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- Odborná literatura a předpisy z oboru využití vodní energie, hydrauliky, 

hydrologie a energetiky. 

- Specifikace základních parametrů navrhované PVE. 

- Firemní materiály dodavatelů stavební a technologické části. 
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- Manipulační řády. 

- Územně plánovací dokumentace. 

- Geologické podklady. 

- Fotodokumentace zájmové lokality. 

Předmětem práce je studie přečerpávací vodní elektrárny (PVE) v lokalitě Střekov 

na Labi. Řešení bude vycházet ze specifikace základních parametrů PVE (viz 

podklady) a bude zahrnovat zpracování jedné varianty stavební a technologické 

části strojovny PVE. Výstupy práce budou obsahovat tyto přílohy: 

- průvodní a technická zpráva, 

- situace širších vztahů, 

- celková situace PVE, 

- dva svislé řezy strojovnou PVE, 

- půdorysný řez strojovnou PVE, 

- hydraulické a hydroenergetické výpočty, 

- fotodokumentace. 
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Předmětem bakalářské práce je zpracování studie výstavby strojovny přečerpávací 

vodní elektrárny šachtového typu pro 4 soustrojí Francisovy reverzní turbíny, 

s podzemními přivaděči a krátkými odpadními kanály v lokalitě přívozu Vaňov 

v okrese Ústí nad Labem. Úvod práce obecně pojednává o problematice 

přečerpávacích vodních elektráren. V další části je zhodnocení lokality zájmového 

území. Poslední část práce zahrnuje návrh stavebně - technologického řešení 

strojovny formou technické zprávy, zpracování návrhu spirály a výkresové 

dokumentace stavby. 

Francisova turbína, Labe, přečerpávací vodní elektrárna, Střekov, Vaňov 

 

 

 

 

  

The aim of this bachelor thesis is to create a study that deals with the construction 

of the machine cavern of the shaft-type pumped-storage power plant containing 4 

machine sets of the Reverse Francis Trubine with underground penstocks and 

short discharge tunnels, located in the area of a quay in Vaňov in the Ústí nad 

Labem District. The introduction deals with the pumped-storage power plants in 

general. The following chapter focuses on the assessment of the locality of 

interest. The final part contains a proposal of a structural-technological design of 

the machine cavern by means of a technical report, a design of the spiral case and 

documentation of the structure by means of drawings. 

Francis turbine, the Elbe, Pumped-storage power plant, Střekov, Vaňov,   
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Prvotní úvahy k výhodnosti využití lokality Podlešín pro výstavbu PVE se objevují 

již z roku 1927 [12]. 

Krajinné podmínky a zdymadlo Střekov zde poskytují vhodný charakter k plánovanému 

záměru. 

Horní akumulační nádrž elektrárny se má rozkládat jižně od obce Podlešín na 

Podlešínské pláni. Hluboká údolí Labe, zde dávají možnost dosažení spádu i 

v hodnotách přesahujících 300 m. Ve výchozích podkladech pro zvolenou lokalitu se 

počítá s úvahou čistého spádu 287 m [1]. 

Cílem této studie je zpracování stavebně technologické části strojovny jako 

součásti vysokotlaké PVE v blízkosti obce Podlešín pro ekologicky čistou výrobu 

energie. Strojovna bude uzpůsobena pro variantu čtyř čerpadlových turbín typu 

Francis o výkonu cca 4x100MW.   

Koncepce rozměrů strojovny vychází především ze získaných podkladů pro 

rozměr oběžného kola, počet soustrojí a sací výšku. Důraz je také kladen na výhodné 

umístění stavby v prostorech podél levého břehu zdymadla Střekov s minimálním 

zásahem do okolní krajiny. V závislosti na přírodní charakter území a estetiku, je 

zvoleno řešení šachtového typu elektrárny bez horní stavby s napojením strojovny na 

podzemní přivaděče a vyústění tlakového odpadního kanálu do stávající zdrže. Na 

základě získaných podkladů a místního šetření, je hlavní náplní práce výkresová 

dokumentace stavby strojovny.  
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V důsledku neustálého rozvoje techniky, zvyšování životní úrovně a rostoucí 

populace se stávají zdroje energie stále více určujícím činitelem. Nejvyužívanějšími 

zdroji jsou jaderná energie a fosilní paliva: uhlí, ropa, zemní plyn.  

 Závislost na těchto zdrojích s sebou nese i negativní vlivy, především pak pro 

životní prostředí. Jsou to faktory ovlivňující dlouhodobé změny klimatických podmínek, 

vznik emisí, skleníkových plynů, prachových částic.  V souvislosti s těmito okolnostmi se 

stále více dostává do popředí možnost využívání obnovitelných zdrojů. 

 Jsou považovány jako tzv. čisté energetické zdroje. Obnovitelné zdroje dnes 

pokrývají téměř 19 % z celkové světové spotřeby energie. 

 
 

 

pozn. 1 EJ exajoule =1018J  

Obr. 1 - Vývoj světové spotřeby energie [25] 

 

Vodní elektrárny se podílejí na celkové světové výrobě elektřiny zhruba 4 %. 

V rozmezí let 2007 a 2015 se zvýšila produkce elektrické energie z vodních elektráren o 

více než 30 % na celkovou kapacitu 1209 GW. Z toho lze uvažovat 145 GW energie 

vyrobené za pomocí přečerpávacích elektráren [13]. 
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Ve srovnání s energii získanou prostřednictvím solárních kolektorů může být 

hydroenergie téměř o 1/3 levnější v přepočtu na 1MW/h. [13] 

Mezi výhody vodních elektráren lze považovat obvyklou předvídatelnost roční 

výroby elektrické energie, nižší nutnost údržby technologické části, než je tomu u 

tepelných elektráren. 

Na rozdíl od jaderných elektráren, které jsou schopny svou výrobou pokrývat základní 

část denního diagramu zatížení (DDZ). Tepelné elektrárny pracují v rozmezí základní až 

pološpičkové části. 

Elektrická soustava je zpravidla navržena tak, aby měla ve svém instalovaném výkonu 

svých elektráren zálohu pro pokrytí havárií a špiček svým instalovaným výkonem. 

Zdroje jako vítr a Slunce jsou nestabilní zdroje proměnlivé v závislosti na 

podnebí, nelze se tedy spolehnout na jejich stálou produkci. Technologie využívající 

metody k uskladnění energie mají výrazný potenciál pro pokrytí náhlých změn 

v elektrizační soustavě. Dokáží tak svou funkcí udržet systém v rovnováze. Jednou 

z nich je akumulace vodní energie 

V současnosti společnost čelí stále se zvyšujícím požadavkům na pokrytí 

špičkové potřeby energie. Jako řešení tohoto problému nacházejí své uplatnění 

zejména přečerpávací vodní elektrárny. Jejich záměrem pro výstavbu je samotné 

pokrytí náhlých změn výkonu v elektrizační soustavě dodávkou elektrické energie. 

Uskladnění elektrické energie hraje významnou roli ve zvyšující se variabilitě 

využíváním elektrických zdrojů. V souvislosti se skladováním energie se stále častěji 

vyžaduje, aby se zajistil bezpečný a nepřetržitý provoz systému. 

Národní akční plán (NAP) České republiky zahrnuje předpoklad na dosažení 14 % 

podílu na celkové energii z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie a 10,8 %  

podíl z obnovitelných zdrojů na spotřebě co se dopravy týče. V budoucnu se počítá 

především se stabilními velkými zdroji energie. 

Existují mezistátní smlouvy sloužící k vzájemné výpomoci při dodávce energie. 

Příkladem toho může být vztah České republiky a Slovenska. Pokud nastane situace, že 

v jedné z těchto zemí, u nás nebo na Slovensku dojde k náhlému výpadku, je situace 

vyřešena za předpokladu, že jedno soustrojí předurčí svou funkci přednostní dodávce 

energie do  postihnuté země. Takto pracuje například PVE Dlouhé Stráně. 
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Přečerpávací elektrárna je schopna uchovávat elektrickou energii ve formě 

naakumulované vody. Čerpacím procesem je voda vedena systémem přivaděčů na 

vyvýšené místo do horní nádrže a tím uložena jako potenciální energie. 

Horní nádrže mohou mít přírodní charakter, například jako horská jezera, nebo uměle 

vyhloubené, formou obvodové sypané hráze, případně přehrazením úžlabí zemní, 

sypanou nebo železobetonovou hrází. 

Dolní vyrovnávací nádrže se budují se uměle především jako říční zdrže za 

účelem vyrovnávání střídavě se měnících průtoků a výškových hladin v řece pod 

elektrárnou, způsobených nepravidelnou činností PVE a v době výroby a čerpacího 

procesu. 

Horní a dolní nádrže jsou propojeny jedním nebo více potrubími. Není-li potřeba 

dodávek do rozvodné sítě, zejména v nočních hodinách, kdy je energie přebytek, 

spotřebovává elektrárna levnější elektrickou energii čerpáním vody do horní nádrže, 

kde bude následně znovu využita jako zdroj elektrické energie. 

 

 

 

Obr. 2 - Schéma PVE [26] 
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Přečerpávací elektrárny nacházejí své využití zejména v době špičkové potřeby. 

Tento stav je způsoben výrazným nárustem poptávky po elektrické energii za krátký 

časový interval.  

Požadavky na elektrickou energii se v průběhu dne mění, zejména pokud se 

jedná o noční a denní pokrytí potřeby energie v elektrizační soustavě. 

Nároky na potřebu elektrické energie jsou ovlivněny také ročním obdobím.  

Výchylky tzv. špičky spotřeby elektrické energie pokrývají vodní elektrárny pracující v 

turbínovém provozu. V tomto případě  voda proudí přivaděči  z horní do dolní nádrže, 

a hydrodynamickým tlakem pohání turbíny, které za pomocí generátoru vytváří el. 

proud. Dojde k transformaci napětí, které je následně dodáváno do rozvodné sítě. 

Z hlediska regulace vyrovnané bilance v rozvodné síti mají přečerpávací elektrárny  

podstatnou výhodu. 

Moderní PVE mohou již v průběhu několika sekund dosáhnout optimálních otáček 

k výrobě, jsou schopny pokrýt zvýšenou poptávku elektrické energie po dobu několika 

minut.  

Automatizované soustrojí lze řízením z centrálního dispečinku ze stavu klidu do plného 

provozu uvést za dobu okolo 1-2 minut, při čerpadlovém režimu se jedná zpravidla o 

rozmezí 2-3 minut. Proto jsou důležitým záložním zdrojem, neboť elektrárny jaderné a 

tepelné, jsou schopny zahájit svou činnost v řádech hodin [15]. 
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Schéma DDZ a členění jednotlivých typů elektráren a jejich celková brutto 

výroba elektřiny v rámci elektrizační soustavy pro den 2. 5. 2017 

 

Obr. 3 - Výroba elektrické energie v PVE v závislosti na denním režimu [11] 

 

Zatížení elektrizační soustavy představuje okamžitou hodnotu činného výkonu. Zatížení 

(Load brutto) = výroba (brutto) + import - export – ABS (čerpání) [MW]. Zatížení podle 

této definice obsahuje vlastní spotřebu elektráren a ztráty v sítích. 

 

PVE plní v elektrizační soustavě následující funkce: 

Kompenzační: podílí se na regulaci napětí v soustavě, oběžné kolo turbíny se zavzdušní 

a turbína vyrábí jalovou složku zdánlivé elektrické energie. Pracuje tedy jako 

kompenzátor. Režimu se využívá tehdy, pokud je v síti nutno kompenzovat odběry 

spotřebičů. 
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Statická záloha: spočívá zejména v práci se špičkovým stavem zatížení v síti, kdy 

v turbínovém režimu dodává energii a v noci zpětně při čerpadlovém režimu 

spotřebovává 

 

Dynamická funkce, kterou lze rozdělit na: 

a) Operativní systémová záloha - v případě potřeby dokáže dodávat potřebný 

výkon po dobu nejméně 6 hodin; 

b) Vyrovnávací a zatěžovací funkce - snižuje strmost špiček v zatížení vykrýváním 

příkonů a výkonů; 

c) Regulace kmitočtu soustavy. 

 

 

PVE z hlediska uspořádání lze elektrárny dělit na : 

1) PVE s umělou akumulací (sekundární) – horní nádrž je uměle vytvořená a nemá 

přirozený přítok  

 

Obr. 4 - Horní akumulační nádrž Goldisthal [15] 

 

2) se smíšenou akumulací - kdy horní nádrž je zásobována jak přirozený tokem, tak 

doplňováním vody z dolní nádrže. 

Příkladem může být elektrárna Dalešice, v zahraničí například Kopswerk 2.  
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Obr. 5 - Dalešická přehrada [16] 

 

 

 

Typickým příkladem tohoto uspořádání je PVE Dlouhé Stráně. Velmi často 

se tohoto uspořádání využívá v lokalitách, s vhodnými geologickými a 

morfologickými podmínkami. Střechu i stěny obklopuje skalní masiv. Tvar 

podzemní konstrukce se přizpůsobuje typu horniny a hloubce založení. Ve většině 

případů se využívá klenbového tvaru Spojení s povrchem zajištují komunikační  

štoly. 

 

  Je méně závislá na geologických podmínkách lokality. Součástí 

nadzemního typu strojovny bývá zpravidla horizontální uspořádání soustrojí. 

Strojovna a turbosoustrojí jsou umístěny ve strojovně klasické břehové vodní 

elektrárny. Příkladem mohou být přečerpávací vodní elektrárny Dobšiná nebo 

Čierny Váh. 

  



Marek Bolek 

Studie PVE v lokalitě Střekov,  

okres Ústí nad Labem  

Bakalářská práce 

  

 

 

21 

 

 

   Vlastní strojovna a turbosoustrojí jsou umístěny v šachtě hluboké až 

několik desítek metrů. Jde o prostorově úsporné řešení s relativně malým 

narušením okolní krajiny [1].  Příkladem mouhou být PVE Štěchovice II, Häusling. 

 

Obr. 6 - Podélný řez PVE Häusling [24] 

 

Häusling je rakouskou PVE s výkonem 360MW, horní akumulační nádrž 

Zillergründl tvoří 186 m vysoká, 502 m dlouhá klenbová tížná hráz v nadmořské výšce 

1850,7 m. Zadržuje objem 89,5 mil. m3 vody.  Přívodní potrubí má délku 10 km. 

V nadmořské výšce 1060 m n. m. se nachází strojovna. Alpský hornatý terén zde 

poskytuje hrubý spád 744 m. 

Umístění strojovny bylo řešeno osazením kaverny do strmého úbočí skalnatého 

svahu. Světlá výška elektrárny je téměř 64 m. Přibližně 40 m z celkové výšky konstrukce 

tvoří 40 m hluboká šachta, která byla ražena pro výstavbu podzemní části strojovny. 

Součástí hlavních prostor kaverny jsou dva konzolově uložené jeřáby o nosnosti 130 t a 

95t na úrovni třetího podzemního podlaží je kulový rychlouzávěr.  

Stávající těleso je tvořeno železobetonovými zdmi. Podlaha strojoven je tvořena 

z křížem vyztuženého betonu. Nadzemní část budovy je tvořena prefabrikáty.  
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Zdi podzemního objektu jsou situovány do tvaru válce, z důvodu lepšího 

přenosu zatížení od aktivních zemních tlaků. Válcový podzemní objekt má vnější 

průměr 32,8 m. 

Střešní část konstrukce je upevněna ke skále pomocí kotvy. Na střeše je umístěn 

odvodňovací žlab, kterým se odvádí voda ze skály. 

 Součástí strojovny jsou 2 soustrojí, (pracující v třístrojovém uspořádání na 

provozním napětí 22kV s vertikální hřídelí o výšce 40 m, motorgenerátoru, Francisovy 

turbíny a, průtočným čerpadlem, součástí je také transformátor. Maximální výkon 

turbín je dohromady 360 MW. Ve strojovně jsou instalovány 2 jednotky každá o výkonu 

180MW. K řešení byl využit systém třístrojového uspořádání. Vyrobená elektřina je 

vedena přes SF6 izolované 220 kV vývodné pole vnitřním rozvaděčem na přenosové 

linky a venkovní rozvodnu. 

Důležitým úkolem byl způsob začlenění stavby PVE do okolní krajiny. Snahou  

bylo vyprojektovat viditelné části nadzemní stavby tak malé, jak jen je to možné. Důraz 

byl kladen především na to, aby nadzemní část stavby vytvořila velmi nízkou siluetu. V 

téhle situaci se jednalo o provedení výlomu ve skalní stěně. Střechy byly osázeny 

trávou, pro lepší začlenění do okolní krajiny. [24]  
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Lokalitu pro výstavbu strojovny přečerpávací elektrárny zaujímá příbřežní část 

katastrálního území Vaňov, spadající pod městský obvod statutárního a krajského 

města Ústí nad Labem. Nachází se jižně od centra města v Českém středohoří. 

Katastrální území se rozkládá na ploše 2,53 km2 v údolní části řeky Labe na levém 

břehu. Území je situováno na jihozápadním úpatí vrcholku Vrkoč (441 m n. m.). Podle 

nedávného sčítání lidu z roku 2011 žije ve Vaňově 792 obyvatel. V souvislosti s   

občanskou vybavenosti jsou zde  prevážně rodinné domy a několik menších firem. 

Řeka Labe představuje dopravně významnou vodní cestu. Sloužící 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. Součástí řeky je 

zdymadlo, (též zvané jako Masarykovo zdymadlo), nacházející se v km 767,68. 

Umožnuje splavení lodí, tvoří jezovou zdrž o délce 19,8 km, jejíž cílem bylo usměrnit 

střekovské proudy, které byly v letech před výstavbou těžko sjízdné.  

Zdymadlo tvoří dále tyto dílčí prvky: plavební komory, průtočnou vodní 

elektrárnu s vertikálním soustrojím 3x Kaplan, výkonem 15 MW, zařízení pro kontrolu a 

odběry povrchové vody z jezové zdrže a rybí přechod. 

Jelikož záměr výstavby PVE Podlešín počítá s využitím hydrologického potenciálu toku 

Labe bude přímo dotčen úsek labsko–vltavské vodní cesty, a to v km 767. 

Celkový objem zdrže s úvahou na případnou možnost využití objemu Píšťanského 

jezera činí 4,515 mil. m3. 

Místní páteřní komunikací je silnice první třídy I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem. 

Vede souběžně podél dvoukolejové železniční elektrifikované tratě spojující Děčín – 

Prahu. V souvislosti s výstavbou, nebude zapotřebí provádět přeložky komunikací. 

Terén je mírně svažitý, z toho důvodu je zde navržena jednotná gravitační stoková síť. 
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V místě výtokového objektu v městské části Vaňov vede skupinový vodovod paralelně  

se silnicí  I/30 a odvodňovací kanál vedený podél střekovské zdrže. Dále se v této 

oblasti nacházejí inženýrské sítě zajišťující dodávky do jednotlivých domácností. 

 

 

Hydrologické údaje pro profil jezu Lovosice (profil nad jezovou zdrží Střekov) 

byly převzaty z údajů, které poskytl Český hydrometeorologický ústav se sídlem 

v Praze,  ulice Na Šabatce 17 143 06 Praha 4 – Komořany  

 

 Číslo povodí :   1-13-05-003 

 Vodní tok:    Labe 

 Název profilu :   jez Lovosice 

 Plocha povodí :   48 315,470 km2 

 Průměrné roční srážky :  671 mm /rok 

 Průměrný roční průtok :  292,2 m3/s 

 

 

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

Průtoky Qm (m - denní)  

dny 30 90 180 270 330 355 364 

Qm (m3.s-1) 659 355 202 121 77,1 56,1 43,9 

  

 

Tab. 2 Hodnoty N-letých průtoků v profilu jezu Lovosice dle [1] 

Průtoky QN (N- leté) 

roky 1 2 5 10 20 50 100 

QN (m
3.s-1) 1230 1640 2210 2670 3140 3780 4290 
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Hydrologické údaje Labe pro profil nad Bílinou (pod jezem Střekov) byly rovněž 

převzaty z údajů Českého hydrometeorologického ústavu se sídlem v Praze, Na 

Šabatce 17 143 06 Praha 4 – Komořany 

 

 

 Číslo povodí :   1-13-05-021 

 Vodní tok:    Labe 

 Název profilu :   nad Bílinou 

 Plocha povodí :   1-13-05-021km2 

 Průměrné roční srážky :  670 mm /rok 

 Průměrný roční průtok :  293,m3/s 

 

 

Tab. 3 Hodnoty m-denních průtoků v profilu nad Bílinou dle [1] 

Průtoky Qm (m - denní)  

dny 30 90 180 270 330 355 364 

Qm (m3.s-1) 660 356 203 121 77,2 56,2 43,9 

 

 

Tab. 4 Hodnoty N-letých průtoků v profilu nad Bílinou dle [1] 

Průtoky QN (N- leté) 

roky 1 2 5 10 20 50 100 

QN (m
3.s-1) 1240 1650 2220 2670 3140 3780 4290 

 

Levobřežní část, zaujímající polohu předpokládané výstavby je stanovena jako 

aktivní zóna záplavového území [2] vodního toku Labe v rozsahu patrném z Obr.7 

Součástí Obr. 7 je rovněž zákres rozlivu nejvyšší zaznamenané historické povodně 

z roku 2002 (žlutě zakreslená plocha Q500), (světle zeleně Q100), (tmavě zeleně Q20). 
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Obr. 7 Aktivní zóna záplavového území [2] 

 

Povodňová hladina z roku 2002 v těchto místech dosahovala výškové úrovně 

144,7 m n. m. Dle výchozích hydrologických podkladů [22], zde bylo dosaženo 

průtoků 4290 m3. Hloubka vody  v těchto místech činila 2,7 m. Veškeré vstupní 

objekty elektrárny budou dimenzovány na tento povodňový stav z roku 2002 s 

bezpečným převýšením 0,5m nad úroveň hladiny. 

 

V rámci zpracování studie nebylo provedeno zaměření lokality. Jako základní 

kartografická data zde byly využity volně dostupné mapy v digitální podobě poskytnuté 

prostřednictvím webu Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) 

Podkladem pro výškovou orientaci v zájmové lokalitě bylo využito Digitálního 

modelu reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G) [21] a podélného profilu jezovou zdrží Střekov 

na říčním km 750 – 770. [22] 

 

 

Z geomorfolofického hlediska tvoří terén v místech předpokládané 

strojovny mírnou vanovitou prohlubeň od břehové hrany toku Labe směrem ke 

stávající komunikaci.  Nadmořská výška terénu se v této oblasti pohybuje okolo 

141 - 142 m n. m. 
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V rámci studie nebyl proveden geologický průzkum podloží. Podkladem pro 

určení skladby jednotlivých vrstev v blízkosti stavby jsou již provedené vrty. Dle 

průzkumných prací uložených v Geofondu České geologické služby je možno 

uvažovat nejbližší provedený vrt s ID 16443,  původní název VA-4. Vrt byl hlouben v 

nadmořské výšce 140 m n. m. do 10m hloubky. Petrografický popis vrtu je uveden 

v Tab. 5 

 

   Tab. 5 Popis geologických profilů v závislosti na hloubce dle [23] 

Hloubka[m]   Geologický popis 

0 - 0,80 písčitá šedohnědá hlína, čedič v nepravidelných tvarech 

0,80 - 3,10 jílovitý písek, křemen ve valounech 

3,10 - 7,50 střednozrnný písek  

7,50 - 8 střednozrnný písek, štěrk max. velikost částic 5cm 

8 - 8,50 rozpukaný čedič 

8,50 - 10 čedič 

 

Podmínkou pro založení stavby strojovny je především kompaktní a únosné 

podloží. Z prouzkoumaných podkladů vyplývá, že se podstatná část konstrukce 

včetně základové spáry bude nacházet v únosné čedičové hornině.  

Při ražbě je nutno brát v úvahu případné rozpukání horniny. Hloubka 

hladiny podzemní vody je zde 2,4 m pod povrchem tj. výstavba bude probíhat 

převážně pod úrovní hladiny podzemní vody. 

 

Studie se zabývá návrhem strojovny PVE bez horní stavby. Toto řešení bylo 

zvoleno na základě několika faktorů, které by měly přispět do značné míry jako 

ekonomicky výhodné a prostorově nenáročné řešení s relativně malým zásahem do 

okolní krajiny. 

Uspořádání strojovny je navrženo formou 37 m hluboké šachty. Přívod vody z horní 

nádrže je řešen podzemními přivaděči a krátkým tlakovým odpadním kanálem ve tvaru 

S, bezprostředně navazujícím na spodní část stavby, vyústěným do toku Labe. 
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Prostor výstavby zaujímá část průmyslové zony. Pozemky, na jejíž ploše se uvažuje se 

zahájením stavebních prací strojovny, tvoří téměř 7500 m2. Z toho dispozičně připadá 

v úvahu plocha o velikosti 3500 m2. Jedná se zpravidla o parcely se zastavěnou plochou 

a nádvořím. 

Umístění stavby vyžaduje řadu terénních úprav, především pak úpravu dna 

koryta v prostoru vývaru a následného přechodu se sklonem 1:3 až na úroveň 

výtokového prahu nade dnem koryta řeky. Kóta ve dně má hodnotu 143,08 m n. m. 

Hloubka vody v těchto místech činí hodnotu okolo -7,3 m. Břehová hrana levé části 

toku dosahuje v prostoru vývaru výšky 133,08 m n. m 

Stavba strojovny PVE si vyžádá výstavbu 4 základních stavebních objektů a 2 

provozních souborů: 

 

 SO 1 – Tlakový přivaděč 

 SO 2 – Strojovna PVE 

 SO 3 – Výtokový objekt 

 SO 4 – Zpevněné plochy a příjezdová komunikace 
 

 

 PS 1 – PVE – strojní část 

 PS 2 – PVE – elektročást 
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Z hlediska plánované trasy přivaděčů, musí být příhlédnuto především ke 

geologickým poměrům, celkové konfiguraci terénu a minimalizací délky ražené 

štoly. Vtokový objekt se stejně jako celá strojovna PVE nachází na levém břehu řeky 

Labe a slouží k přívodu vody k turbínám. Přítok vody na turbíny bude realizován 

dvěma přivaděči s průměrem 4 m.  

 Nad trasou plánovaného přívodního potrubí tvoří zejména zemědělské a 

lesní plochy. Oblast před rozdělením potrubí přivaděčů tzv kalhotovým kusem, má 

charakter zástavby rodinných domů a zemědělských pozemků. Nad prostorem 

vedení tlakového přivaděče se nachází místní zpevněné komunikace [1]. 

Nosnými prvky pancéřové štoly jsou: ocelový plášť, železobetonová 

obezdívka a hornina. Vnější výlomový profil štoly má kruhový průřez. Tlouštka 

železobetonové obezdívky zpravidla tvoří 1/3 výlomové plochy.  Obezdívka je 

závislá na výlomu, navržena je na  tloušťku 0,5 m.  

Kruhový profil štoly je zvolen za předpokladu nižších investičních nákladů a 

nejlepší statické odolnosti vůči namáhání horninou. Průměr přivaděče bude 4 m, 

po rozdělení potrubí lze uvažovat hodnotu okolo 2 - 2,1 m. 

 Celkový průtok přivaděči bude 150 m3/s. Průtokem pro 1 přivaděč je před 

rozdělením 75m3/s, po rozdělení potrubí pro 4 soustrojí pak 37,5 m3/s. Přivaděče 

zausťují do prostoru strojovny uzávěrů.  

Nezbytnou součástí pro manipulaci průtokového množství v přivaděči je 

kulový uzávěr, ten se nachází v nejnižším podlaží jako pevně spojená součást s 

potrubím. Rychlost v přívodním potrubí je po celé délce konstatní 5 m/s. 
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Strojovna PVE je rozdělena na horní s spodní stavbu. 

 

Ústřední stavbou je strojovna šachtového typu o rozměrech  37,2 x 44 x 

45,5 m. Prostorové řešení podzemní části stavby se odvíjí od rozměrů spirály a 

savky. Spodní stavba se člení na 2 základní části - pomocnou strojovnu kulových 

uzávěrů a hlavní strojovnu. Jsou zde umístěny 4 soustrojí Francisovy reverzní 

turbíny s verikálním uspořádání hřídelele a průměrem oběžného kola 2,3 m. 

Osa oběžného kola se bude nacházet na kótě 115,4 m n. m. Vertikální 

uspořádání je vhodné z důvodu menšího nároku na půdorysnou plochu. 

Základová spára je přizpůsobená požadavkům výstavby v určitých místech je 

lomená. V nejnižší části je umístěna na kótě 192,17 m n. m. Obvodové svislé 

konstrukce budou zhotoveny z monolitického vodostavebního železobetonu.  

Konstrukce podzemní strojovny má půdorysný tvar obdélníku, lze uvažovat členění 

na 4 monolitické, půdorysně shodné bloky. Bloky budou dilatovány podélně 

přibližně po 11 m úsecích. Požadavek záměru je kladen také na vertikální rovinu 

symetrie. 

Soustrojí se dělí na dvě pravotočivé a dvě levotočivé turbíny a to z důvodu 

vzájemného přiblížení přívodního potrubí. Směr přítoku vody na turbínu a odtoku 

je totožný. Spirála bude ocelová a zabetonována. Savka je odkloněna ve 

vertikálním směru, spojena se svislým odpadním kanálem.  

Spodní stavba má pět podzemních podlaží. Přístup na jednotlivá podlaží 

zajištují vnitřní dvouramenná schodiště. Schodiště jsou provedena ze 

železobetonu. Přístupnost k podlaží nad úroveň generátorů je řešena centrálním 

ŽB spojovacím schodištěm. Schodišťová ramena jsou samonosná uložená na 

podesty. Schodišťová podesta je rovněž samonostný prvek. Na schodištích budou 

uchycena ocelová zábradlí.  
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V pomocné strojovně uzávěrů bude ve střední části nainstalován 

oboustranný  výtah který bude sloužit k dopravě osob nebo menších nákladů ve 

svislém směru mezi 1. a 4. podzemním podlažím. 

Vnitřní prostory strojovny budou odvodněny. Nejnižší část strojovny tvoří 

dvě jímky na prosáklou vodu a vyčerpání hydraulických obvodů. Jímky jsou 

vybaveny ponornými čerpadly a odlučovači. Mají  rozměr 3,5 x 2,5 x 5m. Jímky jsou 

společné pro 2 soustrojí. Nad jímkami se nachází prostor pro ovládání čerpadel. 

Prosáklá voda se následně odvádí do odpadního kanálu. 

K demontáži oběžného kola a vstupu do savky slouží prostor nejnižšího 

podlaží na výškové úrovni 112,18 m n. m. Zde jsou v podlaze zabudovány kolejnice. 

Kužel savky má vlez o velikosti 0,6 x 0,6 m. V případě rozsáhlejších. oprav se 

demontuje kužel savky a spustí oběžné kolo. Oběžné kolo a jiné součásti se poté 

vytáhnou na povrch za pomocí portálového jeřábu přes manipulační otvory. Každé 

podlaží strojovny kulových uzávěrů zaujímá 4 manipulační otvory s plochou 5,8 x 

2,8 m. Pro usnadnění manipulace s menšími zařízeními lze dodatečně uvažovat 

přídavný I profil s ručním kladkostrojem, který by mohl být instalován pod 

stropem. 

Na víko turbíny k opravám ovládání mechanismů, hydraulickým agregátům 

a lopatkám rozvaděčů je umožněn přístup ze 4. podzemního podlaží 

prostřednictvím dvou postranních chodeb a jedné centrální. 

Generátory, jsou zapuštěny pod podlahu strojovny. Důležité je zajistit 

chladící okruh generátoru, proto je mezi statorem a betonem z důvodů revizí a 

přívodu chladného vzduchu zřízena mezera.  V 2. podzemním podlaží se rovněž 

rozměrově počítá s umístěním součástí generátorů před samotnou montáží. 

Součásti by mohly být umístěny na podlahu, vždy mezi jednotlivé otvory v podlaze.  

Na úrovni 3. podzemního podlaží je situována komunikační a kabelová 

chodba, sloužící zároveň jako prostor pro umístění olejového hospodářství a 

chladící vody. Vchod do těchto částí strojovny je umožněn z pomocné strojovny 

centrální chodbou a dvěma postranními dveřmi.  Do této komory jsou vyvedeny 

vodiče z generátoru. Napětí je dále vedeno vertikální 9,2 m vysokou kabelovou 
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šachtou, o rozměrech 2,4 x 2,6 m do zapouzdřené rozvodny, ta se nachází na 

úrovní 1.P.P. Vstup do vnitřní rozvodny je umožněn z ochozů hlavní strojovny 

průchozími chodbami, pomocí schodiště. V místnosti bude výkonový vypínač, k 

odepínaní jednotlivých sekcí. Na vnitřní rozvodnu navazuje kabelová chodba, která 

bude sloužit zejména za účelem vyvedení vysokého napětí v zapouzdřených 

vodičích z transformátorů do kabelové šachty. Svislá kabelová šachta má rozměr 

2,6 x 2,6 m, napojuje se v úrovni 113,52 m n. m. na kabelovou štolu, jejímž úkolem 

bude vyvedení výkonu do rozvodné sítě. Vnitřní prostory elektrárny nebudou mít 

přirozený zdroj osvětlení, veškeré osvětlení bude umělé. 

Půdorysné i výškové řešení spodní stavby je navrženo především 

s  ohledem na použité technologické vybavení. 

 

Nadzemní část stavby tvoří provozní budova. Dispozičně je řešena jako 

dvoupodlažní. Konstrukce budovy je provedena z vodostavebního betonu tloušťky 

0,4 m. Tento material je schopen odolávat povodňovým stavům. V prvním patře 

bude technické vybavení a údržbářské dílny. Součástí provozní budovy je sklad. 

Sklad má samostatný přístup. Dveře prvního podlaží jsou vodotěsné, jako součást 

protipovodňové ochrany vnitřních prostor elektrárny. Budou dimenzovány na 

příslušný tlak vodního sloupce.   

Hlavní přístup do administrativní budovy je umožněn za pomocí ocelového 

schodiště na druhé podlaží. Dveře jsou výškově osazeny 3,2 m nad úrovní terénu. 

Důvodem pro toto umístění, je znalost výškové úrovně hladiny při povodňovém 

stavu z roku 2002, kdy voda dosahovala v těchto místech výše až 2,7 m nad 

terénem. Druhé podlaží bude rozděleno na několik místností. Především pak velín, 

kanceláře, sociální zařízení a šatny. Jednotlivé místnosti budovy spojuje chodba 

situována v podélném směru. Objekt bude napojen na dostupné inženýrské sítě 

městské části. Jako východ ze spodní stavby slouží schodiště, které je spojeno s 

provozní budovou.  

Pro dopravu technologie do vnitřních prostor je nad půdorysnou plochou 

strojovny instalován portálový jeřáb. Jeřáb je umístěn na kolejnicích. 
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 Jeho maximální nosnost odpovídá nejtěžší části strojního zařízení 

elektrárny - rotoru. Technologie se za pomocí portálového jeřábu spouští do hlavní 

části strojovny skrz montážní otvory o velikosti 7,9 x 7,1 m. Strop vedlejší části 

strojovny obsahuje také montážní otvory. Ty jsou zpravidla určeny pro manipulaci 

s kulovým uzávěrem a vytáhnutí oběžného kola na povrch. Existencí portálového 

jeřábu tedy odpadá horní stavba strojovny s vnitřním jeřábem. Řešení je zvoleno 

za účelem nižších nákladů na výstavbu. 

Pro transformaci napětí na úroveň 400kV slouží transformátory umístěné ve 

venkovní části nad blokovou rozvodnou a kabelovým prostorem. Budou zde  

umístěny 2 blokové třífázové transformátory. 

 Koncept řešení, uvažuje také s prostorem pro menší transformátor vlastní 

spotřeby 22/0.4 kV o rozměrech 4 m x 3 m x 5 m. Vyvedení napětí bude 

realizováno zapouzdřenými vodiči. V řešení není uvažováno se záložní jednotkou. 

Odhadována hmotnost transformátoru je 250 t.  Rozměry hlavních transformátorů  

budou  10 m x 7 m x 10 m. 

 Rozmístění transformátoru bude provedeno na základě požadavku 

ochranných pásem. Šířka ochranného pásma se uvažuje 8 m, výška 14 m, v 

podélném směru je ochranné pásmo mezi sousedními jednotkami zredukováno 

vybudováním protipožárních zdí. Funkci protipovodňové ochrany transformátoru 

tvoří 3,1 m vysoká zídka.  

Základ transformátoru je v úrovni terénu. Pod transformátorem jsou 

uloženy záchytné jímky se štěrkovým zhášecím ložem a pozinkovanými pororošty. 

Jímka poskytuje dostatečný objem pro zachycení havarijních úniků oleje. Hmotnost 

soustavy je roznášena přes těleso jímky. 

Doprava transformátoru na místo uložení bude vyřešena za pomocí 

podvalníku, který bude schopen najet nad prostory strojovny. Jednotka se v tomto 

případě  nasune za pomocí kolejnic z boční strany. Je nutno počítat s nadměrným 

zatížením stropní konstrukce. Náhradní možností dopravy je částečné podsunutí 

jednotky pod portálový jeřáb k úrovní pravé stojiny, následnému zavěšení a 

vyzdvižení. 
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Výtokový objekt bude situován na levém břehu Masarykova zdymadla bude 

bezprostředně navazovat na spodní stavbu. Funkcí výtokového objektu je odvedení 

vody od savek turbín zpět do vodního toku Labe. Při čerpadlovém chodu soustrojí 

plní účel vtoku. 

 Hlavní části výtoku je odpadní kanál, který navazuje na savku. Každé 

turbosoustrojí má svůj odpadní kanál. Stavba výtoků bude tvořena čtyřmi 

dilatačními bloky. Výtoky z odpadních kanálů budou uspořádány tak, aby rychlostní 

pole proudění neovlivnilo plavbu lodí. 

 Odpadní kanál navazuje na koncový obdélníkový profil savky. Je kolenovitě 

vyveden pod úroveň dna toku na vytokový práh 129,10 m n. m., který zabraňuje 

vniknutí splavenin z řeky do odpadu. Vytokový práh je šikmý ve sklonu 1:2. 

Následně se přechází na druhý výtokový práh ve sklonu 1:3, ten se nachází na 

úrovni dna. Dno za výtokovým prahem je opevněno kamenným záhozem. 

 Jednotlivé výtoky jsou rozděleny dělícími pilíři, v každém železobetonovém 

pilíři jsou vytvořeny drážky pro hydraulicky uzavíratelný tabulový uzávěr. Mezi 

dělícími pilíři jsou šachty. Přístup do šachet je řešen žebříkem s ochranným košem. 

Svislé jemné česle jsou jsou osazeny do drážek, v dělících pilířích, které zároveň 

slouží i pro osazení revizního hrazení. Jemné česle i tabulový uzávěr jsou ovládány 

hydraulickými motory z povrchu. Nad uzávěry se pohybuje jeřáb se světlou výškou 

8,5 m, který slouží pro účel revizí a je schopen vytáhnout tabule ze šachty na 

povrch. Za tabulovým uzávěrem je navrženo zavzdušnovací potrubí, je vyvedeno 

nad maximální povodňovou výšku hladiny. 

 

Vjezd do areálu srojovny PVE je zajištěn pomocí příjezdové komunikace, 

která je napojena na stávající komunikaci v okolí stavby. Provozní dvoupodlažní 

budova je umístěna u vjezdu. 

Okolí areálu budou tvořit zpěvněné plochy. Součástí budou i parkovací 

plochy, které budou současně sloužit k otáčení těžkých vozidel, dopravujících 

technologické prvky. 
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Ve strojovně PVE budou instalovány čtyři soustrojí reverzní turbíny typu Francis 

(čerpadlové turbíny). Dle dostupných podkladů [1] lze uvažovat průměr oběžného kola 

2,33 m. Koncepce uspořádání vychází z nových moderních PVE, pro dané spádové a 

průtokové poměry se zdá být velice efektivní. Čtyři turbosoustrojí budou zajišťovat 

větší flexibilitu s možností postupných připojování jednotlivých výkonů. Dvoustrojový 

typ uspořádání je navržen s ohledem na co nejmenší investiční náklady. Toto 

uspořádání klade mnohem menší nároky na prostorové řešení strojovny než 

vícestrojové uspořádání. Soustrojí je složeno z motorgenerátoru a čerpadlové turbíny. 

Dokáže pracovat v obou režimech v závislosti na směru otáčení. Soustrojí budou 

v automatickém provozu, jejich výkon bude ovládán z centrálních dispečinků.  

Asynchronní motorgenerátor bude mít regulovatelné otáčky při čerpadlovém režimu.  

 

 

Tab. 6 Hlavní parametry soustrojí [1] 

Typ soustrojí  Čerpadlová turbína Francis se spirální skříní a kolenovou savkou 

Počet soustrojí  ks 4,0 

Průměr oběžného kola Dok m 2,33 

Specifické otáčky ns /min. 144 

Sací výška Hs m -25 

n /min. 545 

Čerpadlo 

Průtok jmenovitý m
3
/s 31,25 

 % 90,1 

Čistý spád  Hn m 330 

Příkon na hřídeli čerpadla MW 112 

Turbína 

Průtok jmenovitý m
3
/s 37,5 

Průtok minimální m
3
/s 18 

 % 91,3 

Čistý spád  Hn m 287 

Výkon na hřídeli turbíny MW 96 
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Uzávěr slouží k ovládání průtoku vody na turbínu. Je umístěn těsně před 

vtokem do spirály v pomocné strojovně na nejnižším podlaží. Vtok vody se uzavírá 

otočným tělesem, tvar koule s těsnící deskou a otáčí se kolem osy, která je kolmá 

na směr osy potrubí. Funkci rychlouzávěrů zajištují servomotory. Nachází se zde i 

obtokové potrubí k vyrovnání hydrostatických tlaků. Součástí je obtok, zajištující 

vypuštění vody z přívodního potrubí do prostoru savky. Je zapotřebí brát v úvahu 

dobu zavírání  k omezení nepříznivých účinků hydraulického rázu. 

 

Prostor pro akumulátorovnu nemusí být součástí do strojovny. Na základě 

doporučení, by bylo možno zvážit umístění jako součást VE Střekov, s dálkovým 

řízením. Akumulátorové baterie by poskytovaly přívod řídícího proudu pro dálkové 

ovládání ochranných přístrojů, automatických a regulačních přístrojů pro nouzové 

osvětlení.  

 Prostory by měly splňovat následující parametry - vchod bývá řešen 

krátkou chodbou, aby se předešlo, že kyselinové výpary proniknou do ostatních 

prostor. V místnosti se bude muset zajistit odvětrávání. Všechny konstrukce se 

musí v místnosti chránit kyselinovzdorným nátěrem. Teplota se má udržovat nad 

4°C kvůli elektrické účinnosti baterie. [14]  

 

Bude navržena dodatečně jako součást některého podlaží tak, aby 

prostorově poskytla instalaci jednotlivých zařízení na výrobu stlačeného vzduchu, 

jako hlavní součástí budou minimálně dva kompresory, dále pak vzdušníky a 

rozvodné potrubí, Kompresory a větrníky budou zakotveny do betonové 

podlahy.[14] 

  



Marek Bolek 

Studie PVE v lokalitě Střekov,  

okres Ústí nad Labem  

Bakalářská práce 

  

 

 

37 

 

 

Regulátory budou umístěny na 4. podzemním podlaží ve snaze co nejkratší 

vzdálenosti od víka turbíny. Funkcí regulátorů je udržování stálých otáček turbíny. 

V případě, že se náhle odstaví generátor ze sítě, stoupnou nadměrně otáčky na tzv. 

průběžné, které bývají 1,5 až 2 násobek otáček synchronních. Vznikne přídavné 

zatížení. Snahou je eliminovat dobu průběžných otáček, generátor není v tomto 

stavu ekonomicky vyvažován na tyto působící síly. Tlakový olej putuje k pístu 

ovládající rozvaděč k natáčení lopatek oběžného kola. Generátor tlaku způsobí 

tlak, aby došlo k otevření rozvaděče, tlak oleje se zpravidla generuje vzdušníkem. 

 

Strojovna, hlavně pak prostory s elektroinstalací musí být zabezpečeny 

hasícím systémem. Požární bezpečnost bude zajištěna sérii ocelových tlakových 

lahví s CO2. V případě vzniku požáru, dostanou láhve automaticky impulz a 

otevřou své ventily. Láhev pak vypustí do prostorů CO2, ten je těžší než vzduch, 

proto zaplní veškeré suterenní prostory s vodiči. 

 

 

Uvažovaná elektrárna počítá s instalovaným výkonem do 400MW. Navrženy 

budou 4 asynchronní generátory. Generátor bude podpěrného typu pevně spojen 

s hřídelí. Bude zapuštěn pod 2. podzemní podlaží elektrárny. Umístění závěsného 

ložiska pod rotor snižuje výšku soustrojí a má podstatný vliv na úsporu stavebních 

nákladů. Výsledné osové síly budou přeneseny přes tzv. nosnou hvězdu plnící 

funkci nosníku, která je opřena do prostoru a síla bude následně roznášena do 

betonové kompaktní části pod generátorem. Bude zde kladen důraz na 

dostatečnou pevnost podpěrné konstrukce k zajištění stabilního uložení rotoru. 
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Proud je ze statoru vyveden přes rozvodnu do blokového třífázového 

transformátoru ve venkovní rozvodně. Zde se napětí zvýší na hodnotu 400kV. Z 

venkovního vedení vysoké napětí dále putuje v zapouzdřených vodičích přes 

kabelovou chodbu do kabelové šachty, dále se pak podzemní štolou vyvede do 

rozvodné sítě, k prostoru horní nádrže. 

 

K redukci tepla bude využita soustava vzduchotechniky. Soustava potrubí 

zajistí odvod teplého a přívod chladnějšího suchého vzduchu ke generátorům. 

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. 
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V bakalářské práci byla zpracována studie strojovny PVE v lokalitě městské 

části Vaňov - Přívoz. Zvolená lokalita je výhodná především v závislosti na poměrně 

krátkém vedení dvou paralelních přivaděčů spojující horní akumulační nádrž a 

strojovnu. 

 Vhodným úspořádáním pro dané území se jeví příbřežní elektrárna. V 

průběhu mé bakalářské práce bylo zohledněno několik faktorů. Prvotní úvahy 

směřovaly k návrhu nadzemní části strojovny. Po vyhodnocení prostorových 

podmínek a zvážení následných investičních nároků na nadzemní objekt se zdála 

být tato varianta méně vhodná. 

Ve snaze minimálních dopadů na okolní krajinu, byla zvolena možnost 

umístění podstatné části technologického vybavení pod povrch terénu do strojovny 

šachtového typu. Umístění stavby pod úroveň terénu je také vhodné z důvodu 

úspory místa nadzemní části plochy areálu, která bude rovněž využíváná pro 

napojení k místní komunikaci a výstavbu provozní budovy. 

Dalším předmětem řešení byl typ výtokového objektu. Výslednému návrhu 

předcházely dvě možnosti. První zahrnovala návrh beztlakového odpadního kanálu 

orientovaného po směru toku Labe. V této variantě by bylo nutno počítat s většími 

investičními náklady na zemní práce spojené s výstavbou dlouhého otevřeného 

výkopu. Výkopové práce by se prováděly v hloubkách přesahujících 20 m pod 

úrovní terénu. 

Druhá výhodnější alternativa spočívá ve vybudovaní tlakového odpadního 

kanálu ve tvaru S. Každé soustrojí bude mít samostatný odpad. Tvar odpadního 

kanálu v tomto případě vyplynul ze stavebního řešení již realizované PVE 

Štechovice.  

PVE uvažuje s automatizovaným provozem. Vyvedením napětí 400kV bude 

realizováno podzemní štolou. Záměr této práce rovněž klade důraz na minimalizaci 

rozměrů stavby pro čtyři vertikální soustrojí. S využitím spádů, průtoků, zásobních 

objemů které nabízí údolí Vaňov, lze uvažovat s výkonem až 400MW.  
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V následném řešení projektu je zapotřebí brát v úvahu příčiny ovlivnění voního režimu 

provozem PVE: 

a) změnu v režimu kolísání hladiny v jezové zdrži – (možná eroze břehů, zakalení 

vody); 

b) změnu proudění a rychlosti v jezové zdrži vlivem čerpadlo-turbínového režimu 

(eroze dna, břehů, unášení drobných splavenin), tenhle problém v zásadě  

c) nebude mít vliv na požadovanou rychlost proudění v plavebních komorách 

vodního díla  Střekov, z důvodu, že se zdroj náhlých změn nachází ve vzdálenosti 

1,4km; 

d) ovlivnění průtoků v jezové zdrži a návazných systémech- důraz bude kladen za 

zachování minimálního průtoku pod VD Střekov; 

e) změnu jakosti . 

Realizací projektu by se dosáhlo třetí nejvýkonnější vodní elektrárny v České 

republice.  Součástí práce nebylo detailní řešení podzemního přívodního potrubí a 

horní nádrže.  
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