1.5 – Rybí přechod 

Rybochod se nachází na vnější straně elektrárny. Rybochod je řešen jako železobeto-

nový žlab o šířce 5,0 m. Jedna stěna je společná s elektrárnou, druhá je provedena jako pod-

zemní stěna z převrtávaných pilot o průměru 0,8 m. V horní části stěny je povrch upraven 

pohledovým betonem. Dno rybochodu je tloušťky 0,6 m. Podélný sklon rybího přechodu je 

3,33 % a průtok rybochodem je Q = 3,5 m
3
/s. 

Ve dně jsou osazeny kameny výšky 1,6 m, přičemž jsou na výšku 0,4 m zabetonová-

ny. Kameny jsou sestaveny v řadách s mezerami 0,15 m až 0,3 m. Kromě velkých kamenů 

jsou na dně umístěny i menší kameny max. výšky 0,6 m zabetonovány ve dně tak, aby vystu-

povaly z betonu o 0,2 m. Kameny použité pro rybochod nesmí mít ostré hrany. 
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7.6. SO 1.6 – Příjezdová komunikace 

Příjezd k MVE je zajištěn pomocí příjezdové komunikace o šířce 6 m. Jedná se o 

obousměrnou místní komunikaci. Napojení na stávající komunikace je v místě za čistírnou 

odpadních vod. Jelikož je elektrárna částečně pod úrovní terénu, komunikace směrem 

k elektrárně klesá na kótu 206,7 m n. m. U elektrárny se nachází parkovací plocha, která svou 

velikostí je dostatečná pro obrácení nákladního automobilu či hasičů. 

 

8. Technologická část MVE 

8.1. PS 1 – MVE – strojní část 

Před druhým vtokovým prahem se nachází stavidlový uzávěr proplachovacího kanálu. 

Uzávěr je umístěn v boční stěně vtoku. Manipulace je umožněna pomocí hydromotoru. Před 

jemnými česlemi jsou navrženy drážky pro provizorní hrazení celého vtoku. Hrazení je 

umožněno pomocí trubkových hradidel. Před vtoky na turbíny jsou umístěny jemné česle, 

umístěny jsou přes celý vtok o šířce 12,5 m. Sklon česlí je 72°. Česlice jsou vyrobeny z oceli 

obdélníkového průřezu. Slouží k zachycení menších plovoucích nečistot (např. listí). Nad 

česlemi se nachází čistící stroj jemných česlí. Čistící stroj je pohyblivý lanový konstrukčně 

navržen tak, aby pod strojem bylo možné zavěsit kontejner na shrabky. Součástí stroje je hyd-

raulické rameno, kterým je možné vytahovat větší kusy spláví, jelikož není navržena norná 

stěna na vtoku, ani hrubé česle. Stroj je umístěn na kolejnicích, které jsou vyvedeny až na 

mostovku přes rybí přechod, z důvodu odvozu kontejneru na skládku odpadu. Za jemnými 

česlemi jsou drážky provizorního hrazení vtoku. Hrazení je umožněno pomocí ocelových ta-

bulí svařovaných z válcové oceli, na kterých je navařen ocelový hradící plech. Tabule jsou 

spouštěny pomocí jednonosníkového jeřábu, který je zakomponován do konstrukce čistícího 

stroje. Za jemnými česlemi se nachází přechodový kus, na který navazuje konstrukce Kapla-

novy přímoproudé turbíny v blokovém provedení. Ocelová konstrukce s kuželovou převo-

dovkou na generátor, je ze statických důvodů celá zabetonována. V MVE je navržena kon-

strukce dvou turbín s průměrem oběžného kola 2350 mm. Účinnost turbín je 0,83. Regulace 

průtoků je možná pomocí natáčivých lopatek rozvaděče. Rozváděcí kolo je plně uzavíratelné, 

proto může sloužit jako provozní uzávěr turbíny. Přenos výkonu turbíny je proveden pomocí 

kuželové převodovky. Soustrojí je navrženo pro automatický bezobslužný provoz paralelně se 

sítí s občasnou kontrolou. Regulace průtoků turbínami je pomocí hladinové regulace. 

Montáž technologické zařízení umožňuje jednonosníkový mostový jeřáb o nosnosti 

10 000 kg. Na výtoku ze savek jsou umístěny drážky pro provizorní hrazení výtoku. Velikost i 

konstrukce tabulí je stejná jako u vtoku. Jako zdvihací mechanismus je navržen pojezdový 

kladkostroj o nosnosti 5 000 kg. Kladkostroj je zavěšen na ocelovém válcovaném I-profilu. I-

profil je navařen na ocelové konzoly z uzavřeného válcovaného profilu. Konzoly jsou přikot-

veny do železobetonové konstrukce. 
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Tab. 3 Hlavní parametry turbíny 

Typ Přímoproudá bloková Kaplanova turbína 

Počet strojů 2 ks 

Průměr oběžného kola 2350 mm 

Rozsah spádů 2,67 - 4,04 m 

Rozsah průtoků 38 – 9,8 m
3
/s 

Max. výkon turbíny 1929 kW 

 

8.2. PS 2 – MVE – elektročást 

 

Elektrotechnická část MVE slouží k výrobě a přenosu elektrické energie. Součástí je 

slaboproudá část elektrotechniky, která zajišťuje chod elektrárny.  

U MVE o výkonu větším než 500 kW se používá především synchronní generátor. 

Proto jsou v MVE navrženy dva synchronní generátory. Maximální výkon generátoru je 1740 

kW. Generátor je připojen na turbínu pomocí kuželové převodovky. Výkon generátorů je vy-

veden kabely do transformátoru T1 6,3/22 kV, ze kterého je výkon elektrárny vyveden kabe-

lovou podzemní přípojkou do sítě VN. Dále je navržen transformátor T2 22/0,4 kV, který 

slouží jako transformátor vlastní spotřeby elektrické energie. 

V místnostech VN a NN se nachází skříně rozvaděčů, které obsahují přístroje pro mě-

ření, jištění a ovládání veškeré elektroinstalace, včetně řídicího systému.  

Snímání hladin v podjezí a nadjezí je řešeno pomocí ultrazvukových snímačů. Před 

jemnými a za jemnými česlemi se nachází rovněž ultrazvukové snímače hladiny. Nad vtoko-

vým prahem MVE je instalován elektronický odpuzovač ryb, aby se zabránilo vniknutí ryb do 

vtokového objektu. 
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9.  Závěr 

Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat návrh jedné varianty stavebního a tech-

nologického řešení MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II. 

Na začátku bylo nutné vyřešit základní dispoziční řešení celého plavebního stupně. 

Dispoziční řešení především záviselo na vyřešení směrového vedení plavebního kanálu a 

umístění plavebních komor. Poté bylo nutné určit šířku jezu a následně se přistoupilo k umís-

tění elektrárny. Umístění jezu, elektrárny, dolní komory a plavebního kanálu z hlediska vý-

stavby hodnotím jako proveditelné. Toto uspořádání se jeví jako vhodné z hlediska minimali-

zace možných zásahů do Slavíkových ostrovů. 

Umístění horní komory o stejných parametrech jako je dolní komora, už není tak 

vhodné, jelikož prostorové podmínky u stávajícího jezu nedovolují umístit komoru tak, aby se 

minimalizovaly zásahy do pravého břehu řeky Labe. 

MVE byla navržena jako přelévaná vodní elektrárna při povodňových průtocích. Tato 

varianta byla zvolena proto, aby se minimalizovala horní stavba a zásah do krajinného rázu. 

Na základě spádových a průtokových poměrů byly zvoleny dvě přímoproudé Kaplanovy tur-

bíny o průměru oběžného kola 2350 mm. Maximální hltnost MVE je 76 m
3
/s. Celková roční 

průměrná výroba elektrické energie je 8 807 MWh.  

Navržené technické řešení MVE hodnotím jako proveditelné a vhodné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 11. 1. 2019    Podpis……………….. 
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