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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je zpracování studie MVE jako součást plavebního 

stupně Přelouč II. Řešení navazuje na dispoziční návrh, uspořádání stavebních 

objektů jedné z možných variant. V rámci studie je rovněž proveden dispoziční návrh 

jezu s přilehlou plavební komorou k zajištění splavnosti úseku toku Labe v ř. km 

949,23 – 951,20 u města Přelouč v okrese Pardubice. Úvod práce zahrnuje 

vyhodnocení místních podmínek, v jejichž návaznosti je upřesněno umístění 

stavebních objetů. V další části je na základě dostupných hydrologických údajů a 

spádových podmínken navržen konkrétní typ soustrojí MVE. Poslední část práce 

zahrnuje návrh stavebně-technologického řešení strojovny formou technické zprávy 

a výkresové dokumentace stavby. 

KLÍČOVÁ SLOVA    

Kaplanova turbína, Labe, malá vodní elektrárna, Přelouč, plavební stupeň 

 

ABSTRACT  

The aim of this dissertation is to prepare a study of a small hydroelectric power plant 

as part of the Přelouč navigation level II. The preparation deals with one of the 

possible variants for the layout design of given constructions. The layout design of 

a weir with an adjacent lock chamber which secures navigability for the stretch of 

the Elbe River located between the river kilometers 949,23 and 951,20 near the city 

of Přelouč in the Pardubice District is also included in the study. The introduction 

chapter contains the assessment of the environment, which is followed by the 

specification of the exact placement of the constructions. In the following chapter, a 

particular type of the hydroelectric power plant machinery is designed based on the 

available hydrological information and gradient conditions. The final chapter 

contains the design of the constructional technological layout of an machine room 

in the form of a technical report and drawing documentation. 

KEYWORDS  

Kaplan turbine, the Elbe, small hydroelectric power plant, Přelouč, navigation lock 
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1. ÚVOD  

Labská vodní cesta je zařazena do transevropské dopravní sítě TEN-T, 

představuje nedílnou součást IV. transevropského dopravního koridoru.  V současné 

době je využívána do přístavu Chvaletice v ř. km 939,50. Splavnost Labe lze uvažovat až 

do ř. km 949,23, v místě zvané Labské hrčáky pod Přeloučí. Následně je Labe splavné až 

od ř. km 951,20 jezovou zdrží Přelouč. 

Pod jezem Přelouč dochází k bystřinnému proudění s velkým podélným sklonem 

dna tzv. Labské hrčáky. [1] 

 

Obr. 1 Stávající stav koryta – Labské hrčáky [17] 

 

Jedním z možných řešení pro překlenutí nesplavného úseku s bystřinným 

prouděním se jeví varianta vybudování nové jezové konstrukce v profilu Semín pod 

Slavíkovými ostrovy, spolu s plavební komorou při pravém břehu a MVE, která by byla 

situována u levého břehu toku Labe spolu s rybím přechodem. Takto vybudovaná jezová 

konstrukce zvýší úroveň hladiny na kótu 209,20 m n. m. a umožní průjezd lodní dopravy. 
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Tato varianta rovněž uvažuje s odstraněním zdymadla Přelouč a odstavením 

stávající malé vodní elektrárny. Dojde ke snížení rychlostí proudění, které bude svým 

charakterem odpovídat proudění v navazujících jezových zdržích. Hlavní náplní práce je 

stavebně technologické řešení malé průtočné vodní elektrárny, dále pak dispoziční 

řešení příslušných objektů, vypracované na základě podkladů a místního šetření. 

 

2. Přehled výchozích podkladů 

[1] AQUATIS a.s. Stupeň Přelouč II: Inventarizace možných technických řešení. Brno, 

11/2015. 

[2] Centrální datový sklad pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. [online]. 

[cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://cds.chmi.cz. 

[3] GABRIEL, Pavel, Petr KALANDRA a František ČIHÁK. Malé vodní elektrárny. Praha: 

České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-010-1812-1. 

[4] Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK, Praha. [online]. [cit. 2018-12-06]. Dostupné 

z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

[5] Odůvodnění územního plánu Přelouč, [online]. [cit. 2018-12-18]. Dostupné z: 

https://www.mestoprelouc.cz 

[6] Software a hardware pro řízení, [online]. [cit. 2018-12-18]. Dostupné z: 

http://www.shcontrol.cz 

[7] ŘÍHA, Jaromír. Ochranné hráze na vodních tocích. Praha: Grada Publishing, 2010. 

Stavitel. ISBN 978-80-247-3570-2. 

[8] HOLATA, Miroslav, GABRIEL, Pavel, ed. Malé vodní elektrárny: projektování a provoz. 

Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0828-4.  

[9] Povodňový plán pro město Přelouč, [online]. [cit. 2018-12-18]. Dostupné z: 

https://www.mestoprelouc.cz 

[10] Murkraftwerk Graz [online]. [cit. 2018-11-26] Dostupné z: http://www.gat.st/news 

[11] GABRIEL, Pavel. Malé vodní elektrárny. Praha: České vysoké učení technické, 1992. 

[12] MVE Vraňany II [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz 

http://cds.chmi.cz/
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[14] Česká geologická služba: Mapové služby založené na Esri technologii [online]. [cit. 

2018-12-23]. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/esri 

[15] MEDŘICKÝ, Vladimír a Petr VALENTA. Hydrotechnické stavby 1: navrhování jezů. Vyd. 

2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04309-7. 

[16] Unikátní inženýrské dílo pro nákladní lodě Po Labi až do Pardubic [online]. [cit.  2018-

12-10] Dostupné z: www.technickytydenik.cz 

[17] Bolek, M. Místní šetření: Fotodokumentace.  Přelouč, 2018. 

[18] Wanderhilfe für Fische [online]. [cit. 2018-12-26]. Dostupné z: www.energieleben.at 

[19] Základní mapa [online]. [cit. 2018-11-20]. Dostupné z: https://www.mapy.cz 

[20] AQUATIS a.s. Nový plavební stupeň Přelouč: Zhodnocení inženýrsko geologických a 

hydrogeologických poměrů lokality. Brno, březen 1999 

[21] Zdymadlo Týnec nad Labem na Labi v ř. km 932,714 [online]. [cit. 2018-12-29]. 

Dostupné z: www.pla.cz 

[22] Manipulační řád pro vodní dílo Přelouč na Labi, ř. km 951,177. Povodí Labe, státní 

podnik. Hradec Králové, únor 2016. 

[23] AQUATIS a.s. Nový plavební stupeň Přelouč: Petrografický popis archivních sond. Brno, 

březen 1999 

[24] Turbine generator [online]. [cit. 2018-12-30]. Dostupné z: www.vatech-hydro.com 

[25] Pöyry Environment a.s. Stupeň Přelouč II: Dokumentace pro stavební řízení č. 5. Brno, 
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[26] Skalička, J. Výpočet průtoku přes jez při vysokém stupni zatopení dolní vodou. 
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2.1. Technické normy a předpisy 

[27] ČSN 73 1208. Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 2010. 

[28] ČSN 75 0101. Vodní hospodářství – Základní terminologie. 2003. 

[29] ČSN 75 0120.Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky. 2009. 

[30] ČSN EN 61116. Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren. 

1997. 

[31] ČSN 75 2601. Malé vodní elektrárny – Základní požadavky. 2010. 

[32] ČSN 75 1400. Hydrologické údaje povrchových vod. 2014. 

[33] ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. 2006 

[34] TNV 75 2321. Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody. 2011. 

[35] TNV 75 2910. Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích. 2004. 

 

[36] Vyhláška č. 223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k 

provozu na vnitrozemských vodních cestách. 

[37] Vyhláška č. 222/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním 

provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí. 

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

plavebního provozu). 
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3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

3.1. Zájmová lokalita 

Lokalita pro výstabu malé vodní elektrárny spolu se souvisejícími stavebními 

objekty spadá pod katastrální území Přelouč a Břehy v Pardubickém kraji. Řeka Labe 

představuje dopravně významnou vodní cestu. Slouží zejména jako dopravní koridor do 

důležitých hospodářských oblastí mnoha států Evropy včetně napojení na námořní 

přístav v Hamburku. V souladu s Evropskou dohodou o hlavních vnitrozemských 

vodních cestách mezinárodního významu je labská vodní cesta označena pod zkratkou 

E20. Labe náleží do úmoří Severního moře.  

 V řešeném území (extravilán Přelouče) protéká Labe upraveným korytem mezi 

loukami a zemědělskými pozemky, jehož břehy jsou v některých úsecích opevněny. 

Podél obou břehů tvoří významný krajinotvorný prvek pravidelná výsadba listnatých 

stromů. 

V říčním km 951,18 je vybudováno stávající vodní dílo Přelouč. Součástí celkového 

stavebního řešení zdymadla Přelouč je pohyblivý dvoupolový jez, se zdvižnými stavidly 

typu Stoney. U pravého břehu je situována plavební komora pro jednolodní dopravu, 

která je od doby realizace nefunkční a plní pouze funkci protipovodňové ochrany. 

V těsné blízkosti štěrkové propusti při levém břehu je situována MVE. Ve strojovně jsou 

osazeny dvě kašnové vertikální turbíny typu Kaplan s celkovým výkonem 2,34 MW.  

Elektrárna u jezu Přelouč je napojena na rozvodnou síť 35 kV. 

Svým působením kromě zajištění potřebné hloubky pro plavbu, umožnuje jezová 

zdrž odběry povrchové vody pro průmyslové a zemědělské využití. Zdymadlo rovněž plní 

funkci mostu spojující oba břehy toku Labe. Most již šířkově nevyhovuje požadavkům 

silniční dopravy pro obousměrný provoz. Nadjezí i podjezí je po obou stranách 

stabilizováno opevněním břehů. Opevnění je řešeno kamennou dlažbou do betonu se 

sklonem 1:1,5. Tok pod stávajícím zdymadlem je podstatně zanesený, a to hlavně v 

konvexních březích.  Tento nános značně snižuje využitelný spád elektrárny. Centrem 

města vede dopravně významná silnice I/2 (Praha – Přelouč – Pardubice). Na silnici I/2 je 

ze severního směru napojena silnice II/333 ,pokračující v ulici Hradecká až na pravý břeh 

Labe do obce Břehy. [5] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/333
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ehy
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Přelouč má navržen systém jednotné kanalizace s čištěním odpadních vod na 

centrální ČOV. Čistírna se nachází v intravilánu města s vyústěním z levé části břehu do 

recipientu (Labe). Areál je v současném stavu chráněn před průtokem Q100. 

Území dotčené výstavbou nové MVE v ř. km (949,43 – 949,28) nespadá do režimu 

chráněných území ani do památkové zóny, stavební práce vyvolají demolici stávajícího 

zdymadla Přelouč. Na dotčeném území se nachází podzemní inženýrské sítě 

(telekomunikační kabely, plynovod, vodovod) a nadzemní vedení NN, VN. Staveniště je 

nyní přístupné pouze po polní cestě vedoucí od východu po pravém břehu Labe, 

příjezdovou alternativou je nezpevněná místní komunikace vedena od obce Břehy. [1] 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Realizací budou 

částečně ovlivněny odtokové poměry v území, a to především narušení odvodňovacích 

příkopů na vyústěných do recipientu. 

 U pravého břehu se nachází rekreační oblast Slavíkovy ostrovy. Prostor biocentra 

Slavíkových ostrovů je ohraničen z jihu korytem Labe, z ostatních stran slepým 

ramenem. S Přeloučí jsou spojeny lávkou pro pěší, po níž je vedena červená turisticky 

značená trasa 0434, která lokalitou prochází a opouští jí po zemním náspu, který je 

nasypán v severním ohybu slepého ramene, směrem na Semín. Po obvodu slepého 

ramene Labe prochází pěšina. Oba břehy plavebního kanálu lemuje alej listnatých 

stromů. Plocha pro realizaci stavby se nachází mimo zástavbu.  

3.2. Možnosti napojení MVE na rozvodnou síť 

Zájmovou lokalitou procházejí linky celostátní rozvodné soustavy – zvláště vysoké 

napětí (ZVN) 400 kV, velmi vysoké napětí (VVN) 220 kV a 110 kV. Výše uvedené 

energetické linky netvoří systém energetických dodávek pro samotnou obec. Oblast 

Přelouče je zásobena elektrickou energií ze sítě VN 35 kV, která je napájena z nadřazené 

soustavy VVN z rozvoden Opočínek a Tuněchody. Vedení kabelů sítě 35 kV je nadzemní. 

Bohužel tyto 35 kV linky vedou pouze po severním okraji centrální části města. [5] 

 V minulosti byl již proveden návrh změny v územním plánu [5], který by se opíral 

o vybudování nového vedení VN. Linka by vedla podél přeložky silnice I/2. Výstavba nové 

MVE spolu s linkou VN v navržené lokalitě, by zásadním způsobem ulehčila dopravu 

příkonu do rozvojových ploch. Převedení příkonu by se tímto vyhlo centru města, kde je 

kabelová síť přizpusobená pro napětí 6 kV.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ehy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A1_zna%C4%8Den%C3%A1_trasa_0434
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A1_zna%C4%8Den%C3%A1_trasa_0434
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%ADn
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Nároky na potřebu elektrické energie každoročně narůstají. Současná vodní 

elektrárna Přelouč byla v nedávných letech doplněna fotovoltaickou elektrárnou, další 

fotovoltaická elektrárna značného rozsahu je vybudována v místní části Klenovka. [5] 

Nová MVE ve variantě s vysokým jezem by do jisté míry ovlivnila nároky na množství 

výrobené elektrické energie. Jedná se o variantu využívající velký spád, přispívající 

efektivitě výroby. Dle hydroenergetických výpočtu je zde roční produkce uvažována až 

19,3 GW.h. Svou činností by z velké části přispěla k pokrytí energetických nároků dané 

oblasti.  

3.3. Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje byly převzaty z manipulačního řádu pro vodní dílo Přelouč v 

profilu Labe říčního km 951,18. 

 

• Číslo povodí:     1-03-04-0570 

• Vodní tok:      Labe 

• Název profilu:     jez Přelouč 

• Plocha povodí:     6 422,50 km2 

• Průměrné roční srážky:    768 mm /rok 

• Průměrný roční průtok:    59,0 m3/s  

 

Tab. 1 Hodnoty m-denních průtoků v profilu jezu Přelouč dle [22] 

Průtoky Qm (m-denní)  

Dny 30 60 180 270 330 355 364 

Qm (m3.s-1) 130,0 91,7 41,5 26,4 20,0 16,9 13,3 

  

Tab. 2 Hodnoty N-letých průtoků v profilu jezu Přelouč dle [22] 

Průtoky QN (N-leté) 

Roky 1 2 5 10 20 50 100 

QN (m3.s-1) 285 375 502 601 704 845 956 
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3.4. Historické povodně 

Část obce Přelouč se rozkládá v aktivní zóně záplavového území toku Labe. 

Riziková je zejména oblast mezi Přeloučí a Lohenicemi, kde dochází k častým rozlivům 

již při průtoku Q20. Tento stav ohrožuje v Lohenicích přilehlou zástavbu. Při vyšších 

průtocích dochází k zaplavení několika zpevněných komunikací. Jako ústupové cesty lze 

v tomto případě uvažovat pouze nezpěvněné komunikace směrem na Výrov. [9] 

Na levém břehu je ohrožený úsek v nadjezí spolu s provozními objekty a oblast 

zástavby nacházející se po směru toku od komunikace Přelouč – Břehy včetně místa 

předpokládané výstavby nového zdymadla. 

Vstupní objekty elektrárny nebudou ohroženy v případě povodně. Jejich 

ochranu zajistí nově vybudované hráze podél plavebního kanálu. Požadavkem na 

vybudování ochranných hrází je bezpečné převýšení 1 - 1,5 m. Ve studii je uvažováno s 

převýšením 1,5 m nad úrověň hladiny vzdutí 209,20 m n. m.  

 Rozsah záplavových území v zájmové lokalitě je patrný z Obr. 2 (žlutě zakreslená 

plocha Q500), (světle zeleně Q100), (tmavě zeleně Q20). 

 

Obr. 2 Rozsah záplavových uzemí Q20, Q100, Q500 [2] 
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3.5. Geodetické podklady 

V rámci řešení studie nebylo provedeno zaměření zájmové lokality. Hlavním 

podkladem bylo geodetické zaměření, provedené pro dokumentaci stavebního řízení. 

[25] Z kartografických dat byly využity Základní mapy České republiky, volně dostupné 

na serveru (ČUZK) Český úřad zeměměřičský a katastrální. 

K podrobnější znalosti výškových poměrů v lokalitě, bylo využíto Digitálního 

modelu reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G), po získání dat byl v programu Autocad Civil 3D 

vytvořen digitální model terénu (DMT) zájmové oblasti. Data byla převedena do podoby 

prostorově nepravidelné trojúhelníkové síťe (TIN), tvořící tvar povrchu. 

3.6. Geologické a hydrogeologické poměry 

3.6.1. Geomorfologie 

Zájmové území je součástí geomorfologického celku Východolabské tabule 

tabule, podcelku Pardubická kotliny. Jde o erozní kotlinu v rozmezí nadmořských výšek 

207 - 215 m. n. m Terén lokality tvoří plochá, široká údolní niva vodního toku Labe.  

3.6.2. Geologické poměry 

Během zpracování studie nebyl proveden geologický průzkum podloží. Údaje o 

podloží byly převzaty z rešeršní zprávy [20], která se odkazuje na archivní průzkumy a 

jejich dokumentace uložené v Geofondu ČGS. Lokalita náleží geologické jednotce česká 

křídová pánev. Předkvarterní podloží je složeno z vodorovných vrstev sedimentární 

horniny – slínovce. Svrchní vrstva slínovců je do hloubky 1,1 m silně zvětralá, tvořící 

úlomky, postupně přecházející v celistvou pevnou konzistenci narušenou puklinami. 

Kvartérní stupeň, navazuje na povrch slínovců a je tvořen především fluviálními 

sedimenty – naplaveninami o mocnosti do 5 m. Údaje zahrnující skladbu podloží v 

místě předpokládané stavby byly interpretovány z dvou nejbližších vrtů. Nejbližší vrt s 

ozn. W 107/7, byl hlouben z úrovně 209,57 m n. m., ve vzdálenosti cca 240 m od místa 

stavby. Druhým blízkým vrtem vymezujícím vrstvy hornin ve vzdálenosti cca 90 m je vrt 

s ozn. W 104/7, proveden z nadmořské výšky 209,54 m n. m. Petrografická 

charakteristika jednotlivých vrtů je uvedena v tabulkách (Tab. 3, Tab. 4). 

 



Bc. Marek Bolek 

Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II,  

okres Pardubice 

Diplomová práce 

  

 

 

19 

 

 

 

Obr. 3 Vrtná prozkoumanost zájmového území [20] 

 

   Tab. 3 Vrt W104/7 – Popis geologických profilů v závislosti na hloubce dle [23] 

Hloubka [m] Geologický popis 

0,0 – 0,2 ornice 

0,2 – 1,9 hlína hnědá, tuhá 

1,9 - 4,0 jemný, sypký písek 

4,0 – 4,1 zvětralý, rozpukaný slínovec, obalený jílem 

Při provádění vrtu (1975) zastižena podzemní voda v hloubce 5,5 m. 

   Tab. 4 Vrt W107/7 – Popis geologických profilů v závislosti na hloubce dle [23] 

Hloubka [m] Geologický popis 

0,0 – 0,2 ornice 

0,2 – 0,6 jemně písčitá hlína, tuhá 

0,6 – 8,9 jemný, sypký písek se štěrkem, valouny do 3 cm (20 %) 

8,9 – 9,1 zvětralý, rozpukaný slínovec, obalený jílem 

Při hloubení vrtu (1975) nebyla naražena podzemní voda. 

Z prouzkoumaných podkladů vyplývá, že se podstatná část navrhovaných 

konstrukcí včetně základové spáry bude nacházet ve skalním podloží slínovců. [25] 
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3.7. Předmět stavby 

Předmětem stavby je vybudování malé vodní elektrárny na levém břehu řeky 

Labe v ř.km 949,4, jako součást nového plavebního stupně Přelouč II (viz Obr. 4). MVE 

bude využívat hydroenergetický potenciál, který je dán vzdutím jezového stupně a 

průtokem řeky Labe k výrobě ekologicky čisté elektrické energie. 

Se souvisejícím záměrem vybudováním plavebního kanálu v délce 3 km u města 

Přelouče bude prodloužena stávající vodní cesta o 25 km až do obce Kunětice v okrese 

Pardubice.  

Parametry nově vybudovaného plavebního kanálu jsou dané zákonem o 

vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. 

Objekty na plavebním kanále budou navrženy pro třídu Va., kde jsou předepsány: užitné 

rozměry nových plavebních komor 115 x 12,5 x 4,0 m, podjezdná výška mostů nad 

maximální plavební hladinou je 7,0 m, ponor lodí 2,80 m + bezpečnostní marže nejméně 

0,5m. Šířka plavební dráhy v přímé trati odpovídající hloubce ponoru je 40,0 m. [37] 

 V rámci stavebních prací na novém plavebním kanále včetně stupně Přelouč II, 

lze předpokládat zásah především do zemědělské půdy a stávajícího koryta. Výstavba 

MVE navazuje na předpokládané odstranění současného zdymadla. Účelem nového jezu 

je zabezpečení požadovaných plavebních hloubek. Studie uvažuje s hrazenou výškou 

jezového pole 5,9 m, v přilehlé elektrárně bude využit max. hrubý spád 8,4 m. 

MVE bude využívat průtok max. 84 m3/s. Navrhovaná MVE je uzpůsobena pro 

průběžný provoz. Průtočná MVE nahradí odstavenou elektrárnu u jezu Přelouč. 

Provozně je koncipována jako automatická s občasným dohledem. 

Velikost budovy a vnitřní prostory jsou přizpůsobeny použitému technologickému 

zařízení. Navržené umístění strojovny klade nároky na řadu terénních úprav, především 

zemní výkopové práce v prostoru spodní stavby, na vtoku a úpravu dna koryta 

v prostoru vývaru. Řešení MVE s novým jezem si vyžádá navýšení obou břehů hrázemi o 

cca 1,5 m. Realizace je rovněž podmíněna výstavbou rybího přechodu. Menší toky – 

Živanická svodnice a potok Švarcava vedoucí po obou březích Labe budou přeloženy a 

zaústěny do podjezí nového jezu. Podle výchozích podkladů obsahujících geodetické 

zaměření pravého břehu, je v práci znázorněna pouze přeložka Živanické svodnice. Oba 

potoky budou současně sloužit k odvádění průsaků podélnými hrázemi Labe. 
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Obr. 4 Situace navrhované varianty  

 

3.8. Členění stavby 

Stavba plavebního stupně Přelouč II si vyžádá výstavbu 6 základních souborů 

stavebních objektů (SSO) a 2 provozních souborů (PS): 

 

 SSO 1 – Jezová konstrukce, 

 SSO 2 – Plavební komora, 

 SSO 3 – MVE,  

 SSO 4 – Zpevněné plochy a příjezdová komunikace, 

 SSO 5 – Rybí přechod, 

 SSO 6 – Ochranné hráze,  

 

 

 PS 1 – MVE – strojní část, 

 PS 2 – MVE – elektročást. 
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4. STAVEBNÍ ČÁST 

4.1. SSO 1 – Jezová konstrukce 

Stavebně technické řešení zahrnuje výstavbu pohyblivého jezu vzdouvající 

hladinu až na hodnotu 209,20 m n. m., odpovídající provozní hladině jezu Přelouč. Těleso 

navrhovaného jezu tvoří železobetonová konstrukce s celkovou délkou přelivné hrany 

45 m. Pohyblivý jez je rozdělen na tři pole o světlosti 15 m. Hrazení jednotlivých polí 

budou zajištovat segmentové uzávěry s nasazenou klapkou. Přelivná hrana pevné části 

jezu je tvořena Jamborovým prahem převýšeným 2 m nad dno v nadjezí. Kóta dna 

v nadjezí je 201,3 m n. m. Jednotlivá pole jsou rozdělena jezovými pilíři o půdorysné šířce 

2,5 m. Pilíře jsou zkosené ve sklonu 45°. Výška ode dna založení po korunu činí 17,5 m. 

Dilatační spáry jsou vedeny v podélném i příčném směru. Příčné dilatační spáry jsou 

vedeny v ose pilířů, které dělí na dvě poloviny. 

 Stavba jezu tvoří s částmi pilířů tuhý polorám, který zajistí bezproblémový pohyb 

uzávěrů. Jednotlivé bloky jezové konstrukce se pak mohou chovat nezávisle na sobě i 

v případě rozdílného sedání. Aby se předešlo poruše vodotěsnosti, jsou dilatační spáry 

po celé délce utěsněny pryžovými pásy.  

V boční stěně každého pilíře jsou ukotveny čepy, tvořící otočnou osu pro 

příhradová ramena segmentových uzávěrů. Válcová plocha segmentového uzávěru je 

vyztužena příhadovými nosníky. Ramena segmentů mají konstrukci skříňových nosníků. 

Otočné čepy jsou umístěny na železobetonové konzole v souosí. Dosedací práh pro 

segment je umístěn ve vzdálenosti 0,2násobku přepadové výšky od vrcholu proudnicové 

plochy. Těsnění dosedací spáry zajištuje pryžový trámec. Zdvih segmentu je realizován 

pomocí 2 hydromotorů. Součástí pohyblivého jezu je i dutá ocelová klapka, která je 

umístěna nad segmentem. Na přelivné hraně klapky jsou přivařeny rozražeče. Boční 

štíty dotěsňují klapku ze stran. Ovládání klapky je zajištěno pomocí hydromotorů 

upevněných na vzdušní straně segmentu. Čela pilířů jsou v nadjezí půlkruhově zaoblena 

s ohledem na snížení bořních kontrakcí. 

Součástí jezového prahu je komunikační chodba o rozměrech 2,3 x 1,8 m, 

spojující vnitřní prostory jezových pilířů. Chodba umožňuje přístup ke strojní technologii 

zajištující pohyb segmentů a klapek. Zároveň slouží k vedení komunikačních kabelů, 
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stlačeného vzduchu, oleje.  Prostřednictvím komunikační chodby lze projít až k provozní 

budově, pod celou šířkou plavebního kanálu. 

 Nadjezí bude opevněno kamenným záhozem. Podjezí tvoří betonový vývar na 

kótě 195,80 m n. m. a tloušťkou základové desky 1,5 m (orientační rozměr). Základová 

spára je založena ve skalním podloží slínovců. Výškovému rozdílu je přizpůsobeno její 

zalomení. V základové spáře je navržen ozub, sloužící ke stabilizaci jezu. Vývar přechází 

ve sklonu 1:3 na práh na kótě 198,3 m n. m. Za prahem se nachází kamenný zához. Dělící 

zeď jezu kopíruje vytvořený ostrov a je zavázána až po úroveň ohlaví plavební komory.  

4.2. SSO 2 – Plavební komora 

Plavební komora (PK) je jednolodní s rozměry 12,5 x 115 x 4,0 m. Velikostí splňuje 

požadavky předpsané zákonem o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb., a vyhláškou 

Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., pro nové plavební komory. Svou funkcí zajistí 

překonání výškového rozdílu hladin (8,4 m) mezi úrovní hladiny vzdutí 209,20 m n. m a 

dolní hydrostatickou hladinou 200,8 m n. m., danou jezem Týnec nad Labem.  

Plavební komora je s celkovou délkou 150,3 m (včetně ohlaví) situována do 

prostoru stávajícího pravého břehu Labe na konvexním oblouku. 

 Konstrukce komory je provedena jako železobetonový polorám, v přímé 

návaznosti na nábřežní zeď dělícího ostrova, vytvořeného mezi PK a jezem. Základová 

spára se nachází ve skalním podloží slínovců. Obvodové zdi široké 3 m jsou vybudovány 

ze železobetonu. Povrch horních části obvodových zdí je převýšen 1,5 m nad horní 

plavební hladinu, tj. 210,7 m n. m. Horní rejda v délce 260 m je napojena na plavební 

komoru. 

 V horní rejdě lze uvažovat s břehovými úpravami ve sklonu svahu 1:2. Dno je 

upraveno s odtěžením sedimentů a následnou prohrábkou. Důraz je kladen na co 

nejmenší zásah do jižní části Slavíkových ostrovů. Rejda je tečně napojena na pravý svah 

při zachování potřebného plavební hloubky pro plavební třídu Va. Před vplutím do 

plavební komory jsou umístěná ocelová svodidla konzolově napojena na monolitickou 

dělící zeď. Svodidla směřují k pravému břehu v obou protilehlých rejdách. 

 V horní i dolní rejdě je uvažováno s čekacím stáním pro lodě. Pro uvázání lodí 

jsou zde umístěny dalby. Dalby jsou zaberaněny nad úroveň paty svahu. Osově jsou od 

sebe vzájemně vzdálené 50 m.  Každá dalba bude obsahovat pachole připevněné na 



Bc. Marek Bolek 

Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II,  

okres Pardubice 

Diplomová práce 

  

 

 

24 

 

kotevní desce. Vystoupení z lodi na dalbu bude umožněno pomocí žebříku. Kontakt s 

břehem je řešen ocelovou lávkou o délce 11,5 m. Celková délka čekacího stání 200 m je 

přizpůsobena typové délce dvou nákladních lodí s rezervou, dle vyhlášky 222/1995 Sb. 

Ministertva dopravy. 

 V horním ohlaví PK jsou instalována poklopová vrata Čábelkova typu s přímým 

plněním. Jejich konstrukce umožňuje rovněž převádění povodňových průtoků. 

Otevřením vrat se zvýší průtočnost Labe v daném profilu. Hloubka vody nad záporníkem 

je 3,8 m. Dolní ohlaví tvoří vzpěrná vrata. Vrata jsou ovládána z výklenku komory pomocí 

hydraulického servoválce. Prázdnění komory je umožněno krátkými obtoky umístěnými 

před vzpěrnými vraty dolního ohlaví, jejich hrazení lze uvažovat stavidlové. Obtok je 

vyústěn do prostoru vývaru. Budova velínu pro ovládání PK se nachází v provozním 

areálu, v blízkosti dolního ohlaví. 

  Přes dolní ohlaví je vedeno přemostění, které je tvořeno železobetonovou 

lávkou. Přemostěním je spojen ostrov mezi tělesem jezu a manipulačními prostory 

plavební komory. V této fázi projektu je uvažováno s přemostěním pro účely obsluhy a 

údržby. V místě dolní rejdy je navržena opěrná zeď z ocelových štětovnic typu Larsen. 

Vybudováním svislé zdi bude docíleno zúžení šířky rejdy a menšího zásahu do pravého 

břehu. Opěrná zeď bude zakotvena do přilehlého terénu zemními kotvami. Svahy břehů 

v okolí rejd jsou upraveny ve sklonu 1:2. V areálu plavební komory se nachází provozní 

budova, zpevněné plochy, parkoviště, velín. Provozní budova je členěna na kanceláře, 

sklad, dílnu, sociální zařízení a šatny.  

Areál není napojen na kanalizační přípojku, v následném řešení bude areál 

doplněn o čistírnu odpadních vod. Provozní budova je napojena na komunikační chodbu 

ve spodní stavbě jezu. Příjezd do areálu plavební komory je řešen elektricky ovládanými 

vraty o délce 10 m. Na příjezdové komunikaci je před vraty navržena výhybna. 
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4.3. SSO 3 – MVE 

4.3.1. SO 3.1 – Vtokový objekt 

Vtokový objekt se stejně jako celá MVE nachází na levém břehu řeky v konkávní 

části oblouku Labe a slouží k přívodu vody z prostoru nadjezí ke vtokům turbín. Proudění 

vody je zde beztlakové o volné hladině. Vtokový otvor před turbínami je ponořen 

v bezpečné hloubce 9,1 m od provozní hladiny (209,2 m n. m.), až k horní hraně 

vztažného průřezu na vstupu před turbínou. Svým vertikálním umístěním je zabráněno 

vnikání vzduchu do hydraulického systému vodních turbín a tvorbě hladinových vírů.  

Účelem vtokového objektu je zároveň snaha zamezit vniknutí sunutých splavenin 

a dalších předmětů do turbíny. Vtok do MVE je proveden jako šikmý s převýšeným 

prahem délky 21 m. Dno v nadjezí a před vtokem do MVE bude pročištěno na 

projektovou kótu 201,3 m n. m. Vtokový práh je umístěn 0,70 m nad pročištěným dnem 

a zabraňuje tak vnikání hrubších sunutých splavenin do turbín. Při návrhu délky prahu 

se vycházelo z požadavku na zachování maximální rychlosti proudění v profilu nad 

prahem, v rozmezí 0,4-0,6 m/s (viz příloha 2. Hydroenergetické výpočty). 

Za vtokovým prahem přechází vtok zborcenou přímkovou plochou k patě 

jemných česlí. V této fázi návrhu není uvažováno s výrazným vlivem vztlaků pod 

základovou spárou. Dno zborcené plochy je založeno převážně ve skalním relativně 

nepropustném podloží. Mezi oběma vtoky se nachází dělící pilíř šířky 1,2 m. Čelo návodní 

části pilíře je hydraulicky vytvarováno ke snížení ztrát při jeho obtékání. Návodní stěna 

elektrárny je šikmá svírající s vodorovnou rovinou úhel 70°. Vstupní profil k turbíně je 

navržen jako obdélníkový s postupným přechodem do kruhového. 

Jemné česle jsou vyrobeny z páskové oceli a jsou připevněny ke dnu skloněné pod 

úhlem 85° na kótě 197 m n. m.  Horní hrana jemných česlí je přikotvena do železobetonu.  

Šírka česlí je totožná se světlou šířkou 6,85 m, výška činí 7,0 m.  Střední rychlost vody v 

profilu česlí je při maximální hltnosti turbíny 0,79 m/s. Vzhledem k velké ploše česlí a na 

ní působící hydrostatického tlaku, je nutno osadit podpěrný systém. Tento systém tvoří 

vodorovné nosníky proudnicového tvaru upevněné v bocích protilehlých zdí 

každého vtoku. Šikmá část vtoku přechází do přímé na kótě 195,15 m n. m. 
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Z důvodu zamezení ucpání jemných česlí, během provozu MVE a v zimním řežimu 

vnitrovodním ledem, a ledovou tříští, jsou vybaveny strojním čištěním. Spouštění 

čistícího stroje česlí je prováděno na základě rozdílu hladin před a za česlemi, na času 

mezi pracovními cykly nebo na kombinaci obojího. Plně automatický lanový čistící stroj 

je pojízdný po kolejnicích o rozteči 3,1 m. Vtok na turbínu bude možné uzavřít dvojicí 

hradících tabulí provizorního hrazení, umístěnými za jemnými česlemi. Tabule dosedají 

na kótě 195,15 m n. m. Provizorní hrazení je využíváno v případě oprav nebo údržby 

turbíny. Hrazení jednoho vtokového pole se sestává z dvou provozních tabulí. Každá 

tabule je vytvořena svařením ocelových nosníků a krycího plechu. Na horní ploše tabulí 

bude závěsný systém pro manipulační traverzu. Jejich vyzdvižení jsou realizována 

pomocí čistícího stroje. Při vyhrazení vtoku zůstanou tabule uloženy v drážkách hrazení. 

Drážky provizorního hrazení jsou zakryty montážními poklopy. 

Shrabky od čistícího stroje budou ukládány do kontejneru připevněného na 

čistícím stroji. Kontejner bude po dokončení čištění česlí odstaven na provozní ploše 

areálu, na levé straně u vtoku do turbín. Manipulace s kontejnerem je možná 

přepravníkem umístěným na nákladním automobilu. Naložené shrabky budou 

likvidovány předepsaným způsobem. 

Po statické stránce je vtokový objekt řešen jako polorám. Veškeré železobetonové 

konstrukce jsou vybetonovány na vrstvu podkladového betonu tloušťky 0,1-0,2 m. 

Vtokový objekt je od spodní stavby MVE oddělen v šikmé rovině dilatační spárou. Dělící 

zeď vtokové části o tloušťce 0,8 m, je od vtokové desky oddilatovaná. V místě před 

vtokovým prahem je zeď vtoku půdorysně zalomená, její zavázání je navrženo do 

ochranné hráze. 

4.3.2. SO 3.2 – Strojovna MVE 

Strojovna MVE je rozdělena na horní a spodní stavbu. 

 Spodní stavba 

Objekt spodní stavby strojovny je řešen jako samostatně oddělená 

železobetonová konstrukce, zapuštěná pod úroveň okolního terénu o půdorysných 

rozměrech 20,50x21,6 m. Na výstavbu je zde použit vodostavební železobeton. Spodní 

stavba MVE je zapuštěna pod úroveň okolního terénu. Základová spára je zalomená a 

leží ve skalním podloží. Nejnižší úroveň základové spáry se nachází na kótě 192,29 m n. 
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m. Prostorové řešení podzemní části stavby je přizpůsobeno technologickému 

vybavení, odvíjí se především od rozměru oběžného kola a savky. Spodní stavba se 

skládá ze třech podzemních podlaží. Spodní podlaží pod turbínami, dále podlaží 

rozvoden a ochoz strojovny, který ve stejné úrovni navazuje na manipulační plochu 

před montážními vraty. Přístup na jednotlivá podlaží je zajištěn vnitřním 

dvouramenným železobetonovým schodištěm. Schodiště je vybudováno ve 

schodišťové šachtě, která se nachází v centrální části provozní budovy. Vstup na 

schodiště je umožněn z ochozu (1.PP). Jednotlivá ramena jsou samonosná, uložená na 

podesty. Schodišťová podesta je rovněž samonostný prvek. Schodišťové stupně jsou 

betonové, monolitické a jsou vetknuty do železobetonových stěn šachty. Na schodišti 

budou z bezpečnostních důvodů připevněna ocelová zábradlí.  

Ve spodní části strojovny jsou nainstalovány 2 soustrojí Kaplanovy PIT turbíny s 

průměrem oběžného kola 2350 mm v horizontálním uspořádání hřídele. Provoz obou 

turbín je řízen automaticky hladinovou regulací. Osa turbíny je na kótě 197,61 m n. m. 

Na tuto výškovou úroveň byla osa turbíny navržena s ohledem na zamezení přisávání 

vzduchu a následných pulzací a vzniku nežádoucí kavitace. Ve spodní stavbě jsou 

zabetonovány ocelové části vtoku a savky turbín. Budou dodány v průběhu výstavby 

jako součást technologie. Obvodové stěny spodní stavby jsou zhotoveny z 

monolitického vodostavebního železobetonu tlouštky 1 m. Vnitřní profil savky je po 

délce proměnný, směrem k výtoku se trychtýřovitě rozšiřuje z kruhového průřezu o 

průměru D = 3,0 m až na obdélníkový průřez se zaoblenými rohy. Koncový průřez savky 

má rozměr 4 x 5,3 m. Délka savky od příruby turbíny je 9,65 m. 

Vyustění je provedeno do prostoru spodní vody 1,4 m pod dolní hydrostatickou 

hladinou. Výškové umístnění savky splňuje podmínku minimální hloubky nad horní 

hranou savky při provozu turbíny. V bezprostřední blízkosti od savky je umístěno 

provizorní hrazení savky pro případ revize či odstavení MVE. Demontáž soustrojí je 

umožněna přes 2 montážní otvory o rozměrech 5,3 x 2,3 m, na úrovni 2.PP. Montážní 

otvory jsou ve vnitřní části strojovny otevřeny a opatřeny ochranným, 

demontovatelným zábradlím. V nejnižší části strojovny ve 3.PP, se na kótě 194,51 m n. 

m. nachází po celé šířce elektrárny turbínová šachta. Je zde umístěna vlastní turbína s 

příslušenstvím – regulátory, vyústění chladící části vzduchotechniky, mazací zařízení 
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apod. Úroveň podlahy je zde přizpůsobena průchodu obsluhy pod turbínami. Chodba 

slouží jako ústřední prvek elektrárny, pro spojení s navazující komunikační chodbou, 

procházející spodní stavbou jezové konstrukce. Ve střední části turbínové chodby je 

postranní výklenek k jímce prosáklé vody, ta zajistí odvodnění vnitřních prostor 

strojovny. 

 Pro případný únik lehkých kapalin - mazací směsi, olejů, bude před jímkou 

instalován odlučovač ropných látek pro jejich zachycení. V jímce prosáklé vody jsou 

umístěna ponorná čerpadla s plovákovými spínači. Součástí jímky bude rovněž indikace 

znečištění vody ropnými látkami. Výtlačné potrubí čerpadel bude vyústěno zpět do 

řeky. Pro vyčerpání hydraulického obvodu je pod úrovní podlahy navržen systém 

odvodňovacích potrubí procházejících armaturní komorou, kde jsou umístěny uzávěry. 

Vstup do komory armatur bude umožněn z pravé části chodby, pod schodišťovou 

podestou. Potrubí jsou svedena do samostatné jímky o velikosti 2,5 x 2 x 3,4 m, v zadní 

části strojovny mezi savkami. Vlez do šachty jímky je umožněn z chodby situované v 

horní části objektu na 1.PP prostřednictvím vodotěsného poklopu v podlaze a následný 

sestup po žebříku až na její dno. V jímce je uloženo stacionární ponorné čerpadlo, jehož 

výtlak je vyústěn do středního pilíře na výtokovém objektu. Vyústění výtlačného potrubí 

je opatřeno zpětnou klapkou. V hlavní části strojovny jsou osazeny dva ocelové PITy, 

které jsou po jejich obvodě obetonovány a začleněny do konstrukce MVE. Každý z PITů 

slouží jako prostor pro uložení soustrojí (turbína+převodovka+generátor) a pro 

vyvedení výkonu z generátorů do trafostanic a rozvoden. Otvory šachet pro PIT jsou 

uzavřeny ocelovými poklopy tloušťky 9 cm, podepřenými I profily. Vlez do vnitřních 

prostror šachet je umožněn ocelovým žebříkem. 

Kabely pro vyvedení výkonů jsou uloženy v chráničkách a prostupují zdí až do 

sběrného kabelového žlabu. Kabelový žlab je zakryt ocelovými poklopy. Vnitřní prostory 

strojovny budou vytápěny zbytkovým teplem z generátorů. Správná teplota bude 

udržována termostatem a vzduchotechnickým potrubím. Udržení stabilní teploty v 

rozvodnách zajistí elektrické přímotopy. V 2. PP nad savkami je umístěna rozvodna NN, 

sklad a zámečnická dílna. Zámečnická dílna je oddělena příčkou. Umístěním přiléhá ke 

skladu. Přístup do rozvodny NN je umožněn dvoukřídlovými dveřmi, z hlavní části 

strojovny.  V místnosti rozvodny jsou po obvodu protilehlých stěn umístěny skříně 
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rozvaděčů a veškerá potřebná elektrotechnika. Do rozvaděčů budou napojeny kabely 

z generátorů, rovněž k nim budou připojena ostatní elektrozařízení. Kabelové rozvody 

jsou řešeny formou kabelových kanálů, v oddělených trasách, v podlaze rozvodny. V 

místnosti bude výkonový vypínač, k odepínaní jednotlivých sekcí. Prostor rozvodny je 

průchozí, oddělený vraty od rozvodny VN, ve které se nachází transformátor vlastní 

spotřeby 22/0,4 kV. Trafo bude za pomocí mostového jeřábu spuštěno na dvojicí 

demontovatelných nosníků. Nosníky jsou připevněny nad montážním otvorem. Na 

místo uložení bude dopraveno pomocí kolejnic zabudovaných v podlaze. Vyvedení 

výkonů k blokovému transformátoru 6,3/22 kV, je řešeno střední částí spodní stavby, 

ta je řešená jako betonový blok, kterým prochází svislá kabelová šachta o rozměrech 

1,6 x 1,1 m. Osvětlení podzemních podlaží bude řešeno pomocí zářivek. MVE nebude 

určena k dlouhodobému pobytu, nebude zde řešeno protiradonové opatření. 

Zásobování pitnou vodou a kanalizace není součástí studie. 

 Horní stavba 

Horní stavba bezprostředně navazuje na spodní stavbu, lze ji rozdělit na 2 

základní části – provozně administrativní část a halu strojovny. Půdorysné rozměry haly 

strojovny jsou 21,6 x 11,8 m. Hlavní nosný systém tvoří železobetonová monolitická 

konstrukce, tlouštky 0,6 m, která je doplněna o nosné stěny. Stejně tak, jako spodní 

stavba, je i horní nadzemní část provedena z vodostavebního železobetonu. Horní 

stavba je převýšena o 2,8 m nad stávající terén. 

Provozně administrativní objekt je navržen jako třípodlažní. Vchod do 

administrativní budovy je zpřístupněn z úrovně pod sjezdem. 

Kóta při prahu vstupních dveří je shodná s výškovou úrovní manipulačního 

prostoru v hale strojovny. Na prvním podlaží se nachází sociální zázemí pro obsluhu 

elektrárny a kobka vn transformátoru. Ústředním, komunikačním prvkem je zde dlouhá 

chodba s předsíní, spojující jednotlivé místnosti (kancelář velínu, hlavní strojovnu, WC 

a umývárnu). Propojení s prostory spodní stavby a se vstupem do strojovny je řešeno 

centrálním schodištěm.  

Velín tvoří řídící pult, před nímž je instalován přehledný panel se schématy 

zapojení všech instalací. Jsou zde rovněž zapojena zařízení z rozvaděčů ve strojovně a 

další měřící a kontrolní přístroje i dálkové ovládání celé MVE. Pro přívod kabelů je pod 
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kanceláří velínu zřízena soustava kabelových kanálů. Přímý výhled do strojovny 

zajišťuje velké okno ve stěně. Sociální zařízení je přístupné z centrální části chodby. 

Hlavní vstup do haly je orientován k nově navržené příjezdové komunikaci. Před 

průmyslovými vraty byl snížen terén tak, aby bylo možno vytvořit sjezd ve sklonu 1:8. 

Ochranu vrat před Q100 zajišťuje dělící zeď výtoku, která je zavázána do úrovně koruny 

ochranné hráze. Navržený sklon a šířka sjezdu odpovídá požadavkům na dopravu dílů 

na nákladním automobilu. Kamion nacouvá pod úroveň terasy, kde bude provedena 

vykládka a materiál dopraven do vnitřní části strojovny. Před montážní plochou, jsou 

instalována elektronicky ovládaná průmyslová vrata výšky 4,0 m a šířky 4,0 m. Velikost 

vrat byla přizpůsobena dopravě největší části technologie – rozváděče turbíny. Ve 

strojovně je podél zdí navržen ochoz šířky 1,3 m, opatřený ochranným ocelovým 

zábradlím. 

Blokový transformátor na úrovni 1.PP bude v suchém epoxidovém 

(bezolejovém, nenasákavém) provedení a bude umístěn v samostatné místnosti – 

kobce vn. Přívod i vývod na transformátor bude proveden vn kabely prostřednictvím 

kabelové šachty a kabelového žlabu v podlaze. Šachta spojuje první a druhé podzemní 

podlaží. Transformátor je navržen na převod napětí 22/6,3 kV. Dopravu trafa na místo 

uložení zajístí nákladní automobil. Jednotka se v tomto případě nasune za pomocí 

kolejnic z boční strany. Nad hlavní částí srojovny se střecha skládá z vegetační vrstvy s 

extenzivním ozeleněním v kombinaci se zásypem z barevného štěrku, či oblázků 

(valounky a kačírek labský). Odvodnění střechy bude zajištěno protisměrnými 

vyspádováním a svodem k okraji atiky do střešní vpusti. Střecha je po obvodu 

zakončena zděnou atikou výšky 0,2 m. Obsyp bude oddělen od vegetačního souvrství 

filtrační geotextilií. Součástí střechy je drenážní vrstva, polystyrénová tepelná izolace, 

ochranná a separační vrsteva s provedením vodotěsné hydroizolační PVC fólie odolné 

proti prorůstání kořínků. Tento typ střechy vytváří vhodné estetické a mikroklimatické 

podmínky a zapadnou tak lépe do okolní krajiny. 

Nad administrativní části budovy je navrženo zastřešení jako pochozí  

střecha-terasa, bez požadavku na tepelnou izolaci. Podlaha terasy bude vydlážděná. Po 

obvodě terasy je umístěno ocelové ochranné zábradlí. Funkci vytápění vnitřních prostor 

budou plnit elektrické přímotopy. V letním období budou prostory odvětrávány 



Bc. Marek Bolek 

Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II,  

okres Pardubice 

Diplomová práce 

  

 

 

31 

 

termostatem řízeným ventilátorem. Stavební elektroinstalace bude napájená z 

venkovní sítě. 

Přirozené osvětlení vnitřních prostor elektrárny bude řešeno okny nad nosnou 

konzolou jeřábové dráhy. Do nosného systému stěn jsou osazeny konzoly, ve kterých 

je zabudována jeřábová dráha. Součástí horní stavby je mostový jeřáb o nosnosti 20 t, 

který je potřebný pro montáž technologie a údržbu strojů.  Jeřáb je pojízdný po 

kolejnicích, v celé šířce strojovny. Technologie se na montážním prostoru zavěsí a za 

pomocí kočky jeřábu spouští do nižších podlaží. Všechny vnitřní omítky stěn a stropů 

budou opatřeny otěruvzdornou malbou.  

 SO 3.3 – Výtokový objekt 

Výtokový objekt navazuje bezprostředně na spodní stavbu MVE. Funkcí 

výtokového objektu je nasměrování odebrané vody pro MVE zpět do toku Labe. Objekt 

tvoří samostatný dilatační blok z vodostavebního železobetonu. Jedná se o 

polorámovou konstrukci o světlé šířce ve dně 13,70 m.  

Nábřežní zeď je vedena v přímce až do úrovně výtokového prahu 198.30 m n. m. 

Nábřežní zeď má tl. 0,80 m. Práh se nachází na úrovni dna koryta (bude zde uvažována 

prohrábka). Dno za výtokovým prahem je opevněno kamenným záhozem. Přechod dna 

výtoku mezi prostorem pod savkou a výtokovým prahem je řešen formou zborcené 

přímkové plochy. Zeď za prahem přechází do šikmé části až k technickému rybochodu. 

Protější zeď polorámu je tvořena postupně se zužujícím dělícím pilířem proudnicového 

tvaru. Dělící pilíř je ve svislé rovině zkosen. 

  Výtoková část obsahuje 2 obdélníkové výusti savek. Vyústění savek je odděleno 

středním ŽB pilířem. Dno před savkami má kótu 195,41 m n. m. Tloušťka dna, výtokové 

desky je navržena na 0,80 m. Za savkou turbíny jsou umístěny drážky provizorního 

hrazení. Budou osazeny v betonové zálivce. Prostor nad savkou je přístupný po sestupu 

z dělicího pilíře, až do úrovně manipulačního ochozu. Nad manipulačním ochozem, je 

vytažena ŽB konzola, ke které je přichycen I profil, pro následnou manipulaci s 

hrazením. 

 Tabule provizorního hrazení jsou pro každý výtok 2. Každá z tabulí má výšku 2,2 

m, jednotlivé tabule hradí šířku 5,8 m. Otvory tabulí jsou na ochozu opatřeny zakrytím 

pomocí ocelových pororoštů. Manipulační lávku lemuje nerezové zábradlí. 
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Nad manipulační lávkou se nachází ŽB konzola a kladkostroj pro potřeby 

vytažení hradících tabulí. Tabule se po zavěšení na zvedací traverzu vysune za pomocí 

kladkostroje z drážek provizorního hrazení. Na konzole je připevněn ocelový 

demontovatelný nosník, po kterém se tabule vodorovně přemístí k bližšímu 

montážnímu otvoru. Po následném připevnění na hák autojeřábu a rozpojení 

demontovatelné části nosníku, může být tabule vytažena mimo těleso elektrárny. Z 

hydraulického hlediska se výtokový objekt nachází v dostatečné vzdálenosti od 

plavební komory, rychlostní pole proudění nebude mít výrazný vliv na plavbu lodí. 

4.4. SSO 4 – Zpevněné plochy a příjezdová komunikace 

V rámci dispozičního řešení se uvažuje s přeložkou komunikace II/333 spojující 

obec Přelouč– Břehy novým mostem přes plavební kanál. Sjezd z nového mostu 

spojující oba břehy Labe bude před obcí Břehy ukončen křižovatkou, ze které bude 

možno odbočit podél plavebního kanálu, až k místu nového zdymadla. [1] S odbočením 

před mostem lze uvažovat i na levém břehu. Nově vybudované ochranné hráze budou 

pojízdné a to v niveletě 210,7 m n. m. Příjezd po levém břehu bude ukončen v 

provozním areálu, na obratišti. Po dokončení stavebních prací se okolí v okolí areálu 

zarovná terén a vytvoří se zpevněné plochy. Skladba podkladních vrstev se odvíjí od 

předpokládaného zatížení budoucích ploch a konkrétních geologických podmínek dané 

lokality.   

Pro příjezd těžší techniky bude sloužit nová příjezdová komunikace, která je 

napojena křižovatkou na dosavadní komunikaci směřující k ČOV. Společně s výstavbou 

komunikace je navrženo přemostění přes rybí přechod. Šířka komunikace je 7 m pro 

obousměrný provoz. Komunikace kopíruje niveletu původního terénu. V areálu 

elektrárny je vytvořeno nové okružní obratiště. Svými rozměry vyhovuje nákladní 

kamionové dopravě v zatřídění N2, za předpokladu maximálního vytočení kol do 

rejdového úhlu. Vnější poloměr oblouku je 12,5 m, vnitřní část tvoří postupně se 

rozšiřující ostrůvek, složen ze dvou kruhů o poloměru 3 m a 5 m. Rozměrové řešení 

vychází z ČSN 73 6110 [33]. 

 Doprava technologického vybavení je přizpůsobena zpětným zacouváním 

nákladního automobilu sjezdem ve sklonu 1:8, až pod úroveň terasy. Zde bude 

provedena vykládka a materiál dopraven do strojovny. Svrchní asfaltová plocha plynule 
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přechází do vodorovné až na úroveň před průmyslová sektorová vrata. 

 Odvodnění zpěvněných ploch není součástí studie, lze uvažovat vyspádování 

směrem od objektu do sběrného odvodňovacího žlabu s vyústěním do recipientu. 

4.5. SSO 5 – Rybí přechod 

Rybí přechod je umístěn na levém břehu, prochází podél nově vybudované MVE 

v délce 285 m. Typově se jedná o kombinovaný rybí přechod. Trasu rybího přechodu 

tvoří přírodě blízké obtokové koryto délky 140 m navazující na technický - štěrbinový 

rybochod, vedoucí k vstupní části do dolní vody. V horní části je vytvořen vtokový objekt, 

opatřený stavidlovou tabulí s ručním ovládáním, regulující přítok. Před stavidlem jsou 

umístěny drážky provizorního hrazení. Výstup z rybího přechodu do horní vody v nadjezí 

je navržen ve vzdálenosti, která je dostatečná pro následný pohyb ryb proti proudu. 

 Koryto přírodního rybochodu podchází příjezdovou komunikaci vedoucí po 

koruně ochranné hráze. V oblasti zahrází má koryto lichoběžníkový profil. Předpokládá 

se průtokové množství Q = 3,50 m3/s, odpovídájící cca 40 % z Q355. Průměrný sklon 

rybochodu je 3%. Do dna jsou v řadách umístěny balvany výšky 1,60 m, stabilizovány 

betonem. Migrační prostupnost je zajištěna mezerami mezi balvany s variabilní šířkou 

0,2–0,5 m. Parametry odpovídají mistním podmínkam [25].  Balvany použité v rybochodu 

jsou vybírány tak, aby neměly ostré hrany. Součástí dna je kamenitý substrát z Labe. 

Řady balvanů jsou zabetonovány do dna s osově vzdálenými rozestupy 3–4 m. Rozměry 

vychází z technické normy TNV 75 2321. Hloubka vody min. 0,5 m je po celé délce 

rybochodu přizpůsobena migraci kaprovitých ryb.  

 V délce 140 m od vtoku přechází přírodní koryto do technického rybochodu (Obr. 

5). Stavebně je technický úsek řešen jako betonový žlab z vodostavebního betonu s 

obdélníkovým průřezem, šířky 3 m. Stěny žlabu jsou svislé. Průměrný sklon rybochodu 

je 3 %. V závislosti na prostorových podmínkách je řešen jako lomený v opakovaných 

protisměrných liniích.  Je navržena varianta jednoštěrbinová. K tlumení vody u dna zde 

bude uložen říční štěrk v kombinaci s kamením. Vstup do rybochodu se nachází v podjezí 

na kótě 198,3 m n. m. Těsná blízkost výtokového objektu zaručí potřebný vábicí proud k 

navedení ryb ke vstupu. Proudové poměry jsou v tomto místě ovlivněny především 

výustí savek. Rychlost proudění zde bude přizpůsobena k migraci danného druhu ryb. 

Provoz je uvažován jako celoroční. 
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Obr. 5 Podobné řešení technického rybochodu. MVE Nußdorf – Rakousko [18] 

4.6. SSO6 Ochranné hráze  

Účelem ochranné hráze bude soustředit úroveň hladiny vzdutí do mezihrází a 

zabránit tím rozlivům do území v zahrází. [7] Ochranné hráze musí být navrženy 

komplexně s přihlédnutím k funkci souvisejících stavebních objektů. Kóta koruny hráze 

je stanovena na základě znalosti polohy hladiny v případě vzdutí. Vzdutí plavebním 

stupněm Přelouč II je navrženo na kótu 209,20 m n. m. Koruna hráze bude v nadjezí až 

po stávající stupeň Přelouč v celé své délce bezpečnostně převýšena o 1,5 m na úroveň 

210,7 m n. m. nad provozní hladinu. Koruna bude po obou stranách plavebního kanálu 

pojízdná šířky 4 m včetně krajnice. Za předpokladu odvodnění bude jednostranně 

vyspádována pod sklonem 2°. Bude řešena pro jednosměrný provoz. Trasa hráze je 

určena morfologii toku a údolní nivou. Z důvodu ponechání plochy Slavíkových ostrovů, 

bude hráz co nejblíže přiléhat toku. Ochranná hráz bude provedena po celé délce se 

sklony svahů 1:2, dojde tak k minimalizací záborů ploch vně koryta. Změna směru při 

vedení hráze bude provedena plynulými přechodovými oblouky. Návrh trasy respektuje 

křížení slepého ramene v oblasti Slavíkových ostrovů. V tomto místě je slepé rameno 
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napojeno na přeložku Živanické svodnice, obtékající plavební komoru s vyústěním pod 

dolní rejdou. Na vzdušní straně hráze bude v patě umístěn drén. 

5. TECHNOLOGICKÁ ČÁST  

5.1. Provozní soubory MVE 

5.1.1. PS 3.1 – Strojní část 

V MVE jsou navrženy 2 přímoproudé horizontální Kaplanovy turbíny s průměrem 

oběžného kola 2350 mm (viz Tab. 5). Turbíny jsou v provedení PIT s obtékanou šachtou. 

Je zde využita převodovka a přímé spojení pružnou spojkou na synchronní, horizontální 

generátor. 

 Turbíny jsou vybaveny automaticky regulovatelným oběžným kolem tzn. 

rozváděcí i oběžné lopatky oběžného kola jsou natáčeny pomocí tlakového oleje z 

hydraulického agregátu tak, aby bylo dosaženo optimálního provozního stavu. Soustrojí 

je navrženo pro plně automatický bezobslužný provoz pracující paralelně se sítí s 

občasnou kontrolou a s ovládáním podle hladinové regulace.   

Hradidla vtoku jsou zavěšena v drážce, jejich vyzdvižení zajistí autojeřáb. Pro 

pravidelné čištění česlí je zde využit semiautomatický, lanový čistící stroj.  

Strojovna je vybavena jímkou na prosáklou vodu, s instalovaným ponorným 

čerpadlem a sorpčním odlučovačem ropných látek. Pro vyčerpání hydraulického obvodu 

je zde navržen potrubní systém, tvořený jímkou umístěnou mezi savkami. Jímka je 

vybavena ponornými čerpadly a vypouštěcím potrubím, včetně příslušných uzávěrů.  

Součástí strojního vybavení budou rovněž hydraulické agregáty regulátoru a 

akumulátory tlakového oleje pro regulaci, chlazení a vzduchotechnika. Regulátory jsou 

umístěny ve 3.PP. 

Montáž technologického zařízení ve strojovně lze provést pomocí mostového 

jeřábu, nosnost jeřábu je navržena na nejtěžší strojní díl. Na konci jednotlivých 

výtokových sekcí jsou osazeny drážky pro provizorní hrazení výtoku včetně dosedacího 

prahu. Pro manipulaci s tabulemi hrazení savek je navržen elektrický řetězový 

kladkostroj. Kladkostroj bude mít elektrický, bržděný pojezd po válcovaném I-profilu. 
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Tab. 5 Hlavní parametry soustrojí [24] 

Typ PIT–Kaplan 

Počet strojů 2 ks 

Průměr oběžného kola 2350 mm 

Rozsah spádů 6,67–8,04 m 

Rozsah průtoků 9,78–38  m3/s 

Max. výkon na hřídeli turbíny 4405 kW 

 

5.1.2. PS 3.2 - Elektročást 

 Generátor 

Uvažovaná elektrárna počítá s maximálním výkonem 3,97 MW. Navrženy budou 

2 synchronní generátory o jmenovitém napětí 6,3 kV (viz Tab. 6).  Kabelové vývody 

budou připojeny k blokovému transformátoru, z blokového transformátoru je výkon 

směřován do rozvodny 22 kV. Na vývod každého z generátorů bude instalována jeho 

elektrická ochrana. Při poruchách v síti jsou napěťové poměry na svorkách generátoru 

řízeny regulátorem napětí. [3] Na každý vývod z generátoru je připevněna měřící 

jednotka aktuální výroby. Generátor bude v horizontálním provedení, skříňové 

konstrukce, bude umístěn v šachtě PITu, na betonové patce. Chlazení generátoru 

zajištují rozvody vzduchotechniky, svedené přímo do šachty. Generátor bude spojen s 

hřídelí. Konkrétní typ generátoru bude zvolen, až na základě technických parametrů 

vybraného zhotovitele. 

Tab. 6 Základní parametry generátoru 

Typ Synchronní 

Počet strojů 2 ks 

Max. výkon na svorkách generátoru  3973 kW 

Jmenovité napětí 6,3  kV 

Chlazení Vzduchové  

 

 Vyvedení výkonu 

Výkon ze synchronních generátorů je veden přes blokové transformátory do 

skříní rozvaděčů. Proud potřebný pro buzení generátorů a vlastní spotřeba je napájena 

z rozvodny 22 kV přes suchý transformátor vlastní spotřeby 22/0,4 kV prostřednictvím 

hlavního nízkonapěťového rozváděče. Transformovaný proud je vyveden z rozvodny 

22 kV pomocí kabelové šachty. Kabelové rozvody jsou následně vedeny pod stropem a 
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nejkratší cestou do kabelové přípojky vn. Kabelový vývod z elektrárny místní distribuční 

sítě je řešen jako podzemní.   

 Řídící systém 

Koncept řízení je navržen s ohledem na optimálního využití hydroenergetického 

potenciálu vodního toku, při danných spádových podmínkách s minimálními nároky na 

obsluhu a údržbu zařízení. Řízení turbínového soustrojí je realizováno na základě 

programovatelného logického automatu. S ohledem na požadovaný výstup, zajištuje 

řídící system automatiku v těchto základních požadavcích: 

• provozní měření (snímání teplot, tlaků, hladin, otáček, měření napětí, 

proudu, bilanční měření vyrobené energie – pro orientační měření 

provozovatele)  

• provozní signalizaci (hlášení na displej automatu, komunikace s 

nadřazeným PC a s dispečinkem prostřednictvím ETHERNET, zasílání 

GSM zpráv obsluze) [6] 

• sekvenční ovládání stroje (automatické připojení generátoru k síti, 

automatické přifázování, odpojení generátorů od sítě v případě 

poruchy zařízení nebo poruchy sítě a odstavení turbíny) 

• pomocné automatiky (pohony strojů pro čerpání prosáklé vody, 

prosáklého oleje) [3] 

• regulační obvod regulace výkonu generátoru (ovládání otevření 

turbíny v závislosti na stavu hladiny, regulace buzení)  

• zabezpečovací automatika (je propojena s automatikou jezu, 

automatické sklápění zvoleného jezového pole v případech náhlé 

poruchy v síti a výpadku elektrárny)  

• Optimalizace soustrojí (míra otevření jednotlivých turbín tak, aby 

pracovaly s největší možnou účinností) 

 Chladící systém 

K redukci tepla bude využita soustava vzduchotechniky. Soustava potrubí zajistí 

odvod teplého a přívod chladnějšího suchého vzduchu ke generátorům, do rozvoden a 

k tranformátorům. Rozvody vzduchotechniky jsou situovány především pod podestou 

ochozu. Výusti jsou řešeny prostřednictvím vzduchotechnické šachty nad úroveň 
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terasy. Chladný vzduch bude rozváděn až na nejnižší podlaží strojovny, do turbínové 

chodby. Teplý vzduch se odvádí k chladičům s cirkulující vodou. Teplo z generátorů 

slouží také k vytápění prostorů provozní budovy, zbytkové teplo se odvede přes 

ventilační průduchy ven. Vnitřní klimu zajistí automatický termostat. 
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6. ZÁVĚR 

V diplomové práci byla zpracována studie jedné z možných variant plavebního 

stupně Přelouč II vycházející z [1]. Variantní řešení je přizpůsobeno požadavku zajištění 

splavnosti labské vodní cesty v území města Přelouče. Hlavním cílem práce bylo 

stavebně technologické řešení MVE, dále pak dispoziční návrh přilehlého jezu a 

plavební komory. Návrh pohyblivého jezu a plavební komory zde slouží především k 

představě o prostorové náročnosti objektů. 

V první části řešení se studie zabývá vyhodnocením dostupných podkladů 

zájmové lokality. Na základě hydrologických údajů a spádových podmínek v dané 

lokalitě, byl navržen typ a počet soustrojí.  

 Ve zvolené lokalitě v říčním km 947,4 nebylo možné dohledat informace o 

zaměření dna v korytě. Informace o úrovni dna v nadjezí a podjezí byly odečteny ze 

situace dříve zpracované studie balvanitého skluzu v těchto místech. [25] Se záměrem 

výstavby se uvažuje především v extravilánu. Umístění stavby si vyžádá výkup pozemků. 

Charakter pozemků nabízí výhodné možnosti pro vybudování nových příjezdových 

komunikací a napojení budoucího staveniště na dopravní obslužnost. Prvotní úvahy 

směřovaly k umístění MVE do úrovně levého svahu. V průběhu řešení po snížení nároků 

na části konstrukce (zúžení dělícího pilíře, navržení dostatečné šířky přelivné hrany jezu, 

a snadnější tečné napojení rejd plavební komory), se zvolilo umístění v toku. Pozitivně 

se rovněž jeví snížení nároků na zábor do levobřežní části. Snahou studie je 

minimalizace objektů a jejich vhodné zakomponování do okolní přírody. Byla zvolena 

varianta, která předpokládá umístění podstatné části strojovny pod úroveň upraveného 

terénu. Horní část stavby, obzvláště vegetační střecha svým působením vhodně 

zapadne do okolní krajiny. Nově vybudovaná MVE svou funkcí plně nahradí dosavadní 

elektrárnu. Prostorové nároky záměru počítají s vytvořením ostrova mezi jezem a 

plavební komorou. Vybudováním zdymadla je předběžně uvažováno s propojením 

obou břehů prostřednictvím mostu a lávky. 

 Vyčíslení investičních nákladů konkrétní varianty je uvedeno v rámci technické 

zprávy G.1 [1]. Realizací odpadnou nároky na výstavbu obtokového plavebního kanálu. 

Bude zachováno současné koryto, doplněno protipovodňovým ohrázováním, které 
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přispěje k ochraně ohroženého území. Ochranné hráze jsou vedeny pouze dispozičně 

s mírným naddimenzováním, detailní návrh nebyl součástí studie a bude následně 

upřesněn. K regulaci průtoků a převádění ledů bude sloužit nový pohyblivý jez spolu s 

manipulací Čábelkových vrat plavební komory.  Realizací nedojde k zásahu do územní 

zástavby, dotčené bude vlastní koryto a zemědělské plochy. Zásah do oblasti 

Slavíkových ostrovů bude minimální, zůstane zachována jeho biodiverzita. Technické 

řešení je navrženo tak, aby minimalizovalo zhoršení odtokových poměrů území. 

Realizací projektu se dosáhne plnohodnotného využití hydroenergetického potenciálu 

k ekologické čisté výrobě elektrické energie. 

V rámci ekonomického hlediska lze navrženou variantu plavebního stupně 

považovat za nejúspornější řešení s minimalizací zásahů do okolní krajiny. Splavnění 

úseku výrazně sníží nároky na nákladní dopravu po místních komunikacích.  

Výstavbu malé vodní elektrárny lze považovat z dlouhodobého hlediska jako 

investičně výhodný prvek, svou vysokou produkcí přispívající k pokrytí energetických 

nároků dané lokality. 
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