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Přečerpávací vodní elektrárny jsou nedílnou součástí každé elektrizační soustavy. 

V současné době představují asi jedinou možnost, jak akumulovat větší množství přeby-

tečné elektrické energie. Staví se také jako osvědčený regulační prvek elektrizační sou-

stavy. Obsahem této bakalářské práce je studie proveditelnosti přečerpávací vodní elek-

trárny (PVE Podlešín) v lokalitě Vaňov. V úvodu je pojednáno o problematice přečerpáva-

cích vodních elektráren. Poté následuje návrh technického řešení stavby elektrárny. 

Hlavní částí studie je zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy. 
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Pumped storage power stations are an integral part of all power systems. At pre-

sent, they represent perhaps the only option to accumulate more surplus electricity. It is 

also built as a proven regulatory element of the power system. The content of this ba-

chelor thesis is a study of feasibility of the pumped storage power stationt (PVE Podle-

šín) in the Vaňov area. The introduction deals with the issue of pumped srorage power 

station. Then the design of a technical solution for the power plant construction follows. 

The main part of the study is the elaboration of drawing documentation and technical 

reports. 

 

Pumped storage power station, penstock, rotary valve, spiral casing, runner, 

Francis reversible turbine, motorgenerátor, block transformer, draft tube, inlet object. 
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1. Úvod a cíle práce 

 

 Vodní energie se řadí mezi tzv. obnovitelné zdroje energie a k využití vodní energie 

patří neodmyslitelně výroba elektrické energie. Jedná se o ekologický způsob výroby elektři-

ny. Vodní elektrárny u nás nemohou krýt veškerou spotřebu elektrické energie, ale jsou důle-

žitým regulačním a doplňkovým prvkem elektrizační soustavy. 

 V úvodu se bakalářská práce věnuje problematice přečerpávacích vodních elektráren 

(PVE) a jejich začleněním do elektrizační soustavy. 

 Cílem této práce je návrh a zpracování jedné varianty technologické a stavební části 

strojovny a vtokového objektu PVE Podlešín, která zahrnuje především průvodní a technic-

kou zprávu a výkresovou dokumentaci.  
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2. Přehled výchozích podkladů 

Podstatným zdrojem informací byly přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, Ště-

chovice II a Dalešice. Jako mapové podklady byly využity prohlížecí služby Geoportálu 

ČÚZK. 
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Olomouc: Moravské tiskárny a. s., 1998. 

 

[2] Hušek, J. Přečerpávací vodní elektrárny. Praha: Státní nakladatelství technické 

literatury, 1963. 
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Brno, 2016. 

 

[4] Územní plán Ústí nad Labem, účinný od 15. 12. 2011. [Online] [Citace: 17. 5. 2017, 

Dostupné na: http://mapy.mag-ul.cz/apps/up_usti/ 

 

[5] Manipulační řád pro vodní dílo Střekov na Labi, ř. km 767,679. Povodí Labe, státní 

podnik. Hradec králové, září 2012. 
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[8] Infocentrum vodní elektrárny Dalešice. ČEZ, a.s. [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 

z: https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/kontakty-skupina-cez/informacni-centra/ic-

dalesice.html 

 

[9] Hynková, E. Využití vodní energie: Vybrané statě I. Brno: Vysoké učení technické, 

1984. 

 

[10] Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2016. Energetický regulační 

úřad [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://www.eru.cz/cs/-/rz_es_2016 

 

[11] Vobořil, D. Přečerpávací vodní elektrárny v České republice. [online]. [cit. 2017-05-

25]. Dostupné z: http://oenergetice.cz/elektrarny-cr/precerpavaci-vodni-elektrarny-v-

ceske-republice/ 

 

[12] Systémové služby. Čeps, a.s. [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: htt-

ps://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Systemove-sluzby/Stranky/default.aspx 

 

[13] Podpůrné služby. Čeps, a.s. [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: htt-

ps://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Podpurne-sluzby/Stranky/default.aspx 
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[14] Geesthacht Pumped-storage Power Plant. Vattenfall AB [online]. 2017 [cit. 2017-05-

25]. Dostupné z: http://powerplants.vattenfall.com/geesthacht 

 

[15] Čierny Váh. Slovenské elektrárne [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: htt-

ps://www.seas.sk/pve-cierny-vah 

 

[16] Dvořák, M. Vodní elektrárna Štěchovice. Praha, 2009 

 

[17] Holata, M. Malé vodní elektrárny. Praha: Academia, 2002 

 

[18] Kutilek, L. Vaňov. In: Youtube [online]. [cit. 2017-05-26]. Dostupné z: htt-
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3. Související předpisy 

 

ČSN 01 3469 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydrotechnických a hydroenergetic-

kých staveb. 

 

ČSN 08 5000 Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regu-

látorů vodních turbín. 

 

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 

 

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie. 

 

ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky. 
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4. Úvod do problematiky PVE 

 

Přečerpávací vodní elektrárna je typ vodní elektrárny, která využívá sekundární nebo 

smíšenou hydraulickou akumulaci vodní energie. Jde převážně o využívání nadbytečné elek-

trické energie v síti (např. v noci) k čerpání vody do výše položené nádrže, kde se soustřeďuje 

průtok i spád. Tato akumulovaná energie je poté v době zvýšené spotřeby v síti (špičkové 

zatížení sítě) využívána k výrobě elektrické energie, kdy zušlechťuje (zhodnocuje a přerozdě-

luje) již jednou vyrobenou elektrickou energii. U novějších přečerpávacích vodních elektráren 

dosahuje účinnost tzv. malého cyklu až 0,75 dle [3]. Tyto elektrárny jsou v dnešní době jedi-

ným efektivním nástrojem jak uchovávat větší množství přebytečné elektrické energie po del-

ší dobu. Velké přečerpávací elektrárny byly stavěny převážně v souvislosti s velkými perma-

nentními zdroji elektrické energie (tepelné a jaderné elektrárny), které nejsou vhodné pro vy-

krývání okamžitých výkyvů ve spotřebě elektrické energie. Dnes jejich důležitost stoupá 

s rozvojem nestabilních zdrojů elektrické energie (solární a větrná energie). 

První přečerpávací elektrárny byly postaveny ve Švýcarsku r. 1904 v Ruppoldingenu 

(spád 315 m, turbínový výkon 1,3 MW, čerpadlový příkon 1,3 MW) a r. 1907 ve Schaffhau-

senu (spád 157 m, výkon 1,78 MW a příkon 2 MW) [2]. Samozřejmě s postupem času, v zá-

vislosti na rozvoji vědy a techniky, byly stavěny elektrárny s vyššími instalovanými výkony. 

Nejstarší přečerpávací elektrárnou byla u nás je vodní elektrárna Černé jezero (v pro-

vozu 1930-1960) s instalovaným výkonem 1,8 MW. Dalšími přečerpávacími elektrárnami 

v ČR jsou PVE Štěchovice II s instalovaným výkonem 45 MW, PVE Dalešice s instalovaným 

výkonem 480 MW a naše největší vodní elektrárna Dlouhé Stráně se spádem 510,7 m a výko-

nem 650 MW 

 

Z hlediska základního uspořádání přečerpávacích vodních elektráren lze elektrárny 

rozdělit na dvě hlavní skupiny: 

 Na přečerpávací vodní elektrárny s umělou akumulací (sekundární) s uzavřeným ko-

loběhem vody mezi horní a spodní nádrží, kdy je umělá horní nádrž bez přirozeného 

přítoku vody (např. PVE Dlouhé Stráně, Štěchovice II, Čierny Váh). Dolní nádrž je po-

stavena vždy na vodním toku, aby ztráty vody (průsaky a odpařování z volné hladiny) 

byly přirozeným přítokem kompenzovány. Horní hráze bývají sypané, obvykle těsněné 

asfaltobetonovým těsněním. Jejich tvar je uzpůsoben terénu a jsou situovány tak, aby 

byl objem násypu a objem výlomu pokud možno vyrovnaný. 
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Obr. 1 PVE Dlouhé Stráně s horní nádrží bez přirozeného přítoku [7] 

 

 Na přečerpávací elektrárny se smíšenou akumulací (přirozenou a umělou), kdy horní 

nádrž je vytvořena na vodním toku a dolní nádrž plní funkci vyrovnávací nádrže. Ty-

pickým příkladem může být přečerpávací vodní elektrárna Dalešice.  

 

 

Obr. 2 PVE Dalešice na řece Jihlavě [8] 
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Provozní stavy soustrojí PVE dle [3]: 

o Klidový stav, 

o Turbínový režim, 

o Čerpadlový režim, 

o Kompenzační provoz, 

o Hydraulický zkrat, 

 

Start soustrojí do čerpadlového režimu dle [3]: 

o Asynchronním rozběhem synchronního motorgenerátoru, 

o Pomocí rozběhového asynchronního motoru, 

o Frekvenčním rozběhem (hydroalternátorem) 

 

Čtyřstrojové uspořádání tvoří generátor, turbína, čerpadlo a motor. 

Třístrojové uspořádání je tvořeno motorgenerátorem, turbínou a čerpadlem. Má nej-

rychlejší přechody mezi turbínovým a čerpadlovým provozem.  

 

Obr. 3 Původní zamýšlené třístrojové uspořádání PVE Dlouhé Stráně [1] 
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Dvoustrojové uspořádání je tvořeno motorgenerátorem a reverzní turbínou. V sou-

časnosti nejčastěji používané uspořádání.  

 

Obr. 4 Řez PVE Dlouhé Stráně, dvoustrojové uspořádání [1] 
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4.1. Stavební řešení přečerpávacích vodních elektráren 

4.1.1. Podzemní elektrárna s podzemním přívodním a odpadním potrubím 

 

Strojovna elektrárny je umístěna v kaverně pod povrchem, stejně jako vysokotlaké 

přivaděče, komora traf a odpadní tunel. PVE Dlouhé Stráně jsou typickým příkladem tohoto 

stavebního řešení. Toto stavební řešení co nejméně narušuje krajinný ráz, ale na provádění 

stavby je tato varianta nejméně vhodná. 

 

Obr. 5 PVE Dlouhé Stráně, uspořádání stavebních objektů [1] 

4.1.2. Elektrárna na povrchu s přivaděčem vedeným na povrchu 

 

V tomto případě jsou všechny části díla umístěny na povrchu území. Je to výhodnější 

z hlediska provádění, ale zásah do krajiny je razantnější než v prvním případě. 

 

Obr. 6 PVE Geesthacht v Německu [14] 
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4.1.3. Elektrárna na povrchu s podzemním přivaděčem 

 

Strojovna elektrárny je situována jako břehová vodní elektrárna. Odpadá složitý výrub 

kaverny, přístupových tunelů atd. Toto řešení má ale větší nároky na území v prostoru stro-

jovny elektrárny. 

 

 

 

Obr. 7 PVE Čierny Váh na Slovensku [15] 

 

4.1.4. Elektrárna v šachtě s podzemním přivaděčem a krátkým odpadem 

 

Typickým příkladem elektrárny v šachtě je PVE Štěchovice II. Elektrárna je umístěna 

v hluboké šachtě z důvodu velké záporné sací výšky. Šachty mohou být hluboké několik desí-

tek metrů. PVE Štěchovice mají přivaděč veden i nad povrchem. 

 

 

Obr. 8 Příčný řez PVE Štěchovice II dle [16] 
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4.2. Současná úloha PVE v elektrizační soustavě ČR 

 

V České republice jsou v současnosti v provozu tři PVE: Dlouhé Stráně (650 MW, 

Dalešice (480 MW) a Štěchovice II (45 MW). Jejich důležitost v poslední době narůstá s roz-

vojem nestabilních zdrojů energie, které představují fotovoltaické a větrné elektrárny. 

 

Tab. 1 Přehled základních parametrů PVE v ČR dle [11] 

 

 

PVE dle [9] plní v elektrizační soustavě tyto základní funkce: 

 Statické funkce PVE spočívají v krytí špičkového zatížení v době nedostatku 

výkonu a v tom, že obvykle v době nočního přebytku výkonu zhospodárňují 

provoz tepelných a jaderných elektráren odběrem elektrické energie na čerpání 

vody do horních akumulačních nádrží.  

 Dynamické funkce, jsou funkce které plní PVE v přechodných podmínkách 

chodu ES, k nim patří: 

o Operativní systémová záloha 

o Vyrovnávací a zatěžovací funkce 

o Regulace kmitočtu 

o Kompenzační provoz 

 

Operativní systémová záloha (tzv. banka elektřiny), je zdroj energie, který je oka-

mžitě k dispozici. Okamžité nasazení je možné za 1 až 2 minuty. 

Vyrovnávací a zatěžovací funkce spočívá ve snížení strmosti náběhu a poklesu zatí-

žení ve špičkách, čehož lze dosáhnout nasazováním příkonů a výkonů PVE. 

Regulace kmitočtu spočívá v krytí nepravidelných krátkodobých změn zatížení ES za 

účelem udržování předepsané frekvence sítě (50 Hz). Výkon elektráren regulujících kmitočet 
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má být dle [9] 7-10% z maximálního zatížení ES. Vhodné jsou špičkové vodní elektrárny, 

PVE a velké průtočné elektrárny.  

Při kompenzačním provozu je voda vytlačena stlačeným vzduchem z prostoru oběž-

ného kola turbíny, turbína se točí na prázdno a generátor pracuje jako kompenzátor, tzn., že 

vyrábí jalovou složku zdánlivé elektrické energie. Tímto se zhospodárňuje přenos elektrické 

energie na velké vzdálenosti od místa spotřeby. 

 

Na následujících obrázcích je znázorněn efekt PVE při vykrývání zatížení ES. 

 

Obr. 9 Zatížení ES ve dni maxima zatížení [10] 

 

Obr. 10 Pokrytí zatížení ES ve dni maxima zatížení  [10] 

 

Obr. 11 Zatížení ES ve dni minima zatížení [10] 
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Obr. 12 Pokrytí zatížení ES ve dni minima zatížení [10] 

4.2.1. Přenosové podpůrné služby 

PVE jsou schopny rychle reagovat na potřeby sítě, jsou schopny poskytovat tzv. pod-

půrné služby. 

Podpůrné služby (PpS) jsou prostředky pro zajištění systémových služeb (SyS). Jsou 

definovány jako činnosti fyzických nebo právnických osob pro zajištění provozování elektri-

zační soustavy a pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny. Pomocí PpS je možno 

regulovat rozdíly mezi odběrem a výrobou, a to změnami spotřeby či výkonů výroby [13]. 

Systémové služby jsou činnosti ČEPS, kterými zajišťuje kvalitu a spolehlivost dodáv-

ky elektřiny na úrovni přenosové soustavy (PS) a plnění mezinárodních závazků a podmínek 

propojení elektrizační soustavy (ES) ČR. Kvalitou se rozumí zejména parametry frekvence a 

napětí. Spolehlivostí dodávky se rozumí nepřerušenost dodávky v odběrných místech z PS 

definovaná průměrným počtem a trváním dílčích výpadků dodávky v jednotlivých předacích 

místech [12]. Subjekty připojené do elektrizační soustavy (ES) mají právo, nikoliv povinnost, 

při splnění technických a obchodních podmínek stanovených provozovatelem přenosové sou-

stavy (PPS) nabízet PpS. Jejich ceny se vytvářejí na základě tržního principu. Výběr poskyto-

vatelů PpS probíhá na základě otevřeného a nediskriminačního přístupu vůči všem uživatelům 

přenosové soustavy (PS) [13]. 

Kategorie PpS nakupované na volném trhu prostřednictvím denního trhu s PpS (DT 

PpS) anebo nakupované prostřednictvím výběrových řízení (VŘ):  

o primární regulace frekvence bloku  

o sekundární regulace výkonu bloku  

o minutová záloha 5minutová  

o minutová záloha 15minutová kladná  

o minutová záloha 15minutová záporná  

o snížení výkonu  

Kategorie PpS nakupované prostřednictvím přímé smlouvy s poskytovatelem PpS:   

o sekundární regulace 

o schopnost ostrovního provozu  

o start ze tmy  
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5. Základní údaje a hlavní parametry PVE Podlešín 

První úvahy o realizaci PVE v lokalitě Střekov, Ústí nad Labem jsou z roku 1927 a ja-

ko vhodné místo pro výstavbu PVE je vyznačena v mapových podkladech z roku 1977 [3] 

s uvažovaným instalovaným výkonem 505 MW. 

5.1. Základní parametry PVE Podlešín 

o Vysokotlaká PVE s hrubým spádem 300-318 m, 

o Maximální průtok v turbínovém režimu 150 m
3
/s, 

o Instalovaný výkon cca 400 MW. 

5.2. Dolní nádrž 

 

Jako dolní nádrže bude využito zdrže Masarykova zdymadla (zdymadla Střekov), kde 

je možnost využití provozního objemu zdrže o objemu cca 3 mil m
3
 vody. Min. provozní hla-

dina je na kótě 140,4 m n. m. a max. provozní hladina je na kótě 141,45 m n. m. Jelikož se 

jedná o víceúčelové dílo, bude nutné respektovat požadavky různých uživatelů, především 

požadavky plavby. 

5.3. Horní nádrž 

 

Horní nádrž je situována v lokalitě nedaleko obce Podlešín. Umístění nádrže umožnuje 

ekonomický návrh horní nádrže o objemu 3 – 4 mil. m
3
. Hráz nádrže bude sypaná s asfaltobe-

tonovým návodním těsněním. Osa hráze je dle předběžných návrhů lomená, aby vznikl dosta-

tečný objem a proto, aby hráz nemusela zasahovat až k obci Podlešín. Součástí horní nádrže 

bude rovněž vtokový objekt do tlakového přivaděče. 

5.4. Strojovna, přivaděč a vtokový objekt 

 

Umístění a rozměry strojovny PVE Podlešín bude vycházet z variantního řešení s při-

hlédnutím ke geologii, prostoru na levém břehu Labe podél zdrže Masarykova zdymadla a k 

požadavkům na počet, rozměry a umístění soustrojí. Jako možné varianty uspořádání jsou tyto 

možnosti: strojovna v šachtě s podzemním tlakovým přivaděčem a krátkým odpadem nebo 

podzemní strojovna s podzemním tlakovým přivaděčem a tlakovým odpadem. 
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6. Charakteristika zájmové lokality – stávající stav 

Lokalita zamýšlené strojovny PVE Podlešín je situována v údolí řeky Labe v prostoru 

Zdymadla Střekov (Masarykovo zdymadlo) a jeho zdrže v Ústí nad Labem, bezprostředně 

pod hradem Střekov na levém břehu. Vodní dílo Střekov bylo vybudováno v letech 1924 – 

1936 s cílem splavnit Labe v oblasti Střekovských peřejí, které byly často nesjízdné. 

Krajské město Ústí nad Labem leží při soutoku řek Labe a Bíliny. Na jih od Ústí nad 

Labem se nachází České středohoří, na severu se nacházejí Krušné hory. 

Umístění strojovny PVE je v lokalitě u přívozu Vaňov, na pozemcích určených pro 

lehký průmysl podle územního plánu města Ústí nad Labem [4].  

6.1. Vodní dílo Střekov  

6.1.1. Jezová zdrž 

Hydrostatická hladina vzdutá jezem v rozmezí provozní hladiny dosahuje svým vzdu-

tím až pod vodní dílo Lovosice. Celková délka jezové zdrže je 19,864 km.  

V tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky jezové zdrže. 

Tab. 2: Základní charakteristiky jezové zdrže dle [5] 

Prostor Od Do 
 

Objem Plocha 

 [ m n.m. ] [ m n.m. ]  [mil. m
3
 ] [ ha ] 

 Jezová zdrž 

Po minimální provozní hladinu 131,60 140,40  12,4770 310 

Od min. provoz. hladiny po max. provozní 

hladinu 
140,40 141,45 

 
3,3730 332 

Celkový ovladatelný prostor 131,60  141,45 15,8500 332 

 Píšťanské jezero 

Celkový ovladatelný prostor 138,80  141,45 2,7000 105 

 Jezová zdrž včetně Píšťanského jezera 

Po dno vjezdu do lomu 131,60  138,80 7,8270 262 

Od dna vjezdu po minimální provoz. hladinu 138,80  140,40 6,2080 346 

Od min. provoz. hladiny po max. provoz. hladinu 140,40  141,45 4,5150 437 

Celkový ovladatelný prostor 131,60  141,45 18,5500 437 
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6.1.2. Jez 

Pohyblivý jez má 4 pole o světlosti 24,00 m a maximální hrazené výšce 10,90 m. Kaž-

dé pole je hrazeno dvěmi tabulemi typu Stoney. Spodní stavba s provozními tabulovými uzá-

věry je přemostěna krytou manipulační lávkou a otevřenou veřejnou komunikační lávkou, 

umožňující přechod jezu [5]. 

Tab. 3: Význačné údaje o jezu dle [5] 

Celková šířka jezu s pilíři : 111,00 [ m ] 

Počet jezových otvorů : 4  

Světlost jezových otvorů : 24,00 [ m ] 

Maximální hrazená výška : 10,90 [ m ] 

Maximální povolené vzdutí (při hladině 141,45 m n.m.) : 9,75 [ m ] 

Šířka pilířů (říčních) : 5,00 [ m ] 

Šířka pilířů (velká plavební komora) : 8,40 [ m ] 

Výška pilířů nade dnem (nad kótou 131,70 m n.m.) : 24,40 [ m ] 

Kóta jezového prahu : 131,70 [ m n.m.] 

Kóta přelivné hrany horní tabule vztyčeného jezu : 142,60 [ m n.m.] 

Průtočná kapacita jezu při hladině 141,45 m n.m. a 3 polích : 2120 [ m
3
.s

-1
 ] 

Průtočná kapacita jezu při hladině 141,45 m n.m. a 4 polích : 2670 [ m
3
.s

-1
 ] 

Průtočná kapacita jezu při hladině 141,45 m n.m., 4 polích a VPK : 3000 [ m
3
.s

-1
 ] 

6.1.3. Plavební zařízení 

Plavební zařízení tvoří dvě plavební komory (velká a malá) situované při pravém bře-

hu s horním ohlavím v úrovni osy jezu. 

6.1.4. Rybí přechod 

Původní rybí přechod komůrkového typu, který byl vystavěn zároveň s VD Střekov v 

letech 1924–36, byl veden v dělícím pilíři mezi jezem a elektrárnou. V roce 1995 byly prove-

deny experimentální úpravy, které zlepšily podmínky pro průchod některých druhů ryb. V 

roce 2002 rekonstruovaný rybí přechod je v rámci České republiky svým významem a tech-

nickým řešením zcela ojedinělý. Celková délka je 253 m, rybí přechod je komůrkového typu 

(celkem je tvořen 27 komůrkami) a překonává výškový rozdíl 6,40 m [5]. Celkový průtok 

rybím přechodem je 1,1 m
3
/s. 

6.1.5. Vodní elektrárna 

Vodní elektrárna je situována v zářezu levého břehu. Je tvořena těmito objekty: pří-

vodní kanál, spodní stavba, rozvodna a železobetonová manipulační lávka. 

Spodní stavba je tvořena třemi turbínovými bloky s betonovými spirálami lichoběžní-

kového průřezu. V elektrárně jsou instalovány tři Kaplanovy turbíny s vertikální osou, každá 

o hltnosti 100 m3/s. Generátory jsou zakryty plechovými poklopy, horní stavba je potlačena. 

V Současnosti je to jediná elektrárna v ČR bez strojovny. Manipulace se stroji je umožněno 

pomocí portálového jeřábu. 
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6.1.6. Účel a využití vodního díla 

1) Dopravní: zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu 

2) Energetický: využití hydroenergetického potenciálu vytvořeného jezem v prů-

točné elektrárně 

3) Hospodářský: zajištění odběrů povrchové vody 

4) Rekreační: využití pro vodní sporty a rekreační rybolov 

6.1.7. Kategorie vodního díla 

VD Střekov je podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. O technickobezpečnostním dohledu za-

řazeno do II. kategorie.  

6.1.8. Vzdouvání povrchové vody 

Povolení k nakládání s povrchovými vodami spočívající v jejich vzdouvání a akumu-

laci na vodním díle Střekov bylo vydáno na provozní hladinu 140,40 – 141,45 m n.m. (výš-

kový systém Balt po vyrovnání). Objem provozního prostoru cca. 3,0 mil m3. 

Povolení pro Povodí Labe, státní podnik vydal Okresní úřad Ústí nad Labem pod zn. 

RŽP/ 1465/235/A-67/02/Sv dne 20. 6. 2002 [5] 

6.2. Hydrologické údaje dle [5] 

Tok Labe 

Profil nad Bílinou 

Hydrologické číslo povodí 1-13-05-021 

Plocha povodí 48 541,15 km
2
 

Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek 670 mm 

Průměrný průtok 293,0 m
3
/s 

Minimální průtok QM355 (355-denní voda)   56,2 m
3
/s 

Maximální průtok QN100 (100-letý průtok) 4 290 m
3
/s 

M-denní průtoky 

M (dny) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 

QM 

(m
3
/s) 

660 459 356 290 241 203 172 145 121 

 

M (dny) 300 330 355 364 

QM (m
3
/s) 99,0 77,2 56,2 43,9 
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N-leté průtoky 

N (roky) 1 2 5 10 20 50 100 

QN (m
3
/s) 1240 1650 2220 2670 3140 3780 4290 

 

6.3. Geodetické podklady 

V rámci zpracování projektu nebylo provedeno zaměření lokality. Jako geodetického 

podkladu při zpracování výkresové dokumentace byly použity prohlížecí služby Geoportálu 

ČÚZK. 

 

6.4. Geologické a hydrogeologické údaje 

Podrobný geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Jako podkladu pro 

předběžné určení geologie zájmové lokality byly použity informace z Geofondu České geolo-

gické služby.  
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7. Navržené technické řešení PVE 

7.1. Účel a popis stavby 

 

Účelem stavby je výstavba přečerpávací vodní elektrárny, která jako součást ES aku-

muluje přebytečnou elektrickou energii a v době potřeby elektrickou energii vyrábí. Řízení 

provozu soustrojí PVE je automatické s trvalým dohledem a řízeno dálkově z dispečinku 

v Praze. 

Výstavba elektrárny je navržena na levém břehu řeky Labe v zóně lehkého průmyslu u 

přívozu Vaňov. Lokalita je zvolena s ohledem na co nejkratší délku přivaděče a s ohledem na 

žádné nebo minimální narušení obydlené zóny. S možností možného využití provozního ob-

jemu zdrže Masarykova zdymadla odpadá nutnost výstavby dolní nádrže. Horní nádrž u obce 

Podlešín bude tvořena sypanou hrází s asfaltobetonovým těsněním, díky níž se vytvoří prostor 

pro 3 - 4 mil. m
3
 vody. 

PVE je koncipována jako břehová elektrárna umístěná v šachtě, která je orientována 

kolmo k toku. Konstrukčně je PVE rozdělena na strojovnu (horní a spodní stavbu), přivaděč a 

vtokový objekt. Dva přivaděče o průměru 4 m přivádí vodu z horní nádrže a těsně před stro-

jovnou dochází k redukci na průměr 2,91 m. Ve strojovně jsou umístěny dvě reverzní turbo-

soustrojí ve dvoustrojovém uspořádání. Spodní stavba je provedená z vodostavebného železo-

betonu a je umístěna celá pod úrovní okolního terénu. V nejnižším místě strojovny jsou umís-

těny dvě jímky, jedna na technologickou vodu a jedna na prosáklou vodu. Půdorysný rozměr 

spodní stavby strojovny je uzpůsoben horizontálním rozměrům kulového uzávěru, spirály a 

motorgenerátoru. Horní stavba navazuje bezprostředně na spodní stavbu, teoretickou hranici 

mezi spodní a horní stavbou tvoří terén na kótě 142,42 m n. m. Horní stavba strojovny je roz-

šířena o montážní prostor, dále je zde správní budova, kde jsou dílny, sklad, kancelář, velín a 

sociální zařízení. Vtokový objekt navazuje na savku turbíny, která je tvarována tak, aby zabí-

rala v horizontálním směru co nejméně místa a hydraulické ztráty byly co nejmenší. Rozměr 

vtoku je navržen s ohledem na splnění podmínky, že rychlost na výtoku při turbínovém pro-

vozu má být maximálně 1,2 m/s. Na konci se nachází demontovatelné jemné česle a provozní 

stavidlový uzávěr. Po vytažení jemných česlí mohou být drážky použity jako drážky pro pro-

vizorní hrazení vtoku pomocí hradidel. Vzhledem k požadavku na vodotěsnost při průtoku 

velkých vod je horní stavba provedena jako železobetonová monolitická konstrukce. Veškeré 

vstupy a vrata strojovny budou v případě povodně zahrazeny hliníkovými hradidly do zabeto-

novaných drážek. Elektrárna je zastřešena monolitickou železobetonovou střechou. Transfor-

mátory VVN jsou umístěny v prostoru nad savkami na kótě 144,94 m n. m., to znamená, že 

jsou umístěny 0,5 m nad povodňovým průtokem Q2002, jehož hladina dosahovala na kótu 

144,27 m n. m. Přístup do všech podlaží spodní stavby je zajištěn jedním schodištěm 

s výtahem, které je umístěno do prostoru mezi savkami turbín. Komunikačně je spodní stavba 

s horní spojena ochozem a schodištěm, které je situováno u stěny montážního prostoru.  
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V celé budově je provedena kompletní stavební elektroinstalace. Výkon a příkon 

z PVE je veden kabelovým kolektorem (štolou) o průměru 4 m k horní nádrži, kde se bude 

nacházet venkovní rozvodna VVN. Veškeré přístupné objekty jsou vybaveny ochranným oce-

lovým zábradlím. 

7.2. Členění stavby 

Stavba si vyžádá realizaci 3 stavebních objektů a 3 provozních souborů: 

 

 SO 1 - Přivaděč 

 SO 2 – Strojovna PVE 

 SO 3 – Vtokový objekt 

 

 PS 1 - PVE - strojní část 

 PS 2 - PVE – elektročást atd. 

 PS 3 – PVE – vtokový objekt 

 

8. Popis stavební části PVE 

 

8.1. SO 1 - Přivaděč 

Přívod vody k turbínám v turbínovém režimu a naopak přívod vody do horní nádrže v 

čerpadlovém režimu je umožněn dvěma tlakovými přivaděči o světlém průměru 4 m. Celý 

přivaděč se nachází pod povrchem. Je opancéřován ocelovými svařovanými troubami různé 

tloušťky stěny v závislosti na působícím tlaku vody. Těsně před strojovnou dochází k redukci 

na průměr 2,91 m. Návrh stavby přivaděče nebyl součástí návrhu a zpracování bakalářské 

práce. 

8.2. SO 2 – Strojovna PVE 

Strojovna PVE je šachtová, rozdělena na spodní a horní stavbu. Strojovna má celkem 

8 podlaží. Horní stavba je se spodní stavbou komunikačně propojena železobetonovým mono-

litickým schodištěm, umístěným na kraji montážního prostoru. Ostatní podlaží spodní stavby 

jsou propojena železobetonovým monolitickým schodištěm, u kterého se nachází výtah. 

Spodní stavba slouží pro umístění dvou turbosoustrojí tvořených rozběhovým moto-

rem, motorgenerátorem, reverzní Francisovou turbínou, spirální skříní a savkou. Reverzní 

turbína je spojena s motorgenerátorem a rozběhovým motorem hřídelí přes pevnou spojku. 

Osa soustrojí je vertikálně orientována. Hranice mezi spodní a horní stavbou je na úrovni te-

rénu na kótě 142, 42 m n. m. Spodní stavba má délku 32,89 m a šířku 27,99 m.  

Základová spára je lomená, nejnižší část spáry je na kótě 102,92 m n. m. Nejníže ve 

spodní stavbě na kótě 103,92 m n. m. jsou umístěny jímky na technologickou a prosáklou 
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vodu, každá o rozměrech (9,5 x 3 x 6) m. Jímka na prosáklou vodu je opatřena odlučovačem 

ropných látek. Na kótě 106,92 m n. m. se nachází odvodňovací štola, která odvádí prosáklou 

vodu a pomocí potrubí vodu z hydraulického obvodu do jímky na prosáklou vodu. Savka 

turbíny tvoří nejnižší část hydraulického obvodu, spodní část leží na kótě 107,69 m n. m., 

šířka savky je 8,26 m a je konstantní po celé délce až ke vtoku. 

Podlaží savek je umístěno na kótě 111,02 m n. m. Zde se nachází kužel savky, který 

není zabetonován z důvodu možného demontování oběžného kola turbíny. Vstup do savky je 

umožněn pomocí vlezu o průměru 600 mm. Před vtokem na spirálu je uložen kulový uzávěr o 

světlém průměru 2,91 m, který leží na železobetonovém podstavci a vedle je umístěn hydro-

motor. Prostor uzávěrů má délku 6,2 m a šířku 24,99 m. Nad uzávěry je volný prostor 

z důvodu montáže a manipulace s uzávěry a dalším zařízením. Dále se zde nacházejí čerpadla 

jímek. Podlaží spirál se nachází na kótě 114,32. Spirála je celá zabetonována a vstup do spirá-

ly je umožněn pomocí vlezu o průměru 600 mm. Následuje podlaží turbín na kótě 117,62 m n. 

m. Mezi turbínami je vyčleněn prostor pro umístění regulátorů tlaku oleje a mazacích souprav 

turbín, odkud je také umožněn přístup k turbínám. Na kótě 121,72 m n. m. je umístěno podla-

ží generátorů. Generátor je umístěn v prostoru o průměru 10 m a mezi stěnou a generátorem je 

1 m volného prostoru. Výška generátoru je 5,5 m. Od generátorů vedou zapouzdřené vývody, 

každý o průměru 60 cm, které jsou vyvedeny k transformátoru vertikální šachtou o rozměrech 

2,3 x 8,2 m. Podlaží strojovny je na kótě 127,22 m n. m. Zde se nachází asynchronní rozběho-

vé motory. Je zde velký otevřený prostor o rozměrech (17,6 x 24,99) m. Prostor nad uzávěry 

je zakrytý dvěma železobetonovými deskami tloušťky 0,5 m., které jsou demontovatelné. Na 

kótě 137,42 m n. m. je umístěn ochoz šířky 3 m a tloušťky 1 m. Z něj je umožněn přístup do 

rozvoden, ke schodišti a ke kabelové chodbě. Ochoz umožňuje komunikační propojení horní a 

spodní stavby, přechází se po něm ke schodišti umístěném pod montážním prostorem u jedné 

ze stěn horní stavby strojovny. 

Horní stavba strojovny je koncipována jako průmyslová hala s mostovým jeřábem. 

Konstrukce haly je monolitická železobetonová vyztužená sloupy, které podpírají jeřábovou 

dráhu. Světlé rozměry haly bez pilířů jsou (19,4 x 41,29 x 15,21) m. Tloušťka obvodové stěny 

je 60 cm. Zastřešení je provedeno monolitickou železobetonovou deskou silnou 20 cm pode-

přenou železobetonovými trámy šířky 80 cm a výšky 90 cm.  

8.3. SO 3 – Vtokový objekt 

Vtokový objekt slouží k přivedení vody na turbínu, navazuje na savku turbíny a spodní 

stavbu. Vtok má stejnou světlou šířku 8,26 m jako savka a na konci má výšku 7,57. Stěny 

vtoku jsou zaobleny kružnicí o poloměru 1,57 m. Horní stěna je zaoblena poloměrem 1,8 m. 

Za vtokem se nachází drážky pro jemné česle a provizorní hrazení vtoku. Drážky jsou široké 

0,8 m a jsou vyvedeny až na kótu 144,94 m n. m. Před drážky pro jemné česle je prostor pro 

skládku hradidel. Za jemnými česlemi následují drážky (šířka 0,8 m) pro provozní uzávěr 

vtoku, který je tvořen stavidlovou tabulí ovládanou pomocí hydromotoru. Těšně za provozním 

uzávěrem je zavzdušňovací potrubí o průměru 30 cm. Založení vtokového objektu je na kótě 
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125,32 m n. m. a spodní hrana vtoku je na kótě 127,32 m n. m. Před vtokem je snížením o 1 

m vytvořen práh. Následuje deska tloušťky 1 m o sklonu 1:4 zakončena prahem výšky 3,0 m, 

na který navazuje zához z lomového kamene.  

 

9. Popis technologické části PVE 

9.1. PS 1 - PVE strojní část 

Strojní část přečerpávací vodní elektrárny je tvořen těmito zařízeními: 

9.1.1. Kulový rychlouzávěr 

Kulový rychlouzávěr plní funkci provozního uzávěru, který je umístěn těsně před spi-

rálou turbíny. Jmenovitá světlost uzávěru je 2910 mm. Otevírání a zavírání je pomocí tlakové 

vody z přivaděče a jedním hydromotorem. Kulový uzávěr je výhodný z hlediska tlakových 

ztrát, kdy při úplném otevření vzniká minimální hydraulická ztráta. Jeho nevýhodou je větší 

velikost ve srovnání s klapkovým uzávěrem. 

9.1.2. Spirála turbíny 

Spirála turbíny slouží k přivedení a rovnoměrnému rozdělení průtoku na turbínu. Spi-

rála je svařovaná, lopatkový kruh s pevnými předrozváděcími lopatami je odlit. Plášť spirály 

je svařen z plechových segmentů. Při revizích a opravách je vstup do spirály umožněn vlezem 

o průměru 600 mm. 

9.1.3. Reverzní turbína 

Reverzní turbína je typu Francis, je navržena pro turbínový, čerpadlový a kompenzač-

ní provoz. Průměr oběžného kola je 3,3 m. Demontáž oběžného kola je řešena spodem přes 

prostor kuželu savky. Turbína má jeden stupeň regulace, který zajišťuje rozváděcí ústrojí slo-

žené z horního víka, dolního lopatkového kruhu, dolního víka a rozváděcích lopat. 

9.1.4. Savka 

Kužel savky není zabetonován z důvodu možné demontáže oběžného kola. Kužel je 

rozdělen na dvě části, které jsou spojeny montážní vložkou. Následuje zbytek savky, který je 

celý zabetonován.  

9.1.5. Mostový jeřáb 

Dvounosníkový mostový jeřáb slouží pro manipulaci s motorgenerátorem, rozběho-

vým motorem, oběžným kolem a ostatním zařízením. Jeho nosnost je dimenzována na nejtěž-

ší prvek soustrojí, kterým je obvykle rotor motorgenerátoru. 
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9.2. PS 2 - PVE elektro část 

 

Elektro část přečerpávací vodní elektrárny Podlešín je tvořeno těmito hlavními zaříze-

ními: 

9.2.1. Motorgenerátor 

 

Motorgenerátor je vertikální reverzibilní synchronní trojfázový stroj s přímým vodním 

chlazením statorového vinutí. Má dvě radiální ložiska, jeden pod rotorem a druhé nad rotorem 

a axiální ložisko na víku turbíny. Horní a dolní hvězda je šestiramenná svařovaná, kde ve 

středu hvězdy je posazeno radiální ložisko. Chlazení motorgenerátoru je kombinované, vzdu-

chem i vodou. Stator je chlazen vodou a rotor vzduchem. 

9.2.2. Rozběhový asynchronní motor 

 

Rozběhový asynchronní motor slouží pro rozběh stroje v čerpadlovém režimu. Je to 

vertikální stroj, jehož rotor je nasazen na hřídel motorgenerátoru. Stator je kotven na horní 

hvězdu generátoru. Chlazení motoru je umožněno pomocí vzduchu. 

9.2.3. Transformátor 

 

Transformátor slouží pro přeměnu napětí 22 kV na 400 kV v turbínovém režimu, 

v čerpadlovém režimu je tomu naopak. Je to trojfázový transformátor s chlazením oleje vod-

ními chladiči. Transformátor je umístěn na kolejnicích a pod ním se nachází olejová jímka. 

Transformátor má rozměry (10 x 7 x 10) m a po zahrnutí ochaných pásem (16 x 8 x 14) m. 

Transformátory jsou umístěny nad savkami turbín nad hladinou povodně Q2002. Transformáto-

ry jsou od sebe odděleny stěnou. 

9.2.4. Zapouzdřené vývody 

 

Spojení motorgenerátoru a blokového transformátoru je umožněno pomocí zapouzdře-

ných vodičů 10 kA/22 kV. V zapouzdřených vodičích jsou měřící transformátory proudu a 

napětí potřebné pro měření a ochranu transformátoru a motorgenerátoru. 

9.2.5. Transformátor vlastní spotřeby 

 

Pro zajištění vlastní spotřeby PVE slouží trojfázový olejový transformátor. Vstupní 

napětí je 22 kV a výstupní 10,5 kV. Velikost transformátoru vlastní spotřeby je (4 x 3 x 5) m. 

Umístěn je vedle transformátoru VVN oddělen od něj stěnou. 
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9.2.6. Kabelový vývod 400 kV 

 

Kabely slouží k vyvedení výkonu PVE k horní nádrži. Jedná se o jednožilové kabely 

typu SILYTHENE s izolací typu LDPE, s hliníkovým vodičem s olověný pláštěm a vnějším 

pláštěm z polyetylenu. Kabely jsou uloženy v kolektoru o průměru 4 m. 

9.3. PS 3 – PVE vtokový objekt 

 

Jedná se vtokový tlakový objekt, který navazuje na savku turbíny. Zároveň slouží jako 

výtokový objekt při turbínovém režimu. Vtokový objekt je vybaven jemnými česlemi, pro-

vozním stavidlovým uzávěrem a zavzdušňovacím potrubím.  

 

9.3.1. Jemné česle 

 

Jemné česle slouží k zachycení plovoucích a vznášejících se nečistot a předmětů, aby 

nevnikly do savky a dále do turbíny a nepoškodily je. Česlicové pruty jsou vyrobeny z pásové 

ocele o rozměrech 80/10 mm. Pruty jsou složeny do česlových polí potřebné výšky a šířky. 

Pole se skládají do ocelových rámů, tím jsou vytvořeny tabule jemných česlí. Česle jsou vyta-

hovatelné pomocí autojeřábu. S ohledem na dvojí směr proudění není navržen čistící stroj. 

9.3.2. Provozní stavidlový uzávěr 

 

Provozní stavidlový uzávěr je tvořen stavidlovou tabulí o rozměrech (8.9 x 8,0 x 0,6) 

m. Vytahování a spouštění je řešeno pomocí hydromotoru.  
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10.  Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo zpracovat jednu variantu stavebního a technologic-

kého řešení strojovny a vtokového objektu PVE Podlešín. 

V závislosti na rozměrech soustrojí a velikosti sací výšky byly zvoleny hrubé rozměry 

spodní stavby strojovny, poté došlo k dalšímu upřesňování, doplňování technologie, vyřešení 

přístupu do jednotlivých podlaží a k veškeré navržené technologii. Jako horní stavba strojov-

ny byla zvolena varianta s průmyslovou halou opatřenou mostovým jeřábem. 

V této variantě je turbosoustrojí zrcadlově převráceno. Tímto bylo zamýšleno uspořit 

co nejvíce prostoru, ale z hlediska provádění ražby přivaděčů se toto řešení jeví jako méně 

vhodné. 

Navržené technické řešení strojovny a vtokového objektu v lokalitě přívozu Vaňov se 

přesto jeví jako technicky proveditelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne………………..     Podpis……………….. 
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11.  Přílohy průvodní a technické zprávy 

 

A.1 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

 

Posouzení na vznik vtokových vírů 

 

 

Obr. 13 Zdroj výpočetních parametrů 

Sp  minimální hloubka zanoření vtoku 

v  rychlost v nátokovém kusu turbíny 

D  průměr nátokového kusu 

 

Sp dle Gordona [17] 

 

Sp = 0,46 v D
0,5 

 

Q = 75 m
3
/s 

 

D = 4,63 m 

H = 8,26 m 

 

v = 1,96 m/s 

 

Sp = 1,94 m 

 

Vtok je ponořen 5,51 m pod minimální provozní hladinu. 

 



Průvodní a technická zpráva – PVE Podlešín  Bakalářská práce 

37 

 

Rozměr jemných česlí 

 

Průtok    Q = 75 m
3
/s 

 

Mezní hodnota rychlosti v = 1,2 m/s 

 

Šířka česlí   b = 8,26 m 

 

Výška česlí výpočet   h = 7,57 m 

 

Návrh výšky česlí  hn = 7,57 m 
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A.2 FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

Foto 1 – Pohled na Masarykovo zdymadlo od levého břehu, Labe ř. km 767,679 [19] 

 

 

Foto 2 – Pohled z ptačí perspektivy na Masarykovo zdymadlo a hrad Střekov, Labe ř. 

km 767,679 [19] 
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Foto 3 – Pohled po proudu na jezovou zdrž a zdymadlo, Labe ř. km 767,679 [19] 

 

 

Foto 4 – Pohled proti proudu na jezovou zdrž, Labe ř. km 769,191 [19] 

 

 

Foto 4 – Zájmová lokalita (průmyslová zóna), Labe ř. km 769,191 [19] 

 

 



Průvodní a technická zpráva – PVE Podlešín  Bakalářská práce 

40 

 

 

 

 

Foto 6 – Zájmová lokalita (průmyslová zóna), Labe ř. km 769,191 [19] 

 

 

Foto 7 – Pohled na zájmovou lokalitu od levého břehu, Labe ř. km 769,191 [19] 
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