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1. IDENTIFIKACE STAVBY, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
 
1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  MVE Velký Osek    

 

Stupeň:   Skutečné provedení stavby 

 

Místo:    Labe, ř.km 911,722, k.ú. Pšov-Předhradí a k.ú. Velký Osek 

 

Kraj:    Středočeský      

 

Investor:  MVE Velký Osek s r.o., Bohdalecká 1490/25,  

 Praha 10 – Michle, PSČ 101 00,                 

 IČ 2725 4631   

 

Stavební úřad:   Městský úřad Kolín, Odbor výstavby a ÚP 

 

Vodoprávní úřad:  Městský úřad Kolín,  odbor životního prostředí a zemědělství 

 

Projektant:  Statika Praha s.r.o., Rochovská 765, 198 00 Praha 9 

  IČ: 2563 6421 

  Ing. Jan Šinták I.P.R.E., Kolová 2, 362 14 Kolová 

    IČ 1138 6096 

 
Výškové údaje v dokumentaci jsou uváděny ve výškovém systému Bpv. 

 

1.2 Základní charakteristika stavby, účel 

Strojovna MVE se nachází na levém břehu Labe v blízkosti VD Velký Osek, která 
sestává z pohyblivého jezu a plavební komory. Strojovna je umístěna na novém náhonu. 

Objekt malé vodní elektrárny bude postaven na levém břehu řeky Labe. Poloha je dána 
projektem a dále požadavky a správce vodního díla – podniku Povodí Labe, s.p. a požadavky 
Vodní díla – TBD, a.s.  

Strojovna pro osazení turbín firmy GHE HYDROENERGY má půdorysné rozměry 
27,84 x 17,30 m. Základová spára na kótě 180,34 m n. m. Strojovna bude vybavena 3 
turbínami. Konstrukčně se jedná o turbínu s obtékanou šachtou s řemenicí a s generátorem 
umístěným ve strojovně. 
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Technické parametry turbín 

Elektrárna                                                               jezová, nízkotlaká, průběžně průtočná 

Typ turbín TG I-III                                                Kaplanovy, přímoproudé 

Typ generátorů TG I-III                                        třífázové, nízkonapětové, asynchronní 

Počet soustrojí                                                        3 

Maximální hltnost elektrárny                                 3x17 = 51m3/s 

Návrhový spád                                                       Hn = 1,9m 

TG I-III 

Průměr oběžného kola                                           Dok = 2240 mm 

Maximální hltnost                                                 Qmax = 18 m3/s 

Minimální hltnost                                                  Qmin = 4 m3/s 

Návrhový výkon turbíny                                       Ptn = 285 kW 

Provozní otáčky                                                     n = 111 min-1 

Průběžné otáčky                                                    npr = 266 min-1 

Smysl otáčení                                                        vpravo 

Převod                                                                   plochý řemen 

Instalovaný výkon generátorů                               Pi = 250 kW 

Cos φ                                                                     0,8 

Napětí generátorů                                                  Ug = 400 V 

Jmenovité provozní otáčky                                    n = 500 min-1 

Způsob řízení provozu                                           bezobslužný 

Dosažitelný elektrický výkon elektrárny               855 kW 

Předpokládaná doba provozu                                330 dní    
 
Členění stavby: 

SO 02 Lávka s ledolamem 

SO 05 Strojovna MVE 

SO 07 Zpevněné plochy 

SO 08 Rybí přechod 

SO 10 Vodovod strojovny MVE 

SO 11 Kanalizace strojovny MVE 

SO 13 Vegetační úpravy 

SO 14 Rekultivace území 
 
2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ, 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
 
2.1 Úvod 
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Stavba se nachází při levém břehu Labe, zasahuje do louky inundačního území Labe. 
Stavba se nachází mimo zastavěnou část. 

 

2.2 Zdymadlo Velký Osek na Labi 

Podle projektu zpracovaného v roce 1938 Ředitelstvím vodních cest v Praze byla 
stavba zdymadla zahájena v srpnu 1940. V době německé okupace byly stavby na středním 
Labi postupně omezovány a od roku 1942 převážně zastaveny. Prováděna byla pouze 
nouzová kyneta z Mělníka do Kolína v zájmu zahájení vodní dopravy s omezeným ponorem. 
Při nedokončeném zdymadle ve Velkém Oseku se zkušební plavba parníkem do Kolína 
uskutečnila v září 1943 a nákladní doprava v létě 1944. 

Stavební práce na zdymadle byly obnoveny v poválečných letech, dokončeny byly v 
roce 1952 dostavbou jezu a plavební komory. Pro malý spád hladin 1,90 m se stavba vodní 
elektrárny neuskutečnila. 

Současný účel vodního díla 

Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 189,00 m n.m. vodní dílo zajišťuje: 

• potřebné hloubky a vyhovující podmínky pro plavbu stanovené plavební vyhláškou  
• odběry povrchové vody v rozsahu příslušných povolení  
• využití jezové zdrže pro vodní sporty a rekreaci  

 
Charakteristika jezové zdrže 
 
Objem jezové zdrže  1,20 mil. m3 

Nominální vzdutá hladina   189,00 m n.m. 

Povolená tolerance hladin Q<80 m3/s  0 až +30 cm 

 Q>80 m3/s  -10 až +10 cm 

Délka vzdutí jezové zdrže   4,82 km 

Spád hladin  1,90 m 
 
 
Hlavní objekty vodního díla 

• jez 

• plavební komora 
 
Jez 

Má tři jezová pole světlosti 19,0 m hrazené zdvižnými stavidly typu Stoney s 
nasazenými úhlovými klapkami. Při úrovni hladiny 189,00 m n.m. stavidlo hradí výšku 2,84 
m a klapka 1,10 m. Dosedací práh spodní betonové stavby je na kótě 185,06 m n.m. Hradící 
tělesa jsou uložena na kolových podvozcích a spolu s klapkou zavěšena na Gallových řetězech. Pohybovací mechanismy jsou umístěny v pilířových nástavcích. Elektrický pohon 
pro každé jezové pole je instalován v pravém pilíři. Synchronizaci obou pohybovacích 
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mechanismů zajišťuje transmise uložená v obslužné lávce. Doba zdvihu hradícího uzávěru o 1 
m je 10 min. Tato doba je stejná i při sklápění klapky. 

Jezové pilíře jsou 3,6 m široké a 20 m dlouhé. Na nich je uložena ocelová obslužná 
lávka široká 1,80 m, procházející všemi strojovnami v pilířových nástavcích. K utlumení vody 
přepadající přes jez přispívá zpevněný vývar délky 17,10 m se stupňovým prahem a hloubkou 
1,0 m. Za vývarem se nachází těžký kamenný zához. Mezi jezem a plavební komorou je 
umístěn rybí přechod šířky 1,20 m. K provizornímu zahrazení v horní vodě slouží hradlové 
hrazení tvořené dvěma slupicemi, ocelovou lávkou a ocelovými plechovými hradly průřezu 
8,5 x 12 cm. 

 
Plavební komora 

Jednolodní plavební komora o rozměrech 85 x 12 m a hloubce vody nad záporníkem 
2,85 m je umístěna v sousedství pravého jezového pole. Celou svou délkou je vysunuta do 
dolní vody. V horním ohlaví jsou umístěna poklopová vrata dle návrhu prof. Čábelky, poprvé 
použitá v tehdejším Československu. Umožňují přímé plnění plavební komory. Původní 
ovládací mechanismus na pravé straně vrat doznal vývojových změn. Původní šroubové 
vřeteno s hnací maticí bylo později nahrazeno mechanismem s Gallovým řetězem a nakonec 
hydraulickým servoválcem s průměrem pístu 500 mm v poloze šikmé, později vodorovné. Na 
dolním ohlaví jsou instalována vzpěrná vrata s krátkými obtoky, hrazenými stavítky. K 
ovládání vrat i stavítek slouží hydraulické servopohony s průměrem pístu 200 mm. 

Ze statických důvodů je do pravé boční zdi komory z vnější strany vetknuta na kótě 
185,00 m n.m. podélná železobetonová stěna tloušťky 1,0 m, ukončená 85 cm pod terénem. 
Prostor mezi zdí komory a konzolou o šířce 3,0 m a hloubce 3,0 m není zasypán materiálem. 
Je překryt železobetonovými deskami. Z uvedeného důvodu odlehčení zdi komory vyplývá 
zákaz pojíždění těžkými vozidly v pruhu 6 m od pravé hrany komory. 

Rejdy plavební komory jsou dlouhé 100 m v horní vodě a 70 m v dolní vodě, od 
řečiště oddělené betonovými dělícími zdmi. V horní rejdě je záhlaví dělící zdi opatřeno 
průtokovými otvory s usměrňujícími stěnami z důvodu odstranění kontrakce proudu 
nebezpečné pro stabilitu zdi. V rejdách jsou instalována ocelová svodidla konzolového typu. 

 
2.3 Hydrografické, hydrologické a geologické poměry 

Plocha povodí 7857,58 km2 

Průměrný roční průtok Qa  64,50 m3/s 

Minimální průtok Q355  12,70 m3/s 

Maximální průtok Q100  1090,00 m3/s 
Území náleží dílčímu povodí Labe, ČHP 1-04-01-051/2. 
 
Hydrologické údaje 

Hydrologická data dle MŘ VD Velký Osek – dle dopisu ČHMÚ 

Číslo hydrologického pořadí: 1-04-01-051/2 

Průměrný průtok: Qa = 64,27 m3/s 
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M–denní průtoky – Q
m 

m3/s 

 

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

145 100 77,7 63,1 52,5 44,2 37,4 31,6 26,5 21,7 17,1 12,7 10,1 
 
 
N-leté průtoky 
 

N let 1 2 5 10 20 50 100 
Q

N
 m3/s 309 411 556 672 791 956 1087 

 
 
Dotčené pozemky 
 

Dotčené pozemky – MVE Velký Osek 

k.ú. p.p.č. druh pozemku 
výměra 

(m2) vlastník 

P
ře

dh
ra

dí
 

258/2 les 1501 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 
Hradec Králové 
 

258/3 ostatní plocha 1799 
ČR - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 
500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí 

266 ostatní plocha 18484 
ČR - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 
500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí 

259 ostatní plocha 1649 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 
Hradec Králové 

257/1 vodní plocha 32184 
ČR - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 
500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí 

V
el

ký
 O

se
k 

780/1 vodní plocha 119848 
ČR - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 
500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí 

970 vodní plocha 11056 
ČR - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 
500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí 

 
 
 
3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
� V obvodu staveniště MVE se nenachází žádné chráněné území. 

Přístupovou komunikací bude komunikace napojená na stávající komunikaci z obce 
Oseček na levém břehu Labe. Nová komunikace bude provedena v délce cca 1,3 km. 

Přístupová komunikace MVE je napojena na místní komunikaci obce Oseček, 
umístěné na p.p.č. 716/2 k. ú. Oseček.  

Vyvedení výkonu bude řešeno kabelovou přípojkou. Výkon generátoru bude vyveden 
přes trafostanici a rozvodnu do kabelové přípojky.  
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4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství 

Souhrnné stanovisko ze dne 10.8.2005 č.j. ŽP/3574/2005/Ze/Šp  

Investor se zavazuje ke splnění všech požadovaných podmínek. 

z hlediska nakládání s odpady 

Bez námitek. OŽP požaduje zajištění odstranění odpadů v souladu 
s platnými právními předpisy na úseku nakládání s odpady. Odpady 
budou zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a 
odcizením. Na stavbě bude vedená průběžná evidence o odpadech a 
způsobu nakládání s nimi.  
Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství 
MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady 
v rámci zařízení staveniště a stavby. 
 

z hlediska vodoprávního úřadu 

Bez připomínek 
 
z hlediska ochrany ovzduší 

Bez připomínek 
 
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

Bez připomínek 
 
z hlediska ochrany přírody a krajiny  

Bez připomínek 
 
z hlediska státní správy lesů a myslivosti 

Bez připomínek 
 

Městský úřad Kolín, vodoprávní úřad 

Souhrnné stanovisko ze dne 24.8.2005 č.j. ŽP/3660/2005/Tu/Tv  

Investor se zavazuje ke splnění všech požadovaných podmínek. 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Kolíně 
Stanovisko ze dne 28.7.2005 zn.3693/216/1402/05/KO 

Investor se zavazuje ke splnění všech požadovaných podmínek. 

 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kolín 

Stanovisko ze dne 23.8.2005 č.j.HSKL 4289/KO-OP-2005 
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Investor se zavazuje ke splnění všech požadovaných podmínek. 

 

Státní plavební správa 

Stanovisko ze dne 7.9.2005 zn.4453/PH/05 

Bez připomínek 

 

Český telecom, a.s. 

Stanovisko ze dne 16.9.2005 č.j.0166758/05/CKO/000 

Bez připomínek 

 

Lesy České republiky, a.s. 

Stanovisko ze dne 16.9.2005 zn.874/9/2005 

Bez připomínek 

 

Povodí Labe, s.p. 

Stanovisko ze dne 22.9.2005 zn.911200/05/Cha/23512 

Investor se zavazuje ke splnění všech požadovaných podmínek. 

z hlediska plánování v oblasti vod 

Bez připomínek 
 
z hlediska správce vodního toku 

Bez připomínek 
 
z hlediska majetkoprávních vztahů 

Bez připomínek 
 

Středočeská energetická, a.s. 

Stanovisko ze dne 2.9.2005 zn.21300 

Bez připomínek 

 
 

5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 
 (SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY) 
 

Technická pravidla a technické normy nemají charakter obecně závazného právního 
předpisu. Mají charakter nezávazného předpisu obdobně jako technické normy v systému 
Evropského společenství. Jejich dodržování z hlediska minimálních stanovených požadavků 
právě ve vazbě na zmíněné právní předpisy vytváří závazný požadavek k zajištění bezpečnosti 
a spolehlivosti. 
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Zrušení závaznosti ČSN vede často k nesprávnému výkladu, že normy a podobně další 
technické předpisy, které jsou obdobně nezávazné, nemají pro praxi význam a lze je prostě 
pominout. 

Závaznost jejich ustanovení je nutno chápat tak, že konkrétní technické řešení se může 
odchýlit od ustanovení technických předpisů jen v případě, že použitým řešením bude 
prokazatelně dosaženo alespoň stejné úrovně bezpečnosti, provozuschopnosti a spolehlivosti. 

Technické předpisy jsou při své tvorbě projednány s neopomenutelnými účastníky ve 
smyslu zákona obdobně jako v případě ČSN a jsou vydány ve znění, se kterým vyslovili 
souhlas. 

Práce a zařízení provedení podle technických předpisů odpovídají uznanému stavu 
techniky. Subjekt postupující podle nich má záruku, že provedl postačující opatření k zajištění 
bezpečnosti, provozuschopnosti a spolehlivosti zařízení. 

Pojem tzv. „nezávaznosti“ norem a předpisů však vyžaduje bližšího vymezení 
významu tohoto pojmu tak, jak je chápán a zejména uplatňován v zemích s vyspělou 
ekonomikou a úrovní standardizace. 

 
ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydraulice 
ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky 
ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace 
ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 01 3504 Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky 
ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN 01 8013 Požární tabulky 
ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 
ČSN 02 9011 Těsnění. Pryžové manžety. Konstrukční a montážní pokyny  

ČSN 03 8005 
Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu 
kovů 

ČSN 03 8270 Ochrana ocelových konstrukcí vodních staveb nátěry 

ČSN 08 5000 
Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových 
turbín a regulátorů vodních turbín 

ČSN EN 60041 

Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik 
vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod 
IEC 41:1991) 

ČSN 08 5020 Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín 
ČSN EN 62270 Automatizace vodních elektráren – Pokyn pro řízení pomocí počítače 
ČSN EN 60308 Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů 
ČSN 13 0010 Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 
ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy 
ČSN 13 0030 Spoje potrubí a armatur 
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 

ČSN 13 4020 
Průmyslové armatury. Přímé zpětné ventily přivařovací a přírubové 
PN 100, 160 a 250 

ČSN ISO 7363 
Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací 
dokumenty 

ČSN EN 12644-2 Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení 
ČSN ISO 12482-1 Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně 
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ČSN ISO 9927-1 Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně 
ČSN ISO 9926-1 Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně 
ČSN ISO 9928-1 Jeřáby. Příručka pro řízení jeřábu. Část 1: Všeobecně 
ČSN ISO 10973 Jeřáby – Příručka náhradních dílů 
ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení 

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 
ČSN 27 0144 

Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 
břemen 

ČSN 34 3108 
Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením  
pracovníky seznámenými 

ČSN 46 5340 
ST SEV 5298-85 Ochrana přírody. Půdy. Termíny a definice 
ČSN 50 3601 Asfaltované a dehtované hydroizolačné pásy. Spoločné ustanovenia  
ČSN 64 3041 Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu. 
ČSN 65 6001 Soustava označování, značek a zkratek ropných výrobků 
ČSN 67 0810 Úprava nátěrových hmot pro nanášení 
ČSN 67 0811 Skladování nátěrových hmot  
ČSN 67 3003 Názvosloví nátěrových hmot. Základní pojmy 

ČSN 67 3350 
Nátěrové hmoty olejové pigmentované. Základní společná 
ustanovení  

ČSN 69 0012 Provoz stabilních tlakových nádob 
ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii 
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 72 1170 Zkoušení kameniva pro stavební účely 
ČSN 72 1172 Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva 
ČSN 72 1173 Stanovení odplavitelných částic a hliněných hrudek v kamenivu 
ČSN 72 1174 Stanovení vlhkosti a nasákavosti kameniva 
ČSN 72 1175 Stanovení mechanických vlastností kameniva 
ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu 
ČSN 72 1177 Zkouška humusovosti kameniva 
ČSN 72 1179 Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi 
ČSN 72 1180 Stanovení rozlišných částic kameniva 
ČSN 72 1181 Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu 
ČSN 72 1182 Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva 

ČSN 72 1185 
Zkoušení kameniva pro stavební účely. Všeobecné požadavky na 
odběr a přípravu vzorků 

ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 72 1519 Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy 
ČSN 72 5250 Chemicky odolná stavební kamenina. Jakost, tvary a rozměry 

ČSN 73 0031 
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní 
ustanovení pro výpočet 

ČSN 73 0033 
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní 
ustanovení pro zatížení a účinky 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi 
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ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0210-1 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – přesnost 
osazení. 

ČSN 73 0210-2 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
ON 73 0606 Izolace asfaltové. Navrhování a provádění. 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 73 1000 Zakládaní stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb 

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 
SN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem 
ČSN 73 6506 Zatížení vodohospodářských staveb ledem 
ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví 

ČSN 73 6524 
Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a 
zařízení hydrotechnických staveb 

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie 
ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 
ČSN 73 6881 Malé vodní elektrárny. Základní požadavky 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související předpisy 

ČSN EN 12811-1 
Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky 
na provedení a obecný návrh 

ČSN EN 12811-2 Dočasné stavební konstrukce – Část 2: Informace o materiálech 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 75 0124 Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží 
ČSN 75 0125 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky - Přehrady 
ČSN 75 0128 Vodní hospodářství. Názvosloví využití vodní energie 
ČSN 75 0150 Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství 
ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištění. Všeobecné požadavky 
ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy 
ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana 
ČSN EN 124 Poklopy, mříže, rámy na šachty 

ČSN EN ISO 6708 Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN 

ČS EN ISO 12944-1 
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady 

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 

DIN 804/8075 Trubky z polyetylenu (PE) – PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – 
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všeobecné požadavky na jakost. Zkoušky. 
DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků 

TNV 75 0211 Dlouhodobá deformace na plastovém potrubí 
TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 
TNV 75 0951 

Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských 
provozech 

ON 38 0555 Automatizace a dálkové řízení vodních elektráren 
OEG 38 0803 Bezpečnostní předpisy pro energetiku. Práce ve vodních elektrárnách 
ON 38 1005 Zařizovací předpisy pro energetická díla 
ON 73 6806 Provozní řády vodních děl 
ON 73 6807 Pozorování a měření na vodohospodářských stavbách 
ON 73 6808 Manipulační řády vodních děl 
ON 73 6809 Klimatické údaje priestorov vodných diel 

 
Seznam souvisejících zákonů, vyhlášek a předpisů, vždy v platných zněních 
 
Zákony, vyhlášky, předpisy 
a) Energetika 
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon) 

50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektronice 
 
b) Životní prostředí 
100/2001 Sb. Zákon, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů 

114/1992 Sb. Zákon, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
185/2001 Sb. Zákon, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů)  

 

 

 

c) Doprava 
13/1997 Sb. Zákon, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
30/2001 Sb.   Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 

d) Bezpečnost, kontrola, revize 
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

48/1982 Sb. Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

19/1979 Sb. Vyhláška ČBÚ a ČÚBP, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

20/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů  

  
e) Voda, vodní hospodářství 
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

229/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.; o 
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod; náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

  
f) Obecné, obchodní mezinárodní a stavební právo 
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
137/1998 Sb. Vyhláška, o obecných technických požadavcích na výstavbu 
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu 
22/1997 Sb. Zákon, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
344/1992 Sb. Zákon, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 

znění pozdějších předpisů,  
513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

 
Uvedené zákony, vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu, včetně změn 

a doplňků vydaných k těmto právním předpisům. 
 
 
6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 

Zhotovitel je povinen prostudovat obsah dokladové dokumentace a podmínky 
jednotlivých účastníků respektovat. 

Pro stavbu vydal územní rozhodnutí Městský úřad Poděbrady, Stavební úřad dne 
24.11.2004 pod č.j. Výst./03780/2004/Pir. Podmínky rozhodnutí, viz.Územní rozhodnutí.  
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7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 
 

Malá vodní elektrárna využije energetický potenciál Labe vytvořený jezovou zdrží 
Velký Osek. Stavba zabezpečí průchod rybí osadou v obou směrech.  

 
  
8. POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 
 
Předběžný popis postupu výstavby: 

1. Přípravné práce (ZOV, skrývky, přeložky komunikace) 
2. Realizace ohrázování stavební jámy 
3. Vytěžení stavební jámy 
4. Stavba strojovny, osazení technologie, rybí přechod 
5. Realizace navazujících objektů, přípojka VN 
6. Dokončení, stavební úpravy 
7. Zkušební provoz, kolaudace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/2010                              Lubomír Pop 
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NOVOSTAVBA MVE VELKÝ OSEK 
Průvodní a souhrnná technická zpráva dokumentace pro provádění stavby   06/2010 

 

16 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY 

 
Technická dokumentace řeší návrh výstavby MVE Velký Osek – stavbu malé vodní 

elektrárny MVE na levém břehu řeky Labe, u jezu zdymadla Velký Osek v ř.km 911,722. 
MVE bude využívat hydroenergetický potenciál, který je dán vzdutím jezového stupně 
a průtokem řeky Labe. 

Účelem jezu je zabezpečení vzdutí pro plavební dráhu, která je vedena při pravém 
břehu řeky Labe. Prostorové uspořádání místa stavby MVE umožňuje využití celkového 
cílového průtoku 51 m3/s. 

Stavba bude realizována s turbinami o hltnosti cca 51 m3/s. 

Tato dokumentace řeší stavbu MVE Velký Osek s technologií firmy GHE 
Hydroenergy. 

 
Stavba malé vodní elektrárny Velký Osek představuje: 

a. Stavba vlastní MVE s objekty vtoku, strojovny, výtoku a lávky s ledolamem. 

b. Stavba rybího přechodu, vodovodu a kanalizace. 

c. Příjezdová komunikace a přípojka vyvedení výkonu. 
 

Celá stavba je umístěna při levém břehu Labe. Stavba je osazena tak, aby 
minimalizovala zhoršení odtokových poměrů. Koryto rybího přechodu je umístěno pod 
úroveň stávajícího terénu. Předpokládané osazení zelení, jako náhrada za vymýcené, nebude 
mít vliv na odtokové poměry. Jde pouze o začlenění stavby do okolního rázu krajiny. 

 

1.1. Zhodnocení staveniště 
Stavba malé vodní elektrárny je situována na levém břehu Labe u obce Pňov – 

Předhradí. Obec se nachází cca 8 km od historického města Kolín a 8 km od lázeňského 
centra Poděbrady.. Obcí s rozšířenou působností je město Kolín. Stavba malé vodní elektrárny 
je situována u jezu Velký Osek na levém břehu Labe. 

 

Geologické poměry 

Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu malé vodní elektrárny, 
situované na levém břehu Labe v místě jezu Velký Osek. Jedná se o komplikovanou stavbu 
v břehové části toku, s podzemními objekty, pro které je uvažována hloubka základu cca 11 m 
pod terénem. Úkolem průzkumu bylo stanovit základové poměry staveniště, na podkladu 
výsledků nově provedené vrtné sondáže a archivních průzkumů. 

Základová spára se nachází na úrovni zvětralých slínovců třídy R6-R5. 

Spodní voda se na staveništi koresponduje s úrovní vody v řece. Zvodnění je vázáno 
na dobře průlomově propustné písčité a štěrkovité zeminy spodní části terasového souvrství. 
Z chemického hlediska se jedná o vody slabě alkalické se zvýšeným obsahem agresivního 
oxidu uhličitého. 
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Geolog hodnotí základové poměry jako složité dle ČSN 73 1001, důvodem je výskyt 
hladiny spodní vody nad úrovní základové spáry.V rámci otevření stavební jámy bude nutno 
zajistit filtrační stabilitu dna stavební jámy. 

Výpočtová únosnost základové půdy a sedání stavby budou stanoveny podle mezních 
stavů při využití směrných charakteristik základové půdy. Přitom je nutno uvažovat hladinu 
spodní vody nad základovou spárou a zmenšení objemové tíhy zemin o plný vztlak. 

Únosnost základové spáry vzhledem k podkladním vrstvám a hloubce založení je 
zřejmě dostatečná, rovněž sedání stavby je předpokládáno v přijatelných mezích.  

Dokumentace základního i doplňkového geologického průzkumu je součástí  
dokumentace.  

1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Malá vodní elektrárna bude postavena na levém břehu Labe. Jde o území, které 
sousedí s levým pilířem levého pole pohyblivého jezu a ohrázovanou plochou inundačního 
území pravého břehu Labe. 

MVE bude využívat hydroenergetický potenciál průtoků řeky jako průtočná MVE – 
provozní hladina v nadjezí bude udržována hladinovou regulací ve vazbě na Manipulační a 
Provozní řád zdymadla.  

Vodní elektrárna zpracovává hydroenergetický potenciál řeky soustředěný na této 
lokalitě pohyblivým jezem. Do současné doby zde nebyl hydroenergetický potenciál řeky 
energeticky využit. 

 Všechna vyrobená energie bude předávána do distribuční sítě VN přípojkou 22kV 
ČEZ Distribuce, a.s. Ve strojovně bude umístěna vysokonapěťová trafostanice. 

Budova vodní elektrárny a její technologické zařízení jsou chráněny před Q100 i vyšší 
dle ČSN 73 6881 Malé vodní elektrárny – pro MVE I. kategorie.  

1.3. Technické řešení s popisem 

Stavba je rozdělena do stavebních objektů: 
 
Členění stavby 

SO 02 Lávka s ledolamem 

SO 05 Strojovna MVE 

SO 07 Zpevněné plochy 

SO 08 Rybí přechod 

SO 10 Vodovod strojovny MVE 

SO 11 Kanalizace strojovny MVE 

SO 13 Vegetační úpravy 

SO 14 Rekultivace území 

 

SO 02 Lávka s ledolamem 

V prostoru přívodního kanálu je vybudována lávka s ledolamem. Lávka je provedena 
na šířku cca 19,0 m a bude znemožňovat vnik plovoucích kusů ledu a případně objemných 
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plovoucích předmětů na jemné česle MVE. Konstrukce lávky je železobetonová, pochozí 
plocha je chráněna demontovatelným zábradlím s okopovým plechem. Konstrukce lávky je 
samostatně založena v břehové části na pilotech, v části stávajícího zavázání jezového pilíře je 
založena na přibetonovaném základě u tohoto pilíře. Uprostřed je podepřena ocelovou 
mezioporou vhodného hydraulického tvaru. Ve spodní části lávky je zabetonován plech 
tvořící ledolam. Ke konstrukci lávky je také uchycena elektronická zábrana plašení ryb. 

 

SO 05 Strojovna MVE 

Objekt strojovny MVE je navržen jako samostatný oddilatovaný celek o půdorysných 
rozměrech 27,84 x 17,30 m. Strojovnu tvoří železobetonová konstrukce rozdělená na 3 
vtoková pole šířky 4,8 m oddělené středovými pilíři tl. 0,8 m. Každé toto vtokové pole je 
opatřeno česlemi s průlinami 70 mm a drážkami pro provizorní hrazení. Na vtoku za česlemi 
je umístěn čistící stroj česlí, který je pojízdný po kolejích. Výtok z turbiny je zajištěn pomocí 
savky, každá savka je opatřena drážkami pro provizorní hrazení.  

 

SO 07 Zpevněné plochy 

Po dokončení stavebních prací bude provedeno celkové zarovnání terénu. Zpevněné 
plochy v prostoru podél levé boční stěny objektu MVE jsou vytvořeny vegetačními 
tvárnicemi. Pro odvodnění zpevněných ploch je využito vyspádování směrem od objektu 
MVE do prefabrikovaných dílců odvodňovacího žlabu. 

 

SO 08 Rybí přechod 

Rybí přechod je navržen mezi strojovnou MVE a levým jezovým pilířem a jeho 
rozměry vycházejí z doporučení technické normy TNV 75 2321 Rybí přechody. Jedná se o 
betonové koryto obdélníkového tvaru šířky 4,00 m se svislými balvanitými štěrbinami. Do 
dna je zakomponovaný kamenitý substrát z Labe, adekvátní navazujícímu úseku. Na vstupu 
z dolní vody a výstupu do horní vody  jsou zabetonovány ocelové profily „U“ pro případné 
zahrazení rybího přechodu. Přístup je z obslužných lávek. Na výstupu z RP jsou do dna 
zabetonovány vodící drážky U č.100 do výše 1 m nade dno pro odlovné koše. 

Parametry štěrbinového rybího přechodu RP II: 

• Délka: 71,32 m 
• Rozdíl hladin: 1,90 m 
• Rozdíl hladin na přehrážce: 150 mm 
• Průměrná hloubka bazénů: 0,80 m 
• Délka bazénů: 4,00 m 
• Šířka v hladině: 4,00 m 
• Počet štěrbin: 14 ks 

 

SO 10 Vodovod strojovny MVE 

Pro zajištění užitkové vody pro sociální zařízení MVE je navržena kopaná studna, 
která je situována do prostoru zpevněné plochy před strojovnou.  

Vnitřní rozvod vody je zaveden pouze do prvního podlaží přístavby strojovny, kde je 
situováno sociální zařízení. 
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SO 11 Kanalizace strojovny MVE 

Odpadní vody ze sociálního zařízení MVE budou svedeny potrubím do malé domovní 
ČOV umístěné v prostoru zpevněné plochy před strojovnou u její přístavby. 

 

SO 13 Vegetační úpravy 

Kolem všech objektů bude provedena výsadba doprovodné zeleně, tj. stromu, keřů a 
travního porostu, ve skladbě odpovídající charakteru okolní krajiny. Výsadba náhradních 
dřevin bude probíhat mimo průtočný profil Labe. 

 

SO 14 Rekultivace území 

Po ukončení stavebních prací a po odstranění zařízení staveniště budou všechny 
plochy dotčené výstavbou a prostor zařízení staveniště vyčištěny od zbytků stavebních 
materiálů, zpětně opatřeny sejmutou skrývkou a osety travním porostem. Místně bude 
provedena doplňková výsadba lesních stromů. 
 
 
1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupovou komunikací bude komunikace napojená na stávající komunikaci z obce 
Oseček na levém břehu Labe. Nová komunikace bude provedena v délce cca 1,3 km. 

Přístupová komunikace MVE je napojena na místní komunikaci obce Oseček, 
umístěné na p.p.č. 716/2 k. ú. Oseček.  

Vyvedení výkonu bude řešeno kabelovou přípojkou. Výkon generátoru bude vyveden 
přes trafostanici a rozvodnu do kabelové přípojky.   

 
1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Parkování vozidel obsluhy bude řešeno ne zpevněné ploše před vstupem do MVE. 

 
1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 
1.6.1. Vliv stavby na krajinný ráz 

Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí MěÚ Kolín, OŽP dne 7.2.2006 o souhlasu 
s umístěním a povolením stavby podle zákona č. 106/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební 
úřad podle ustanovení § 120 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zde zároveň konstatováno, že krajinný ráz 
nebude vzhledem k umístění stavby a v rámci stávajícího vodního a celkového stavebního 
řešení dotčen. 

 
1.6.2. Zábor území 

Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru v k.ú. Předhradí a v k.ú. Velký Osek.  
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1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu 
stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k překračování a posunování na 
okolní pozemky. 

2. Z plochy trvalého záboru bude skrytá zúrodnění schopná zemina. Skrytá zemina bude 
před zahájením stavby dočasně deponována a po ukončení stavby využita pro terénní 
úpravy u strojovny. 

 

1.6.3. Kácení vzrostlé zeleně 
V případě nutnosti rozšíření kácení, je třeba tuto věc projednat s OÚ Velký Osek. 

 

1.6.4. Ochrana ryb – rybí přechod 

Komise pro rybí přechody při Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky 
odsouhlasila projekt na 17.jednání Komise pro výstavbu rybích přechodů ze dne 14.04.2005. 
Zřízen bude štěrbinový rybí přechod mezi MVE a jezovým pilířem. 

 

1.6.5. Nové odpady vzniklé stavbou 

Odpady zachycené na česlích budou čistícím strojem vyhrabány do kontejneru. Ten 
bude vyvezen na příslušnou skládku dle zatřídění odpadu. Skladování materiálu je zakázáno 
na veřejných komunikacích mimo projednané prostory. 

Likvidace odpadů 

Zatřídění odpadu podle „Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“, jako součásti „Zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 
odpadech“, kterou se vyhlašuje „Katalog odpadů”. 

Provozovatel po uvedení MVE do provozu zapracuje do Provozního řádu, resp. 
Havarijního plánu. 

 
1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

Předmětem projektu je návrh malé vodní elektrárny. Řešení bezbariérového užívání 
navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací není předmětem projektu, neboť pohyb 
takových osob je vyloučen. 

 
1.8. Průzkumy a měření 

Pro stavbu byly vypracovány posudky, které jsou součástí projektové dokumentace.  

PBŘS 

Bylo vypracováno Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Zaměření výškopisu a polohopisu 

Bylo provedeno podrobné měření výškopisu a polohopisu.  

Geologický průzkum 
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Byl zpracován v 04/2009 podrobný inženýrsko-geologický průzkum (RNDr. 
V.Sýkora). 

Hluková studie 

Bylo zpracováno posouzení hlukové zátěže na nejbližší chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor staveb, způsobené provozem MVE. 

Dendrologický průzkum a finanční ohodnocení zeleně 
 
1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení 

Podkladem pro vytyčení jsou souřadnice lomových bodů projektovaných objektů. Před 
zahájením prací budou vytyčeny stávající sítě a pozemky. 

 
1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 Viz úvod této zprávy. 

 

1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Trvale nežádoucí vlivy nebudou. Po dobu stavby dojde k dočasnému negativnímu 
vlivu. 

Při provádění je nutno používat pouze takové dopravní a mechanizační prostředky, 
které splňují požadavky technických předpisů a požadavky na ochranu životního prostředí. 
Během výstavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.  

 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Všechny materiály budou splňovat obecné požadavky pro výstavbu. 
Statické výpočty a posudky jsou součástí dokumentace.  

 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí této dokumentace. 
 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Je řešeno v prováděcích výkresech stavby, statické výpočty, armovací výkresy. 
Ve smyslu ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty platí pro 

projektování MVE obsahem na požadavky požární bezpečnosti staveb samostatná technická 
norma ČSN 73 6881 Malé vodní elektrárny – základní požadavky. 

V souladu s oběma normami splňuje objekt strojovny MVE přímo svou dispozici 
a konstrukčním návrhem „základní ustanovení“ ČSN 73 0804 o požární bezpečnosti takto: 

Způsob provozu:  MVE je bezobslužná s občasnou pochůzkovou službou 
Umístění:   MVE je umístěna přímo u vodního toku – řeka Labe 
Druh stav. konstrukce: Stavební konstrukce jsou druhu D1 

Pro stavbu bude zpracován Požární posudek a údaje výše uvedené zpřesněny. 
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b) omezení rozvoje šíření ohně a kouře ve stavbě 
 Není relevantní, jde o betonové konstrukce, bez oken. 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

 Šíření požáru je omezeno. 

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

Zvířata se v objektu nebudou vyskytovat. Osoby budou evakuovány dveřmi ze 
strojovny. 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Stavba bude přístupná z přístupové komunikace, která je součástí stavby. 
 
 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 

Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování 
následujících opatření. 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel 
stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat 
veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající 
zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po 
jejím ukončení ji předá jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě 
zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o 
tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. 

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci 
stavby používal a uvést tyto do původního stavu. 

Požární zpráva je součástí této dokumentace a její závěry nutno respektovat při stavbě. 
 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem. 

Vstup do objektů MVE je povolen pouze pověřeným osobám. Stavbu může 
obsluhovat pouze oprávněná osoba pověřená provozovatelem a řádně vyškolená. Povinnosti 
budou zakotveny v povinných provozních předpisech (Provozní řád, Manipulační řád, 
Havarijní a Povodňový plán). 

Zásady manipulací na jezu při výstavbě MVE a při jejím provozu a provozní 
podmínky pro jez po výstavbě zajišťuje investor stavby MVE. 

 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Podle výrobce nevydávají turbiny téměř žádný hluk. Hodnoty hlučnosti turbin nejsou 
měřeny. Uvádí se však, že hladina provozní hlučnosti je nižší než mezní hodnoty 
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předepisované ve směrnici Rady EU č. 98/37/EC pro oblast strojírenství (nařízení vlády č. 
170/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 283/2000 Sb.) Nižší hlučnost je dána také umístěním 
turbin do podzemí a dále tím, že ložiska jsou ponořená ve vodě. 

Hluk z provozu turbiny bude minimální. Generátor při svém provozu vydává hluk na 
úrovni běžného elektromotoru. 

Přesným osazením soustrojí je možnost zvýšené úrovně hluku prakticky vyloučena. 
Běžné zvuky budou pohlceny stavebními konstrukcemi bez nutných dalších opatření. Vibrace 
jsou vyloučeny již vlastní konstrukcí turbiny.  

Z toho je patrné, že při dodržení stavebního řešení bude nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví, před nepříznivými účinky hluku, splněno. 

Bylo zpracováno posouzení hlukové zátěže na nejbližší chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor staveb, způsobené provozem MVE. 

 

 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

Není relevantní. 
 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 

Předmětem projektu je návrh vodní elektrárny. Řešení přístupu a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem projektu, pohyb těchto 
osob se nepředpokládá. 
 
 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Seismicita 

Ve smyslu ČSN 73 0036 nepatří zájmové území do seismických oblastí, není proto 
nutné uvažovat účinky zemětřesení. Zájmové území se nenachází v oblastech seismických 
projevů. 

Dle ČSN 73 0036 změna 2 (Seismická zatížení staveb) spadá území do oblasti 
makroseismické intenzity 6 stupně. Zájmové území spadá do zóny G, t.j. s efektivním 
špičkovým zrychlením 0,030g. 
 
Velké vody 

M–denní průtoky – Q
m 

m3/s 

 

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

145 100 77,7 63,1 52,5 44,2 37,4 31,6 26,5 21,7 17,1 12,7 10,1 
 
 
N-leté průtoky 



NOVOSTAVBA MVE VELKÝ OSEK 
Průvodní a souhrnná technická zpráva dokumentace pro provádění stavby   06/2010 

 

24 

 

N let 1 2 5 10 20 50 100 
Q

N
 m3/s 309 411 556 672 791 956 1087 

 
 
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi 

Ochrana proti korozi bude především zinkováním a nátěry.  
 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 Řešení je v souladu se směrnicí CO pro technická opatření na území ČR CO-1-9/č. 
 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

b) Zásobování vodou 

c) Zásobování energiemi 

d) Řešení dopravy 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

f) Elektronické komunikace 

Provoz MVE bude napojen na řídící systém jezové zdrže VD Velký Osek. Informace 
budou sdělovány elektronickou komunikací. 

 
 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 
 
a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

Viz úvod této zprávy. 

b) Popis technologie výroby 

Turbina vodní elektrárny využívá rozdílu hladin horní a dolní vody, který je 1,90 m 
a průtoku vody k výrobě elektrické energie, která bude dodávána do sítě nízkého napětí 
ČEZu. 

c) Údaje o počtu pracovníků 

MVE bude provozována občasnou obsluhou. 
 
d) Údaje o spotřebě energií 

MVE bude spotřebovávat minimum energie na svícení a provoz MaR. 
 
e) Bilance surovin, materiálů a odpadů 

Provoz MVE nepožaduje suroviny ani materiál. Odpady = shrabky česlí budou 
ukládány do kontejneru a odváženy na skládku. 
 
f) Vodní hospodářství 
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Viz Manipulační a Provozní řád, který bude předložen ke kolaudaci stavby. 

g) Řešení technologické dopravy 

Není relevantní. 

h) Ochrana životního a pracovního prostředí 

Výstavba MVE nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vyčištěním prostoru od 
náletu a úpravou plochy dojde k celkovému zlepšení vzhledu lokality. 

V průběhu stavby je nutné počítat v bezprostřední blízkosti s vyšší hlučností 
způsobenou stavebními stroji, stavebník však musí tyto průvodní jevy stavby minimalizovat. 
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