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OSNOVAOSNOVA

popis ppopis přředchedcháázejzejííccíího ho řřeeššeneníí a nova novéého nho náávrhu vrhu –– var. 1avar. 1a

vyuvyužžitelnitelnéé výsledky z pvýsledky z přředchedcháázejzejííccíích výzkumch výzkumůů

program dalprogram dalšíšího výzkumuho výzkumu

ppřřestavba hydraulickestavba hydraulickéého modeluho modelu

výzkum výchozvýzkum výchozíího nho náávrhu PS na hydraulickvrhu PS na hydraulickéém modelum modelu

ppřříípravný výzkum na 3D matematickpravný výzkum na 3D matematickéém modelum modelu

zzáávvěěrr



POROVNPOROVNÁÁNNÍÍ VARIANT VARIANT –– celkový pohled na PS Dcelkový pohled na PS Děčěčíínn

ppůůvodnvodníí variantavarianta varianta 1avarianta 1a

VIZUALIZACEVIZUALIZACE



POROVNPOROVNÁÁNNÍÍ VARIANT VARIANT –– popis hlavnpopis hlavníích rozdch rozdííllůů

uspouspořřááddáánníí funkfunkččnníích objektch objektůů PS se nemPS se neměěnníí
plavebnplavebníí komorakomora totototožžnnáá (z(zůůststáávváá na pna půůvodnvodníím mm mííststěě, stejn, stejnéé
parametry, shodný systparametry, shodný systéém plnm plněěnníí a pra práázdnzdněěnníí, stejn, stejnéé řřeeššeneníí ohlavohlavíí))
jez jez -- osa jezu zosa jezu zůůststáávváá kolmkolmáá na PK, posunutna PK, posunutíí o 100 m proti proudu, o 100 m proti proudu, 
ppřřííččný ný řřez se nemez se neměěnníí, jezov, jezováá pole se mpole se měěnníí zz 3 x 43.0 m na 3 x 40.0 m, 3 x 43.0 m na 3 x 40.0 m, 
pilpilíířře se me se měěnníí z 2 x 5.0 m na 2 x 4.0 m, celkovz 2 x 5.0 m na 2 x 4.0 m, celkováá šíšířřka jezu ka jezu ⇒⇒ ze 139 m ze 139 m 
na 128 mna 128 m
vodnvodníí elektrelektráárnarna –– šíšířřka objektu se mka objektu se měěnníí z 33.7 m na 24.5 z 33.7 m na 24.5 m, m, šíšířřka ka 
dděěllííccíího pilho pilíířře mezi VE a jezem z 8.5 m na 1.5 me mezi VE a jezem z 8.5 m na 1.5 m
rybrybíí ppřřechodechod –– šíšířřka se mka se měěnníí z 6.0 m na 30.0 mz 6.0 m na 30.0 m
úúprava levprava levéého bho břřehu v hornehu v horníí zdrzdržži podle poi podle požžadavkadavkůů ekologekologůů
úúprava levprava levéého bho břřehu v dolnehu v dolníí zdrzdržži souviseji souvisejííccíí s novs nověě navrhovanou navrhovanou 
regularegulaččnníí úúpravou pravou úúseku toku pod plavebnseku toku pod plavebníím stupnm stupněěmm



POROVNPOROVNÁÁNNÍÍ VARIANT VARIANT –– popis (vodnpopis (vodníí elektrelektráárna)rna)

60,0 GWh/rok46,90 GWh/rokvýroba el. energie v průměrně
vodném roce

10,0 MW7,90 MWcelkový instalovaný výkon

-119.44 m n.m.  (spád 5.06 m)dolní hladina při Q345d

-120,40 m n.m.  (spád 4.10 m)návrhová dolní hladina při Qt

-124,50 m n.m.návrhová horní hladina

5400 mm4350 mmprůměr oběžného kola

310 m3.s-12 x 125 = 250 m3.s-1návrhová hltnost turbín Qt

původní návrhnový návrhparametry MVE



POROVNPOROVNÁÁNNÍÍ VARIANT VARIANT –– popis (rybpopis (rybíí ppřřechod)echod)



POROVNPOROVNÁÁNNÍÍ VARIANT VARIANT –– popis (rybpopis (rybíí ppřřechod)echod)



VYUVYUŽŽITELNITELNÉÉ VÝSLEDKY Z PVÝSLEDKY Z PŘŘEDCHEDCHÁÁZEJZEJÍÍCCÍÍCH VÝZKUMCH VÝZKUMŮŮ

VÝZKUM CELKOVVÝZKUM CELKOVÉÉHO DISPOZIHO DISPOZIČČNNÍÍHO HO ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PLAVEBNPLAVEBNÍÍHO STUPNHO STUPNĚĚ

•• výzkum realizovvýzkum realizováán v letech 2002 n v letech 2002 –– 2003 na modelu s pevným dnem2003 na modelu s pevným dnem

•• stejnstejnáá dispozice funkdispozice funkččnníích objektch objektůů = lze p= lze přřevzevzíít výsledkyt výsledky

•• nutnnutnéé ovověřěřit navrhovanit navrhovanéé úúpravy levpravy levéé ppřřííbbřřeežžnníí zzóóny vny v hornhorníí zdrzdržži i 
vodnvodníího dho dííla, navla, naváázzáánníí vstupu a výstupu vstupu a výstupu šširokirokéého rybho rybíího pho přřechodu echodu 
na pna přřilehlilehléé bbřřehy a ehy a úúpravu  levpravu  levéého bho břřehu vehu v dolndolníí zdrzdržžii



VYUVYUŽŽITELNITELNÉÉ VÝSLEDKY Z PVÝSLEDKY Z PŘŘEDCHEDCHÁÁZEJZEJÍÍCCÍÍCH VÝZKUMCH VÝZKUMŮŮ

NNÁÁVRH UMVRH UMÍÍSTSTĚĚNNÍÍ A KONSTRUKA KONSTRUKČČNNÍÍHO HO ŘŘEEŠŠENENÍÍ PKPK

•• výzkum realizovvýzkum realizováán v letech 2004 n v letech 2004 -- 20052005

•• plavebnplavebníí komora stejných parametrkomora stejných parametrůů jako u pjako u půůvodnvodníího nho náávrhuvrhu

•• shodnshodněě je je řřeeššeno jejeno jejíí hornhorníí, st, střřednedníí a dolna dolníí ohlavohlavíí a systa systéém jejm jejíího plnho plněěnníí
a pra práázdnzdněěnníí

•• je je žžáádoucdoucíí realizovat výzkum optimrealizovat výzkum optimáálnlníího ho řřeeššeneníí hornhorníího ohlavho ohlavíí a a 
optimalizace systoptimalizace systéému plnmu plněěnníí a pra práázdnzdněěnníí plavebnplavebníí komory (vkomory (vččetnetněě
vvššech dalech dalšíších funkcch funkcíí, kter, kteréé musmusíí plavebnplavebníí komora plnit)  na zvlkomora plnit)  na zvlášáštntníích ch 
hydraulických modelech vybudovaných ve vhydraulických modelech vybudovaných ve věěttšíších mch měřěříítctcííchch



VYUVYUŽŽITELNITELNÉÉ VÝSLEDKY Z PVÝSLEDKY Z PŘŘEDCHEDCHÁÁZEJZEJÍÍCCÍÍCH VÝZKUMCH VÝZKUMŮŮ

NNÁÁVRH  REJD PLAVEBNVRH  REJD PLAVEBNÍÍ KOMORY A JEJICH DKOMORY A JEJICH DĚĚLLÍÍCCÍÍCH ZDCH ZDÍÍ

•• výzkum realizovvýzkum realizováán v letech 2004 n v letech 2004 -- 20052005

•• výsledky lze plnvýsledky lze plněě ppřřevzevzíít (at (ažž na ovna ověřěřeneníí novnověě navrnavržženenéé úúpravy bpravy břřehu ehu 
a koryta za výstupem za koryta za výstupem z dolndolníí rejdy)rejdy)

•• navrnavržženenéé rozmrozměěry a tvarovry a tvarováá úúprava rejd, dprava rejd, déélky dlky děěllííccíích zdch zdíí, jejich , jejich 
konstrukkonstrukččnníí řřeeššeneníí vvččetnetněě detailndetailníího ho řřeeššeneníí jejich prjejich průůtotoččných ných ččááststíí a a 
jejich opevnjejich opevněěnníí byly ovbyly ověřěřeny eny nautickými experimentynautickými experimenty ss lodloděěmi a mi a 
lodnlodníími soupravami vmi soupravami vššech pouech použžíívaných typvaných typůů



NautickNautickéé experimenty experimenty –– max. plav. prmax. plav. průůtok Q = 1140 mtok Q = 1140 m33.s.s--11

Plavba tlačného soulodí po proudu            Plavba MNL 11600 soulodí proti proudu



VYUVYUŽŽITELNITELNÉÉ VÝSLEDKY Z PVÝSLEDKY Z PŘŘEDCHEDCHÁÁZEJZEJÍÍCCÍÍCH VÝZKUMCH VÝZKUMŮŮ

VÝZKUM OPTIMALIZACE POSTUPU VÝSTAVBY VODNVÝZKUM OPTIMALIZACE POSTUPU VÝSTAVBY VODNÍÍHO DHO DÍÍLALA

•• výzkum realizovvýzkum realizováán v letech 2004 n v letech 2004 –– 20052005

•• podrobný výzkum ppodrobný výzkum pěěti variant etapovti variant etapovéé výstavby vodnvýstavby vodníího dho díílala

•• zajizajiššttěěnníí ochrany staveniochrany staveniššttěě, stability stavebn, stability stavebníích jch jíímek a jimek a jižž vybudovaných vybudovaných 
ččááststíí vodnvodníího dho díílala

•• zabezpezabezpeččeneníí prprůůbběžěžnnéého plavebnho plavebníího provozuho provozu

•• výsledky lze povavýsledky lze považžovat pro ovat pro řřeeššeneníí varianty 1a na varianty 1a na úúrovni dokumentace pro rovni dokumentace pro 
úúzemnzemníí řříízenzeníí za plnza plněě vyuvyužžitelnitelnéé

•• pro dalpro dalšíší stupestupeňň projekprojekččnníí ppřříípravy vpravy vššak budeak bude nutnnutnéé -- vzhledem  ke vzhledem  ke 
zmzměěnněěným parametrným parametrůům  funkm  funkččnníích objektch objektůů -- znovu  stanovit potznovu  stanovit potřřebnebnéé
vývýššky koruny jky koruny jíímek ve vmek ve vššech stavebnech stavebníích etapch etapáách. ch. 



Postupy výstavbyPostupy výstavby



Postupy výstavby Postupy výstavby –– 3 etapov3 etapováá varianta varianta ––
výmoly a nvýmoly a náánosy po prnosy po průůchodu chodu QQkatkat



4.ETAPA VARIANT B,C - URČENÍ VÝŠKY KORUNY JÍMKY

Výška horní hrany pilířů již vybudovaných jezových polí: 125,50 m n.m.
Výška horní hrany zdí plavební komory:            126,00 m n.m.
Navrhovaný stupeň ochrany jímky: na průtok 2-leté povodně Q2 = 1470 m3.s-1
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Při koruně jímky ve výšce horní hrany pilířů, tj. na kótě 125,50 m n.m., bude zajištěna ochrana 
stavební jámy proti zatopení:
- při uzavřených vratech plavební komory do průtoku       Q = 1880 m3.s-1 > Q2 = 1470 m3.s-1

- při otevřených vratech plavební komory do průtoku Q = 1910 m3.s-1 > Q2 = 1470 m3.s-1



Postupy výstavby Postupy výstavby –– nauticknautickéé experimentyexperimenty



PROGRAM DALPROGRAM DALŠÍŠÍHO VÝZKUMUHO VÝZKUMU

ppřřeveváádděěnníí povodpovodňňových prových průůtoktokůů plavebnplavebníím stupnm stupněěmm

optimalizace vtokovoptimalizace vtokovéé ččáásti a dsti a děěllííccíí zdi mezi jezem a vodnzdi mezi jezem a vodníí elektrelektráárnou  rnou  

optimalizace výtokovoptimalizace výtokovéé ččáásti vodnsti vodníí elektrelektráárny rny 

optimalizace vstupnoptimalizace vstupníí a výstupna výstupníí ččáásti sti šširokirokéého rybho rybíího pho přřechodu echodu 

vybraný soubor nautických experimentvybraný soubor nautických experimentůů

výzkum výzkum úúččinninnéého transportu ledho transportu ledůů plavebnplavebníím stupnm stupněěmm



PPŘŘESTAVBA HYDRAULICKESTAVBA HYDRAULICKÉÉHO MODELUHO MODELU

termtermíín pn přřestavby: kvestavby: kvěěten a ten a ččerven 2008 erven 2008 

podklad: projektovpodklad: projektováá dokumentace firmy Hydroprojekt CZ, a.s. dokumentace firmy Hydroprojekt CZ, a.s. 
(zpracovan(zpracovanáá pro pro ŘŘVC VC ČČR v dubnu 2008)R v dubnu 2008)

výstupy: pvýstupy: přřestavestavěěný model + zprný model + zprááva o pva o přřestavbestavběě (V(VÚÚV T.G.M., v.v.i. V T.G.M., v.v.i. 
pro pro ŘŘVC VC ČČR R –– ččervenec 2008)ervenec 2008)

•• strustruččný popis stný popis stáávajvajííccíího hydraulickho hydraulickéého modelu PS Dho modelu PS Děčěčíínn

•• nnáávrh novvrh novéého ho řřeeššeneníí plavebnplavebníího stupnho stupněě

•• dokumentace pdokumentace přřestavby hydraulickestavby hydraulickéého modelu pro nho modelu pro nááslednslednéé
výzkumnvýzkumnéé ovověřěřeneníí tohoto novtohoto novéého ho řřeeššeneníí..



Model pModel přřed ped přřestavbouestavbou



DemontDemontáážž a odstrana odstraněěnníí ststáávajvajííccíích modelch modelůů jezu a VEjezu a VE



BourBouráánníí pravpravéého bho břřehu v hornehu v horníí zdrzdržžii



NovNováá linie paty levlinie paty levéého bho břřehu ehu –– dolndolníí zdrzdržž



RovnRovnáánníí pohyblivpohyblivéého dna modelu ho dna modelu –– hornhorníí zdrzdržž



PPřřestavestavěěný modelný model



PPřřestavestavěěný modelný model



ppůůvodnvodníí variantavarianta varianta 1avarianta 1a

HYDRAULICKÝ MODELHYDRAULICKÝ MODEL

POROVNPOROVNÁÁNNÍÍ VARIANT VARIANT –– celkový pohled na PS Dcelkový pohled na PS Děčěčíínn



ppůůvodnvodníí variantavarianta varianta 1avarianta 1a

HYDRAULICKÝ MODELHYDRAULICKÝ MODEL

POROVNPOROVNÁÁNNÍÍ VARIANT VARIANT –– detail MVE, jezu a rybdetail MVE, jezu a rybíího pho přřechoduechodu



PROBPROBÍÍHAJHAJÍÍCCÍÍ VÝZKUM PS DVÝZKUM PS DĚČĚČÍÍNN

optimalizace vtokovoptimalizace vtokovéé ččáásti a dsti a děěllííccíí zdi mezi jezem a VEzdi mezi jezem a VE
optimalizace výtokovoptimalizace výtokovéé ččáásti vodnsti vodníí elektrelektráárnyrny

vyuvyužžititíí poznatkpoznatkůů z pz přředchedcháázejzejííccíího výzkumuho výzkumu
ppřříípravný výzkum variantnpravný výzkum variantníích ch úúprav na 3D matem. modeluprav na 3D matem. modelu
ovověřěřeneníí výslednvýslednéého nho náávrhu vrhu úúpravy výtokovpravy výtokovéé ččáásti VE na sti VE na hydrhydr. m.. m.
nnáávrh a ovvrh a ověřěřeneníí opevnopevněěnníí dna na hydraulickdna na hydraulickéém modelum modelu

optimalizace vstupnoptimalizace vstupníí a výstupna výstupníí ččáásti sti šširokirokéého rybho rybíího pho přřechoduechodu
optimoptimáálnlníí situasituaččnníí uspouspořřááddáánníí vstupnvstupníí a výstupna výstupníí ččáásti RP (tj. sti RP (tj. 
navnaváázzáánníí na dolnna dolníí a horna horníí zdrzdržž tak, aby byly zajitak, aby byly zajiššttěěny podmny podmíínky nky 
pro migraci ryb i jiných pro migraci ryb i jiných žživoivoččichichůů plavebnplavebníím stupnm stupněěm)m)
opopěět vyut využžititíí 3D matematick3D matematickéého modeluho modelu
konstrukkonstrukččnníí úúprava (zejmprava (zejmééna výstup do hornna výstup do horníí zdrzdržže) e) →→ nutnnutnéé
vvěěttšíší mměřěříítko modelutko modelu



SOUSOUČČASNÝ VÝZKUM PS DASNÝ VÝZKUM PS DĚČĚČÍÍN N –– výzkum výchozvýzkum výchozíího nho náávrhuvrhu

sséérie pokusrie pokusůů na na hydraulickhydraulickéém modelum modelu (kalibrace regula(kalibrace regulaččnníích stavch stavíítek VE + tek VE + 
zamzaměřěřeneníí hladiny + proudovhladiny + proudovéé pompoměěry)ry)
zamzaměřěřeneníí hladiny hladiny –– celkem 13 profilcelkem 13 profilůů (11 m(11 měěrný vrný váálec + 2 hrotovlec + 2 hrotováá mměřěříítka)tka)
proudovproudovéé pompoměěry (HZ, HZ ry (HZ, HZ –– detail MVE, DZ):detail MVE, DZ):

Q = 1Q = 1225 m5 m33.s.s--11 (JEZ = 0 (JEZ = 0 →→ LT; PT)LT; PT)
Q = Q = 25250 m0 m33.s.s--11 (VE = (VE = 25250 m0 m33.s.s--11, JEZ = 0), JEZ = 0)
Q = 690 mQ = 690 m33.s.s--11 (VE = (VE = 25250 m0 m33.s.s--11 →→ JEZ = JEZ = 44440 m0 m33.s.s--11 →→ J1+J2+J3; J1+J2+J3; 
J1+J2, J3=0; J1+J3, J2=0; J2+J3, J1=0)J1+J2, J3=0; J1+J3, J2=0; J2+J3, J1=0)
Q = 1140 Q = 1140 mm33.s.s--11 (VE = 0, sp(VE = 0, spáád cca 1 m) d cca 1 m) →→ J1+J2+J3; J1+J2+J3; J1+J2, J3=0; J1+J2, J3=0; 
J1+J3, J2=0; J2+J3, J1=0J1+J3, J2=0; J2+J3, J1=0



SOUSOUČČASNÝ VÝZKUM PS DASNÝ VÝZKUM PS DĚČĚČÍÍN N –– výzkum výchozvýzkum výchozíího nho náávrhuvrhu

kalibrace regulakalibrace regulaččnníích stavch stavíítek vodntek vodníí elektrelektráárny rny –– ttřři pokusy:i pokusy:

prprůůtok Q = 125 mtok Q = 125 m33.s.s--11 levou turblevou turbíínou, pravnou, praváá turbturbíína uzavna uzavřřenaena
prprůůtok Q = 125 mtok Q = 125 m33.s.s--11 pravou turbpravou turbíínou, levnou, leváá turbturbíína uzavna uzavřřenaena
prprůůtok Q = 250 mtok Q = 250 m33.s.s--11 oboběěma turbma turbíínaminami

jez zcela zahrazenjez zcela zahrazen



PrPrůůtok LT VE tok LT VE –– Q = 125 mQ = 125 m33.s.s--11 PrPrůůtok PT VE tok PT VE –– Q = 125 mQ = 125 m33.s.s--11

PrPrůůtok VE tok VE –– Q = 250 mQ = 250 m33.s.s--11

ProudovProudovéé
pompoměěry v hornry v horníí
zdrzdržži PS Di PS Děčěčíín n 

(jez zcela (jez zcela 
zahrazen):zahrazen):



PrPrůůtok LT VE tok LT VE –– Q = 125 mQ = 125 m33.s.s--11 PrPrůůtok PT VE tok PT VE –– Q = 125 mQ = 125 m33.s.s--11

PrPrůůtok VE tok VE –– Q = 250 mQ = 250 m33.s.s--11

ProudovProudovéé
pompoměěry v dolnry v dolníí
zdrzdržži PS Di PS Děčěčíín n 

(jez zcela (jez zcela 
zahrazen):zahrazen):



SOUSOUČČASNÝ VÝZKUM PS DASNÝ VÝZKUM PS DĚČĚČÍÍN N –– výzkum výchozvýzkum výchozíího nho náávrhuvrhu

soubsouběžěžnněě s hydraulickým výzkumem probs hydraulickým výzkumem probííhháá ppřříípravný výzkum na 3D pravný výzkum na 3D 
matematickmatematickéém modelum modelu (Dr. Ing. Pavel Fo(Dr. Ing. Pavel Foššumpaur)umpaur)
vytvovytvořřeneníí 3D matematick3D matematickéého modelu podle dokumentace PS Dho modelu podle dokumentace PS Děčěčíín v n v úúpravpravěě
dle Var 1a, zpracovandle Var 1a, zpracovanéé firmou HDP pro firmou HDP pro ŘŘVC v dubnu 2008VC v dubnu 2008
výzkum výchozvýzkum výchozíího nho náávrhu PS Dvrhu PS Děčěčíín pro vybranou n pro vybranou řřadu pradu průůtoktokůů elektrelektráárnou rnou 
a jezem,a jezem,
ccííl výzkumu: dokumentace (popl výzkumu: dokumentace (popřř. . úúpravy) vtokovpravy) vtokovéé ččáásti VE, dokumentace sti VE, dokumentace 
(pop(popřř. . úúpravy) vstupnpravy) vstupníí a výstupna výstupníí ččáásti sti šširokirokéého rybho rybíího pho přřechoduechodu



Matematický model Matematický model –– rozsah 3D modelu 98,21 rozsah 3D modelu 98,21 –– 98,8898,88



KK--εε turbulentnturbulentníí modelmodel

3D 3D schschéématizacematizace

metoda konemetoda koneččných prvkných prvkůů

postup od dispozice k postup od dispozice k 
objektovobjektovéému rozlimu rozliššeneníí

Matematický model Matematický model –– metodika metodika řřeeššeneníí



Matematický model Matematický model –– výstupyvýstupy

QQVEVE= 250 m= 250 m33.s.s--11



Matematický model Matematický model –– výstupyvýstupy

QQVEVE= 250 m= 250 m33.s.s--11



Matematický model Matematický model –– výstupyvýstupy

QQVEVE= 250 m= 250 m33.s.s--11



Matematický model Matematický model –– výstupyvýstupy

prprůůtok pravou turbtok pravou turbíínou Qnou QPTPT= 125 m= 125 m33.s.s--11



Matematický model Matematický model –– výstupyvýstupy

prprůůtok levou turbtok levou turbíínou Qnou QLTLT= 125 m= 125 m33.s.s--11



Matematický model Matematický model –– výstupyvýstupy

QQVEVE= 250 m= 250 m33.s.s--11

prprůůtok Q = 690 mtok Q = 690 m33.s.s--11 -- VE a 2 jezovými poliVE a 2 jezovými poli

QQJEZJEZ= 440 m= 440 m33.s.s--11



VÝZKUM PS DVÝZKUM PS DĚČĚČÍÍN N –– ZZÁÁVVĚĚRYRY

z vyhodnocených výsledkz vyhodnocených výsledkůů se jevse jevíí navrhovannavrhovanáá úúprava vtokovprava vtokovéé ččáásti vodnsti vodníí
elektrelektráárny s jejrny s jejíím navm naváázzáánníím na jez jako vyhovujm na jez jako vyhovujííccíí
na matematickna matematickéém modelu budou provm modelu budou prověřěřeny daleny dalšíší varianty varianty úúprav vtokovprav vtokovéé a a 
výtokovvýtokovéé ččáástisti
výslednvýslednáá optimoptimáálnlníí varianta bude ovvarianta bude ověřěřena na hydraulickena na hydraulickéém modelum modelu
budou navrbudou navržžena a otestovena a otestováána opatna opatřřeneníí zamezujzamezujííccíí tvorbtvorběě výmolvýmolůů v okolv okolíí
funkfunkččnníích objektch objektůů (zejm(zejmééna pna přři pi přřeveváádděěnníí povodpovodňňových prových průůtoktokůů PS)PS)
bude optimalizovbude optimalizováán vstup a výstup z rybn vstup a výstup z rybíího pho přřechodu (mat. a echodu (mat. a hydrhydr.).)
budou provedeny nautickbudou provedeny nautickéé experimentyexperimenty

DDĚĚKUJI ZA POZORNOST!!!KUJI ZA POZORNOST!!!




