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1. Úvod               

Záměrem stavby vodáckého kanálu s čerpací stanicí je rozšíření možností sportovního 
vyžití v Plzni a okolí. Vodácký kanál bude umístěn mezi sportovním areálem Škoda sport park a 
řekou Radbuzou. Trať kanálu bude umístěna pod úrovní současného terénu louky a nebude 
zhoršovat odtok velkých vod. Hrazení kanálu bude bezpečnostní tak, aby nemohlo dojít 
k negativnímu ovlivnění hladiny v nadjezí. Kanál bude ve spodní části přemostěn pro přístup na 
pozemky mezi stavbou kanálu tokem Radbuzy. Vodácký kanál se dále nazývá VK. 

 
Záměrem stavby MVE je optimální energetické využití průtoků řeky Radbuzy u stávajícího 

pevného jezu v ř.km 4,095. MVE bude umístěna na pravém břehu tak, aby byl umožněn přístup 
k jezu kvůli případným manipulacím. MVE bude příjezová, průtočná s řízením průtoku turbin  
hladinovou regulací. Návrh výstavby MVE je s instalací tří reverzních přímoproudých S-turbin 
1000mm o celkovém max. průtoku 10 m3/s.  Výtok  vody z MVE je přímo do podjezí. 

MVE bude se soustrojím, umožňujícím reverzní chod, pro zpětné přečerpávání vody v době 
provozu vodáckého kanálu. Při zpětném přečerpávání bude mít každé soustrojí max. kapacitu 3 
m3/s, celkem 9 m3/s.  

 
Sdružený objekt čerpací stanice a MVE se dále nazývá ČS-MVE.  
 
ČS-MVE bude umístěna optimálně vzhledem k energetickému využití profilu jezu a 

vzhledem k dobrému zajištění přečerpávací funkce pro provoz vodáckého kanálu. 
 
Záměrem spojené výstavby VK a ČS-MVE je, mimo optimální využití energetického 

potenciálu toku Radbuzy, nastavené pro umožnění výstavby sportovně-rekreačního zařízení 
v Plzni.  

 
Hladina  vzdutí  jezu bude konstantní, odpovídající současnému stavu při průměrném 

průtoku Radbuzy. Přeliv přes jez odpovídající průměrnému průtoku je výšky vodního sloupce 25 
cm.  Veškeré běžné průtoky budou převáděny přes MVE nebo přes VK s prioritou přepadu přes jez 
výšky vodního sloupce 3 cm. Na jezu bude instalováno malé pohyblivé hrazení -  poklop podpíraný 
vzduchovou hadicí, zajišťující hladinu v nadjezí na k. +25 cm nad korunou jezu, tj. hladinu 
odpovídající dnešnímu průměrnému průtoku. 

 
 Výškové údaje jsou ve v.s. Balt p.v.     
 
 
Obsah STAVBY VK a ČS - MVE Plzeň:  

- Výstavba vodáckého kanálu s objekty hrazení, horní část, uklidňovací bazén, spodní část a 
odpadní část 

- Výstavba přemostění vodáckého kanálu 
- Výstava ČS - MVE s objekty vtoku a strojovny 
- Úprava  břehu na vtoku do ČS – MVE z horní vody, břehu a dna u odpadu VK do dolní 

vody, při pravém břehu 
- Přípojka vyvedení výkonu  

 
 V  DUR stavby je technické řešení provedeno do úrovně přiměřené pro stanovení 
základních parametrů vodáckého kanálu a ČS-MVE tj. provozní hladiny, průtok, spád, příkon a 
výkon a pro určení rozsahu prací a obestavěného prostoru na pozemcích. 
 
 Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou ve vlastnictví statutárního města Plzně a 
na soukromých pozemcích, ke kterým má stavebník jiné právo.  
 

Vzájemný vztah mezi vlastníkem pozemků a investorem bude/je řešen smlouvou o využití 
pozemků. 
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Tato DUR stavby VK a ČS - MVE je předkládána jako podklad k : 
- jednání s představiteli a orgány města Plzeň o záměru stavby 
- projednání a odsouhlasení koncepce stavby VK a ČS - MVE správcem toku Povodí Vltavy, s.p.   
- projednání a odsouhlasení koncepce stavby VK a ČS - MVE Vodárnou Plzeň, a.s.   
- jednání s dotčenými účastníky a orgány státní správy 
- projednání a odsouhlasení koncepce stavby VK a ČS - MVE stavebním úřadem, vodoprávním 

úřadem a odborem životního prostředí 
- projednání  podmínek způsobu vyvedení el. výkonu do rozvodné sítě  
- k žádosti o vydání Územního rozhodnutí – Rozhodnutí o umístění stavby 
 
 
2. Stávající stav               

Stávající jez s přilehlými zdmi a úpravami toku je ve správě  Povodí Vltavy, s.p.  
Pevný jez na Radbuze v ř.km 4,095 je široký 53,5 m. Těleso jezu je dlouhé 8m, šikmá 

skluzová plocha je zakončena ocelovým profilem a je dlouhá 6,8 m. 
Pevná koruna jezu má kótu 306,05 m n.m. Podjezí je bez vývaru a je opevněno těžkým 

kamenným záhozem. 
Pod jezem navazuje na pravé křídlo jezu opevnění pravého břehu v délce 65 m. 
 
V opevnění pravého břehu  cca 12,5 m pod jezem je proveden výústní objekt potrubí 

z úpravny vody – 2x potrubí DN 1200mm.  
 
Pozemky v místě uvažovaného kanálu jsou ve vlastnictví města Plzně a soukromé. 

Pozemky blíže k toku Radbuzy jsou typu ostatní plocha, pozemky vzdálenější od toku jsou typu 
trvalý travní porost. 

Cca. v prostřed mezi břehem řeky a svahem k vodárně je drenážní příkop, který se výše 
proti proudu rozdvojuje. V místě rozdvojení je opevněn kamenným obkladem. 50 m od zaústění do 
podjezí (do potrubí odpadu z vodárny) je příkop sveden vtokovým objektem do potrubí DN 500, 
vtok je chráněn svislými mřížemi. 

V nadjezí, 25 m od pravého břehu řeky probíhá řada topolů, které stojí oproti okolí na 
vyvýšeném terénu, cca 50 cm nad okolním terénem. Prostor mezi břehem řeky a řadou topolů je 
částečně podmáčený. 

 
Ve vzdutí jezu se nachází nad soutokem Radbuzy a Úhlavy  na toku Úhlavy odběrný objekt 

pro Vodárnu Plzeň. Pro zajištění správné funkce odběr. objektu je nutná hladina minimálně na 
koruně jezu ( hladina na k. 306,05 m n.m.).  

 
K jezu je přístup s technikou z obou břehů, na levém břehu se plánuje výstavba 

protipovodňové zdi pro ochranu přilehlé zástavby. Pravý břeh je přístupný od hlavní komunikace 
od mostu po břehové komunikaci, zpevněné v době vzniku této zprávy makadamem. 

 
V roce 2004 byla dokončena oprava jezu – oprava koruny a zvýšení koruny jezu na úroveň 

dřevěných náplatků, pro zajištění správné funkce odběrného objektu vodárny. Poté byla 
provedena oprava pravobřežního opevnění podjezí vč. výústního objektu odpadu z vodárny. 

 
Jez vytváří spádový rozdíl koruna jezu – spodní hladina cca. 2,1 m při běžných průtocích. 

Pod jezem v oblasti pod mostem je náplav, částečně zvětšený po vyšších stavech vody při opravě 
jezu. Tento náplav vytváří rozdíl hladin asi 20 cm při běžných průtocích. 
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3. Hlavní  údaje o stavbě   
 
3.1 MVE 
 
Záměrem je postavit MVE pro optimální využití potenciálu lokality (návrhový průtok je přibližně Qa 
mínus stálý přeliv přes jez minus odběry vodárny)  s takovou dispozicí hydraulického obvodu,  aby 
bylo  dosaženo přiměřených ztrát  pro požadovaný max. průtok MVE. 

Hladina stálého vzdutí - provozní hladina MVE bude na kótě 306,30 m n.m. Stálá provozní 
hladina v nadjezí  bude v režimu MVE udržována  hladinovou  regulací MVE.  
 
 Odtokové poměry velkých vod se nemění, poklop na jezu bude při povodni sklopen a bude 
zároveň se stávající korunou jezu.  

MVE je mimo hlavní průtočný profil, je však v aktivní záplavové zóně. Samotná MVE bude 
mírně zhoršovat odtok velkých vod, naopak ve směru proudu vedoucí vodácký kanál bude odtok 
velkých vod mírně zlepšovat, účinky se přibližně vyrovnají. 

 
Vtok MVE bude vybaven hrubými česlemi, stavidly a jemnými česlemi. Při povodňových 

průtocích bude uzavřen vtok MVE. 
MVE bude umístěna vedle jezu tak, aby nebyla ohrožena stabilita přilehlého pravobřežního 

křídla jezu. 
 

Parametry vodního díla – MVE  bude: 
• Příjezová, s výtokem přímo do podjezí  
• Průtočná (stálá hladina v nadjezí bude udržována hladinovou regulací, zpracovává se  

průtok nad stálým přelivem přes jez a odběry z jezové zdrže). 
• Q max MVE = 10 m3/s,  návrh instalace  3 x reverzní přímoproudá S-turbina 1000mm 
• Max. dosažitelný výkon MVE bude 180 kW na svorkách asynchronních generátorů. 

 
 
3.2 Čerpací stanice – ČS 
 

Čerpací stanice bude zajišťovat dostatečný průtok pro provoz vodáckého kanálu, zejm. 
v letní sezóně. Maximální výkon ČS je dán požadavkem na zajištění provozování vodáckého 
kanálu při plném průtoku 12 m3/s, a dále možnostmi reverzních soustrojí. 

Maximální čerpací výkon 3 turbin v reverzním chodu bude 9 m3/s. 
Při Q330 ti denní vodě = 3,5 m3/s minus přeliv přes jez 0,5 m3/s tak bude zajištěno 

provozování kanálu v průměru 330 dní v roce, a to při plném průtoku. 
Při čerpadlovém provozu s provozem vodáckého kanálu budou v profilech kdekoliv nad 

odběrem vody do vodáckého kanálu zachovány stejné výšky hladin, jako za provozu MVE. 
Max. příkon při plném čerpadlovém provozu bude 297 kW na svorkách asynchronních 

motorů. 
 

 
3.3 ČS-MVE 
 
členění stavby :  SO 01 – Strojovna 

SO 02 - Vtok z horní vody 
    SO 03 –Terénní úpravy 

 
SO 11 –  Přípojka vyvedení výkonu 
 

    PS 01 -  Zařízení strojovny 
    PS 02 -  Stavidla, česle, ČSČ 

PS 03 -  Poklop jezu 
PS 11 – trafostanice a rozvodna VN 
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3.4 Vodácký kanál – VK, 
 
 Vodácký kanál bude tvořit betonové lichoběžníkové koryto, šířky ve dně 6 – 11 m.  Celková 
délka VK bude 395 m. Maximální průtok VK bude 12 m3/s. 
 Vtok do VK bude rozdělen a bude hrazen čtyřmi segmenty, s automatickým havarijním 
uzavíráním, zajišťujícím uzavření proti negativnímu ovlivnění hladiny v nadjezí v případě poruchy. 
Kapacita každého ze čtyř vtoků bude 3 m3/s. 
  
 VK bude umístěn pod úrovní současného terénu. VK bude rozdělen na 2 spádové části 
prostředním uklidňovacím bazénem. Horní spádová část bude mít délku 150 m a průměrný spád 
7,3 %o. Spodní spádová část bude mít délku 140 m a spád 10%o.  Odpadní část délky 70 m bude 
již bez spádu a bude sloužit k uklidnění vody před vtokem do čerpací stanice a vyústěním kanálu 
do Radbuzy. 
 Uklidňovací bazén bude sloužit jako bezpečnostní laguna oddělující horní část kanálu pro 
méně zdatné vodáky od dolní části. Zároveň se zde bude tlumit energie případných pulsací vodní 
hladiny. 
 Ve vodáckém kanálu budou dále 2 místa se sklopnými překážky pro rodeo. 
 
 Vlevo od vodáckého kanálu povede kabelový kanál pro napájení ovládání vtoku do 
vodáckého kanálu, se vzduchem pro sklopné překážky a případnými datovými kabely pro připojení 
rozhodčích. Od uklidňovacího bazénu povede souběžně nalevo od VK chodník k sezónní plovárně 
„Rozmarné léto“. Po pravém břehu VK povede po celé délce chodník s napojením k vodárně na 
cyklostezku ze středu města podél Radbuzy a Úhlavy a dále do Hradiště a Černic. 
 Nad pravým břehem spodní spádové části VK bude ve stávajícím svahu umístěna otevřená 
tribuna. Před tribunou bude areál napojen na areál Škoda sport parku. Plovárna rozmarné léto 
bude napojena přes přemostění VK a dále bezbariérovým chodníkem na stávající areál Škoda 
sport park.  
 
  Odpadní část vodáckého kanálu bude mít obdélníkový profil a bude s přemostěním pro 
přístup k pozemkům, které by jinak byly stavbou VK odříznuty. Druhé přemostění bude pod ČS-
MVE sloužit pro přístup k jezu pro případné manipulace a opravy správce toku. 
 
členění stavby :  SO 20 – Vtok 

SO 21 – Horní spádová část 
SO 22 – Uklidňovací bazén 

    SO 23 – Dolní spádová část 
    SO 24 – Odpad a vyústění 
    SO 25 – Chodníky a tribuna 
    SO 26 – Úpravy koryta v podjezí 

 
    PS 21 -  Bezpečnostní hrazení vtoku 
    PS 22 – Poklopy pro rodeo 
    PS 23 – Kabelový kanál 
 
 
3.5 Údaje o provozu vč. vlivu na životní prostředí, vodní hospodářství, intenzita dopravy 
 
 - MVE bude s automatickým provozem, bezobslužná. S občasnou pochůzkovou službou 
(cca 1x denně 1 hod   - kontrola).  

- Dle ČSN 73 6881 „MVE – základní požadavky„ není MVE vybavena  sociálním zařízením, 
není napojena  na rozvod vody a kanalizace. 
 - MVE je obnovitelný zdroj energie bez nároku na vnější suroviny – tedy bez nároku na 
dovoz surovin  a skladování surovin.  
 - Nakládání se shrabky z česlí bude stanoveno v Manipulačním řádu MVE.   
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- Provoz ČS bude vždy pouze pod dohledem pracovníka (provádějícího jinak pochůzkovou 
službu), který bude dohlížet zároveň na provoz vodáckého kanálu 

- Nečistoty budou z česlí z dolní vody stírány ručně, další nakládání se shrabky bude stejné 
jako u MVE 

- Jako odstavná plocha pro vozidla návštěvníků VK bude používáno parkoviště při areálu 
Škoda sport park. 

- Jako sociální zařízení pro návštěvníky VK bude používáno rovněž soc. zařízeni 
sousedícího Škoda Sport parku, které je v době vzniku této dokumentace předmětem 
stavebního povolení. 

 
3.6 Architektonická charakteristika  
 
 Objekt strojovny ČS-MVE je na pravém břehu Radbuzy, u stávajícího pevného jezu. Na 
pravém břehu je nedaleko areál Vodárny, ve vzdálenosti 30 m je okraj areálu Škoda Sport park. 
Na levém břehu je zástavba rodinných domků, její vzhled však bude výrazně potlačen plánovanou 
protipovodňovou zdí.  

Architektonická charakteristika strojovny ČS-MVE bude přizpůsobena požadavkům MMP, 
odboru urbanistiky a rozvoje města. 
  
3.7 Dopravní  řešení 
 

Příjezd stavební techniky a dovoz materiálu na staveniště bude z podjezí – od mostu po 
břehové komunikaci. Břehová komunikace bude pro účely výstavby zpevněna. 

Za provozu ČS-MVE a VK nebudou zvláštní nároky na dopravní řešení, individuální doprava 
návštěvníků VK bude řešena v rámci stávajících komunikací a odstavných ploch. 
 
 
 
4. Podklady 
 
4.1 Výchozím podkladem je  geodetické zaměření místa stavby v M 1:500, č.z. 36-05, GeoRail 
4.2 Studie AA AIP Plzeň k Vodáckému kanálu, ČS-MVE  a sezónní plovárně „Rozmarné léto“ 
4.3 Dílčí část dokumentace Oprava povodňové škody – opevnění pravého břehu Radbuzy pod 

jezem Doudlevce 
4.4 Hydrologické údaje dle ČHMÚ pro profil jezu, dle sborníku ČHMÚ  
4.5 Prohlídka v terénu 
4.6 Technologické podklady výrobce turbín Hydrohrom 
4.7 Vyjádření a zákresy o existenci podzemních sítí 
 
 
Hydrologické údaje  
 
Průměrný průtok : Qa = 11,5 m3/s 
 
M – denní průtoky  - Qm m

3/s   
 
30 60 90 120 150 180 210 240  270 300  330 355 364 
25,7 14,73 12,4 9,05 7,66 7,15 5,69 4,98 4,74 3,82 3,46 2,23 1,26  
   
 
N - leté průtoky  
 N   let   1  2 5  10  20  50 100 
 QN m3/s    
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5. Technické  řešení MVE a VK s provozem čerpací stanice 
 
5.1 Hydrotechnické řešení MVE 
  

Základní hydrotechnické vztahy - průtokové podmínky řeky zůstávají stavbou nové MVE 
nezměněny, elektrárna pracuje jako průtočná a tedy nemění v čase přirozené průtoky v toku 
Radbuzy. 

Hladina v nadjezí bude udržována v rozsahu Qmax až Qmin MVE automatickou hladinovou 
regulací MVE na konstantní úrovni 306,30 m n.m. Hladinovou regulací MVE bude zaručen stálý 
přeliv přes jez výšky 3 cm (0,5 m3/s). 

Při vyšších průtocích než Qmax MVE bude poklop na jezu sklápěn tak, aby byla dodržena 
konstantní hladina. Při průtocích větších než Qmax MVE + Qa, tj. > 21,5 m3/s, bude již hladina 
v nadjezí vyšší.  

 
V době velmi nízkých  průtoků mezi  Qm355 - 364 bude MVE odstavena a veškerý průtok 

převáděn přes jez. Při povodňových průtocích, kdy řeka unáší mnoho splavenin a plavenin, bude 
rovněž MVE odstavena a vtok a výtok MVE uzavřen.  
 

Spád při Qmax MVE cca 10m3/s  je charakterizován rozdílem horní a dolní hladiny. 
Pro  Q min (cca 1 m3/s)  je Hb  cca 2,45 m, pro Q max MVE  je Hb cca  2,1 m.   
 
5.2 Hydrotechnické řešení provozu VK s čerpací stanicí 
 

Základní hydrotechnické vztahy - průtokové podmínky řeky - zůstávají nad profilem vtoku 
do vodáckého kanálu a pod profilem odpadu z vodáckého kanálu při provozu VK s částečným 
zpětným přečerpáním nezměněny.  

Při přirozeném průtoku menším, než je požadavek na průtok do VK, bude tok Radbuzy 
v úseku mezi profilem vtoku do VK a profilem jezu  při přečerpání sloužit jako vratný kanál s max. 
průtokem 8,5 m3/s (= Qmax ČS 9 m3/s minus Q přepadu přes jez).  

Při přirozeném průtoku větším, než je požadavek na průtok do VK (+ přepad přes jez), 
bude provoz VK bez přečerpávání. Při dále vzrůstajících průtocích lze souběžně s VK provozovat 
MVE. 

 
Při provozu VK bude konstantní hladina definována v místě odbočení VK z Radbuzy (v 

místě vtoku VK) . Nad tímto profilem, tj. i v profilu odběru vody pro Vodárnu, bude hladina při 
provozu VK stejná jako při provozu MVE. 
 

Při přečerpávání bude jezový pokop pozvednut v závislosti na přečerpávání (o cca 4 cm při 
max. zpětném přečerpávání). Hladina bude mít opačný sklon a v úseku podél VK dojde při 
zpětném přečerpávání ke změně směru proudění – od ČS u jezu ke vtoku do VK. 

Přepad přes jez výšky 3 cm bude zachován i při provozu VK. 
 
Napouštění a vypouštění VK 
VK bude mít při maximálním průtoku objem vody cca 3000 m3. Plocha hydrostatického vzdutí 
jezové zdrže je cca. 45 tisíc m2 (16100 + 17000 + 10640 = (175+364) * 30     +    1000*17Radb  + 185 + 480 * 16Úhl) 
Plocha hydrostatického vzdutí dalšího jezu, na které bude přímo navazovat odpad z VK, je cca. 
105 tisíc m2. 
Polovina objemu pro napouštění VK bude získána z jezové zdrže z nadjezí, zbylá polovina  
přečerpáním z jezové zdrže následujícího jezu. Napouštění VK bude trvat cca 4 minuty a způsobí 
dočasný pokles hladiny v podjezí o cca 2 cm, v nadjezí o cca 1,5 cm (bráno při přirozeném průtoku 
Radbuzou 3,5 m3/s;  při postupném najetí na maximální výkon přečerpací stanice během 
napouštění). 
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5.3 Společné hydrotechnické zásady: Pořadí dělení přirozených průtoků Radbuzy: 
 

1. Odběry z jezové zdrže (Vodárna Plzeň), cca 0,5 m3/s, max = ? 
2. Přeliv přes jez 0,5 m3/s 
3.  

a. Průtok pro MVE Qmin – Qmax MVE 
b. Průtok pro VK: cca 3 – max. 12 m3/s 

 
 
5.4  Stavební řešení objektu ČS - MVE 
 

Vlastní objekty ČS-MVE budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od jezu tak, aby 
nemohlo dojít k jeho statickému narušení. Natočení strojovny ČS-MVE je přijatelné z hlediska 
požadavků na turbinový i čerpadlový provoz. 
 
SO 01 - Strojovna ČS-MVE 

 
Objekt strojovny sestává ze stavidel, vlastní strojovny a krátkého výtoku. Spodní stavba 

strojovny a zdi výtoku budou z monolitického železobetonu. Strojovna bude tvořena prostorem 
provozních uzávěrů a vlastní strojovnou – s reverzními turbínami, motorgenerátory a ovládáním. 
Krátký výtok bezprostředně za savkami je součástí bloku strojovny ČS-MVE. V krátkém výtoku 
budou česle pro čerpadlový provoz a provizorní hrazení savek. 

Půdorysné rozměry objektu spodní stavby vlastní strojovny , šířka 10,4 m x délka 14,5 m. 
 
Vrchní stavba strojovny š. 10,4 x 9,1 m  bude tvořena železobetonovým skeletem. Střecha 

umístěná nad úrovní Q100 bude přizpůsobena dopravě zařízení k  montáži  otvorem ve střeše.   
 
Ve strojovně  budou umístěna kompletní soustrojí vč. elektrorozvaděčů ovládání reverzních 

turbín. Před  strojovnou budou jemné česle s automatickými  čistícími stroji česlí. 
Ve strojovně bude  umístěna trafostanice a VN rozvaděče. 

 
Zařízení ČS-MVE bude svou stavební dispozicí chráněno před velkou vodou ve smyslu 

ČSN 73 6881 Malé vodní elektrárny - pro MVE I. Kategorie ( tj. min  na  Q100 ).  Přístup pro 
montáž i pro obsluhu bude ze zpevněné plochy u strojovny, z úrovně 306,85. Vstupní  dveře 
budou vodotěsné a budou mít práh na k. 307,30. 

 
 
SO 02 – Vtok z horní vody 

 
Vtok obsahuje hrubé česle a jemné česle. Pro zajištění dobrého nátoku (průtok MVE 

10m3/s) bude vtok v místě hrubých česlí šířky 13 m.  Hrubé česle  budou s navázáním na boční 
zeď jezu. 

Krátký vtok bude tvořen obdélníkovým korytem z monolitického železobetonu. Světlá šířka 
průtočného profilu v před jemnými česlemi je 9,8 m.  

Jemné česle budou z průlinami mezi česlicemi 40 mm.  
Vtok turbin bude hrazen stavidly š. 3,0 m. Před strojovnou bude za čistícími stroji česlí 

průchod pro pěší. 
Před jemnými česlemi bude usazovací žlab. Z prostoru usazovacího žlabu bude veden 

okolo strojovny do odpadu vodáckého kanálu proplachovací žlab na usazené plaveniny. 
 
 
SO 03 - Terénní úpravy  
 
 Mezi strojovnou a jezem vede přístupová komunikace k jezu, povrch terénu bude upraven 
pro pojezd - zpevněn vrstvou hutněného makadamu s proštěrkováním a zakalením. 
Manipulační prostor kolem MVE bude oplocen. 
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 Zemina z výkopů nového vtoku a strojovny bude  použita na  terénní úpravy v okolí nových 
objektů a přebytek bude deponován na vhodnou skládku.  Plochy dotčené stavební činností budou 
urovnány, ohumusovány a osety. 
  
 
SO 11 - Přípojka VN 
 
 Připojení elektrárny na rozvodnou síť VN 22kV ČEZ Distribuce a.s. se předpokládá  krátkou 
kabelovou VN přípojkou. Tato přípojka bude vycházet z vn  rozvodny v MVE a bude uložena ve 
výkopu. Přípojka bude vyvedena do stávajícího kabelového vedení VN, které bude přeloženo kvůli 
stavbě VK. 
 
 
5.5 Technologické  zařízení  ČS-MVE  
 

Ve strojovně  budou instalována tři soustrojí s reverzními vrtulovými S- turbínami s 
průměrem oběžného kola 1000 mm. Návrh je řešen pro SemiKaplanové S-turbíny společnosti 
Hydrohrom.  Instalovaný výkon ČS-MVE bude z důvodu čerpadlového provozu 300 kW.   

Reverzní turbína bude v provedení s automaticky servopohonem přestavitelnými lopatkami 
OK podle hladinové regulace. Provozním uzávěrem turbíny je stavidlový rychlouzávěr ovládaný 
hydropohonem a uzavíraný gravitační silou. 

 
Kompletní soustrojí Hydrohrom sestává z částí : 
 - vtokový kus 
 - provozní uzávěr, přechodový kus 

- kompletní turbína s převodem, hydraulický agregát automatického ovládání lopatek  OK  
 - savka turbíny 
 - asynchronní motorgenerátor s konstrukcí uložení motorgenerátoru 
 - elektrorozvaděče ovládání soustrojí 
 

Vtok na turbíny bude chráněn jemnými česlemi s automatickými čistícími stroji česlí. Čidlo 
hladinové regulace bude umístěno u jezu, do místa klidné hladiny neovlivněné průtokem. 
Savky turbín budou při čerpadlovém provozu chráněny jemnými česlemi, stíranými ručně. Čidlo 
hladinové regulace pro čerpadlový provoz bude umístěno v odpadu VK. 
 
 
Parametry turbín – provozní  hladina - k. 306,30 m n.m. v nadjezí 
  
Souběh turbin   
 - průtok MVE :   Qt max =  3 x 3,3 =  10 m3/s , při Hu  =   2,15 m                    
 - výkon turbín:   Pt max =  3x 64   kW  
 - výkon na svorkách generátorů : Pg max = 3 x 60 = 180 kW 
   
jedna turbina :  

- průtok :    Qt max =  3,6  m3/s , při Hu  =   2,40 m  
                    Qt min =   0,7 m3/s 
  - výkon turbíny:   Pt max =   78  kW  
  - maximální výkon na svorkách generátoru: Pg max = 73 kW 
 
Parametry turbín v čerpadlovém provozu – k. 306,34 m.n.m v nadjezí 
Souběh čerpadel 

- průtok ČS:  Qč max = 3 x 3 m3/s = 9 m3/s, při Hu = 2,65 m 
 - výkon čerpadel:   Pč max =  3x 93   kW  

- příkon na svorkách motorů : Pm max = 3 x 99 = 297 kW 
  
 Instalovaný výkon ČS-MVE bude 300  kW. 



VK a ČS-MVE Plzeň, DUR; SZ 10 

 
Soustrojí ČS-MVE budou pracovat paralelně se sítí v automatickém provozu 

v součinnosti se zabezpečovací automatikou a hladinovou regulací.  Řídící automat soustrojí bude 
typu PLC. Provozní automatika soustrojí je součástí dodávky HYDROHROM a bude splňovat  
podmínky  pro připojení asynchronního generátoru na distribuční síť.  

 
Vtok na turbínu budou chránit z horní vody i ze strany savek jemné česle světlostí mezi 

česlicemi  40 mm. Česle ze strany savek budou pro zimní provoz demontovatelné. 
Stavidla vtoku, stavidla proplachu budou s elektromotorickým pohonem.  
 
Ve strojovně  bude montážní  jeřáb.  

 
5.6. Stavební řešení vodáckého kanálu 
 
SO 20 – Vtok VK 
 

Vtok VK bude rozdělen na 4 pole, každé o kapacitě 3 m3/s. Každé pole bude mít drážky 
pro provizorní hrazení před provozním bezpečnostním uzávěrem. Nad vtokovými poli povede 
přemostění – lávka pro pěší, ze které bude osazováno provizorní hrazení vtoků. 

Každé vtokové pole bude světlosti 6 m. 
 
Součástí SO vtoku bude jímka na technologii bezpečnostního hrazení vtoku a dále také 

vstup pro nasedání do lodí. 
 
SO 21 a SO 23 – Horní a dolní spádová část VK 
 
 Horní spádová část délky 150 m bude začínat ve dvou ramenech, která se po 30 m spojí. 
Dolní spádová část bude mít délku 140 m. 

Kanál bude mít lichoběžníkový profil z tenkých železobetonových desek betonovaných na 
zhutněné lože. V kanálu se počítá s průměrnou hloubkou 0,9 – 1 m.  

Břehy kanálu budou mít sklony 1:1 a  budou rovněž z tenkých ŽB desek, a budou na výšku 
1,3 m. Na ŽB desky břehů bude navazovat opevnění valouny usazovanými do betonu. 

ŽB desky dna a stěny budou s prostupy pro odvodnění pro zmenšení tlaku spodní vody. 
 
Překážky budou betonové a budou vhodného hydraulického tvaru tak, aby na hladině 

vytvářely potřebné vodní útvary /vlny, válce, vratné proudy/  a budou dilatovány od desek dna, pro 
možnost případného odstranění a modifikace. 

Podél trati VK budou ve vzdálenosti 50 m konzole na podélná lana, na kterých budou 
zavěšeny na příčných lanech slalomové branky. 

 
Do horní spádové části bude zaústěn zprava stávající odvodňovací příkop. Do dolní 

spádové části bude zaústěn odvodňovací příkop zleva. 
 
SO 22 – Uklidňovací bazén 
 
 Uklidňovací bazén bude mít hloubku 1,5 až 2 m a pozvolné břehy ve sklonu 1:5 až 1:10 pro 
utlumení vlnobití. Je navržen v hladině kruhového průřezu o průměru 18 m. Konstrukce dna a 
břehů bude stejná jako u spádových částí VK. 
 
SO 24 – Odpad a vyústění 
 
 Odpad z VK bude tvořen monolitickým železobetonovým U-profilem s napojením na ČS-
MVE. Před napojením ČS bude ve dně zvýšený práh pro zamezení vniknutí po dně sunutých 
předmětů do oblasti savek. Napojení na ČS – do oblasti savek – bude postupně klesat až na 
potřebnou hloubku, pro dostatečné ponoření savek čerpadel, aby nedocházelo při čerpadlovém 
provozu k nasávání vzduchu.  
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Na straně blíže k jezu bude do odpadu z vodáckého kanálu vyveden proplachovací žlab 
z horní vody ČS-MVE. 

 
Odpad bude přemostěn pro přístup k pozemkům mezi vodáckým kanálem a tokem 

Radbuzy a pro přístup k ČS-MVE, dále bude odpad přemostěn pro přístup k jezu.  
 
Součástí odpadu bude vyústění – s napojením na koryto podjezí. Břehy budou při vyústění 

upraveny pro výstup z lodí a navázány na stávající konstrukce. 
 
Současný výústní objekt potrubí odpadu z vodárny 2 x DN 1200 bude zrušen a potrubí 

budou vyústěna do odpadu vodáckého kanálu. Pro případ potřeby uzavření a vyčerpání odpadu 
bude paralelně s odpadem VK vedena trubka DN 400 hrazená stavítkem, která za běžných režimů 
v případě nutnosti uzavření odpadu VK převede vodu odpadu z vodárny (s volným přepadem do 
VK v případě větších průtoků). 

 
SO 25 – Chodníky a tribuna 
 
 Chodníky podél VK budou z výběrového lomového kamene, skládaného do roviny do 
betonového lože, popř. jiného materiálu dle požadavků MMP a ÚMO2. Chodníky a ostatní budou 
koordinovány s plánovanou výstavbou plovárny „Rozmarné léto“. 
 Přístupová komunikace k jezu, strojovně ČS-MVE a pozemkům mezi VK a tokem Radbuzy, 
bude až k přemostění asfaltová. 
 
  Otevřenou tribunu budou tvořit zatravněné „terasy“, vetknuté do stávajícího svahu, šířky 
1,2m. Terasy bude tvořit slabá opěrná zeď a zatravněná výplň. 
 
 Navázání na okolní komunikace pro pěší bude bezbariérové s navázáním 2x na sportovní 
areál a 1x na cyklostezku vedoucí podél Vodárny.  
 
SO 26 – Úpravy koryta v podjezí 
 

V podjezí v oblasti pod mostem jsou viditelné nánosy, které byly ještě zvětšeny  při 
povodňových stavech vody při nedávné opravě jezu. Nánosy tvoří rozdíl hladin 0,1 až 0,3 m za 
běžných průtoků. 

 
Nánosy budou odstraněny pro plynulý výtok vody z MVE a vodáckého kanálu a pro 

zajištění možnosti částečného plnění vodáckého kanálu z jezové zdrže podjezí (a pro zajištění 
potřebné stability hydraulického systému přečerpávání). 

 
 
5.7 Technologické zařízení VK 
 
PS 21 -  Bezpečnostní hrazení vtoku do vodáckého kanálu bude 4-mi hydrostatickými segmenty, 
každý o šířce 6 m a hradící výšce 80 cm, otevíratelnými pro průtok vody do vodáckého kanálu 
hydraulikou. Každý vtok se sklopeným segmentem bude mít kapacitu 3 m3/s. Zavírání segmentu 
bude automatické (gravitačně a vztlakovou silou): 
 Na vztyčení segmentu bude působit jejich vlastní tíhová síla a nezávisle vztlaková síla 
(návodní strana segmentu bude dutá, vyplněná pěnovou hmotou).  
 Havarijní automatické uzavření segmentů (při výpadku napájení a/nebo tlaku 
v hydraulice) bude zajištěno fyzikálně – výše uvedenými působícími silami. Působící síly jsou 
navrženy dostatečně předimenzované pro překonání odporu hydrauliky, případných nečistot, 
spláví, atd. 
 Před segmenty bude vtok vodáckého kanálu zahraditelný v drážkách provizorního 
hrazení osazením hradidel z pochozí lávky shora. 
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PS 22 – Poklopy pro rodeo budou tvořit u obou míst 2 vzduchem podpírané poklopy na hradicí 
výšku 70 cm.  

Přes poklopy bude položena ocelová deska, spojená pantem s horním poklopem a kluzně 
položená na dolním poklopu, pro zajištění správné rychlosti vodního proudu. 
Na levém břehu bude vyveden ukazatel zdvižení poklopů. 
 
PS 23 – Kabelový kanál povede silovou elektro pro ovládání hrazení vtoku, napájení případného 
osvětlení, komunikační kabely pro připojení zařízení rozhodčích a vzduch pro plnění poklopů pro 
rodeo. 
 
 
6. Umístění stavby, dotčené zájmy 
 
Stavba ČS-MVE -  vtok, strojovna  - bude umístěna na pozemcích  k.ú. Plzeň ve vlastnictví 
statutárního města Plzeň, k nimž získá investor jiné právo (p.č. 14226). 
 
Stavba VK – bude umístěna na pozemcích v k.ú Plzeň ve vlastnictví statutárního města Plzeň (p.č. 
14224, 14230, 14226)  a pozemcích ve vlastnictví paní MUDr. Kykalové (p.č. 14218 a 14219) , na 
nichž mí investor právo realizovat stavbu. K pozemkům města Plzně investor do podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí získá jiné právo. 
 
Údaje o poloze podzemních inženýrských sítí jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci – celkové 
situaci. 
 
Přístup k pozemkům stavby:  po stávající komunikaci od odbočky u mostu Doudlevce. 
 
 
7.  Seznam známých účastníků územního řízení  
 
Investor, město Plzeň, ÚMO 2, MMP 
Povodí Vltavy, s.p, závod Berounka 
Vodárna Plzeň, a.s. 
ČEZ Distribuce, a.s. 
Český rybářský svaz, Plzeň 
 
 
8.  Postup výstavby  
 
 Práce na odpadu z VK a ČS-MVE je možno provádět pod ochranou sypaných jímek, 
případně doplněných štětovými stěnami. Práce na vtoku VK je možno provádět pod ochranou 
sypaných jímek. 

Pro dopravu materiálu je možno využít veřejné komunikace. Práce na jednotlivých 
objektech je možné provádět nezávisle na sobě. Pouze při stavbě objektů odpadu vodáckého 
kanálu a celé ČS-MVE je vhodné stavbu provádět v jedné jímce a tyto objekty koordinovat. 
  

Vlastní montáž reverzních turbín do hotové stavby trvá cca 14 dnů . Uvedení do provozu 
následuje po provedení zálivek savek a dokončení montáží elektro. 
 
 Mezideponie materiálu bude na pozemku 14224, dále od toku řeky. 
  


