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Abstrakt 

 Účelem této práce je navrhnout koncept ponořené MVE Terezín v levém jezovém poli, 

prozkoumat její variantní řešení a vybrat nejvhodnější návrh pro tuto lokalitu. Na základě 

zvoleného konceptu pak vytvořit 3D model vybrané varianty a vytisknout sekci 3D modelu 

na 3D tiskárně. Vytisknutý 3D model by měl být tvořen s ohledem na budoucí využití pro 

hydraulický fyzikální model. 

 

Klíčová slova: MVE, 3D tisk, malá vodní elektrárna, jezová elektrárna, hydraulický model, 

3D model 

 

 

Abstract 

 

The goal of this study is to design a submerged SHPP Terezín in the left field, examine 

possible concept options and choose the most suitable version for realisation. Consecutively, 

based on the selected version, 3D model of the SHPP should be created and printed on a 3D 

printer. The printed model should be created considering its future use for hydraulic models. 

 

Key words: SHPP, 3D print, small hydo power plant, 3D modelling, hydraulic model  
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1. Úvod 

Na řece Ohři se na 2,626 km říčním kilometru ve městě Terezín nachází pohyblivý jez. Tento 

jez je vlastněn státním podnikem Povodí Ohře, který by rád využil energetický potenciál této 

lokality. Investor si přeje vytvořit co nejefektivnější a nejekonomičtější variantu na daném spádu. 

MVE by zároveň neměla příliš omezovat kapacitu jezu, a to hlavně při průchodu povodní. 

Z důvodu malého spádu a požadavku průchodnosti jezových polí stávajícího vodního díla je 

tedy vhodné hledat ne zcela tradiční řešení MVE. Obsahem této bakalářské práce je zpracovat 

koncept MVE Terezín v levém jezovém poli.  
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2. Stávající stav vodního díla Terezín 

2.1. Účel a popis vodního díla 

Současné vodní dílo v Terezíně je pohyblivý jez zbudovaný v letech 1972 – 1976.  

Účelem vodního díla je: 

 Vzdutí hladiny v jezové zdrži, které umožňuje odběry užitkové vody 

pro průmysl, zemědělství a ostatní uživatele vodního díla (viz úvodní část). 

 Ovlivňování zimního režimu Ohře v úseku VD Doksany – ústí do Labe. 

 Ochrana plavební dráhy Labe před splaveninami.1 

 

Pohyblivý jez má celkovou délku zhruba 80 metrů a sestává se ze tří jezových polí o světlosti 

22,0 m. Všechna pole jsou osazena ocelovými dutými klapkami, které jsou zasazeny v ložiscích 

a připevněny jezovému prahu. Hradicí výška klapek je 2,27 m a hradicí plech je 12 mm tlustý 

s poloměrem křivosti 5163 mm. Horní hrana klapek je osazena jak původními, tak i nově 

připevněnými rozražeči, které zde byly instalovány z důvodu předchozí vibrace klapek. Dutou 

klapkou pohybuje hydraulické zdvihadlo, které je s klapkou spojeno pohybovací rourou. Doba 

úplného sklopení klapky z nejvyšší polohy je asi 18 – 20 minut.  

 

Po stranách jezových polí je nacházejí celkem 4 pilíře s osovou vzdáleností 25 metrů. Na 

pravém břehovém pilíři je umístěna budka velínu. V bočních stěnách pilíře se nachází ocelové 

trouby (DN 300) pro zavzdušnění klapek a úchyty pro uchycení manipulačních lávek 

provizorního hrazení proti horní i dolní vodě.  

 

Spodní stavba je opatřena chodbou umožňující přístup na jednotlivé pilíře jezu zevnitř. 

Jezový práh je vysoký 1,15 m a je upraven pro možnost sklopení klapky. Betonový vývar 

nacházející se za spodní stavbu má délku 11,30 m a hluboký je 1,1m. Šikmý práh vývaru má 

sklon 1:4 a je opatřen betonovými rozražeči. Za prahem se nachází těžký kamenný zához délky 

6 metrů. 

 

Za levobřežním jezovým pilířem je umístěn rybí přechod, který byl vybudován v roce 2005.  

Jeho celková délka je 59 metrů. Světlá šířka žlabu je 1,8 metru, štěrbiny přepážek jsou osově 

vzdáleny 2,6 metru a jeho podélný sklon je 7,7 %.  

 

V podjezí se ve vzdálenosti zhruba 70 metrů nachází starý most do Terezín s prahem mostu 

na kótě 144,40 m n.m. který vzdouvá vodu v podjezí nového jezu. 

 

                                                           
1 Převzato z manipulačního řádu jezu Terezín 
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2.2. Parametry lokality 

2.2.1. Hydrologické a  průtokové poměry 

Základní hydrologické údaje byly převzaty z manipulačního řádu jezu Terezín. Údaje 

poskytl ČHMÚ a pocházejí ze dne 12.1.2004. 

 

Tok Ohře   

Plocha povodí A 

[km2] 5610   

Profil jez Terezín   

Průměrná 

dlouhodobá roční 

hodnota 

srážek Pa 

[mm] 

průtoku Qa 

[l/s] 

647 38 

Tabulka 2.1 - Hydrologické údaje 

 

m-denní průtoky [l/s] 

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

Qmd 86,6 60,8 47,4 38,6 32,0 26,8 22,5 18,8 15,4 12,2 8,8 5,4 2,9 

N-leté průtoky [m3/s] 

N 1   2   5   10   20   50   100 

Qn 292   391   532   644   762   923   1051 

Tabulka 2.2 - Hydrologické údaje 

 

 

Graf 2.1 - Čára trvání m-denních průtoků 
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Graf 2.2 - Čára opakování N-letých vod 

 

2.2.2. Horní voda 

Kóta provozní hladiny je 147,80 m n. m. Délka hydrostatického vzdutí je zhruba 7,15 

km. Minimální průtok je nadlepšován VD Nechranice, proto je provozní hladina zajištěna i za 

nízkých průtoků. Pokud bude postavena MVE, veškerý průtok bude převáděn přes elektrárnu a 

klapky nebudou převádět žádný průtok. Do nadjezí voda vtéká spíše z levé strany, takže úplav 

nebude vznikat před vtokem do elektrárny, ale na druhé straně.  

2.2.3. Dolní voda 

Hydrostatické vzdutí od jezu Lovosice na Labi, kde Ohře ústí do Labe (ř.km cca 792,5 

km) sahá až skoro k prahu starého mostu v Terezíně. Minimální a maximální plavební hladina 

na soutoku Ohře s Labem u Lovosic je 143,49 m n.m. a 145,52 m n.m., podle ŘVC ČR. Díky 

prahu starého mostu není za běžných průtokových stavů voda vzdouvána z Labe do podjezí 

v Terezíně, k této situaci dochází pouze za povodňových situací.  
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Údaje po měrnou křivku dolní vody (z manipulačního řádu jezu Terezín):  

Q 

[m3/s]  

H [m 

n.m.] 

0 144,4 

10 144,74 

20 144,90 

30 145,04 

40 145,16 

50 145,25 

75 145,47 

100 145,70 

150 146,14 

200 146,58 

240 146,92 

270 147,18 

300 147,39 
Tabulka 2.3 - Dolní voda 

Jak už bylo zmíněno dříve, úroveň hladiny podjezí je ovlivňována prahem starého mostu, 

který ji vzdouvá. Pokud by došlo ke zkapacitnění průtočného profilu pod mostem, bylo by 

možné navýšit spád na elektrárnu. Zvýšení spádu by vedlo k vyšší ekonomické efektivnosti 

investice. Při prohlubování mostního profilu by bylo nutné udělat podrobný průzkum stavby, 

protože most je původní z období výstavby pevnosti Terezín (18.století) a nejsou přesně známy 

jeho technické parametry. Most také patří do památkové rezervace Terezín, proto by bylo nutné 

získat potřebná povolení od památkového úřadu. 

2.2.4. Návrhový průtok 

Pro zachování funkčnosti rybího přechodu se předpokládá zůstatkový průtok minimálně 

1,5 m3/s. Nadlepšený odtok z VD Nechranice zajišťuje vždy minimální průtok 8 m3/s. 

Z předchozích studií byl po zhodnocení hydroenergetického potenciálu lokality stanoven 

návrhový průtok pro MVE Terezín - QN = 35 m3/s. Hladina horní vody bude stálá na kótě 147,80 

m a dolní voda bude mít výšku 145.1 35 m3/s při QN. 
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3. Možná provedení MVE Terezín v levém jezovém poli 

3.1. Specifika lokality a požadavky investora 

Stávající jez leží v památkově chráněném území pevnosti Terezín. Veškeré úpravy a změny 

musí být tedy prováděny s ohledem na historické okolí. V těsné blízkosti jezu leží původní 

břehové stěny z 18. století, které by neměly být porušeny nebo poničeny. Tyto restrikce značně 

omezují možnosti návrhu a provádění stavby. Pozemky na pravé straně jezu patří investorovi 

(Povodí Ohře, s.p.), proto při stavbě je možné tyto parcely jednoduše využívat, ovšem na levém 

břehu patří Povodí pouze část pozemku na kterém leží rybí přechod. Vedlejší parcely 

umožňující přístup k tělesu jezu z levé strany patří Městu Terezín. 

 

Obrázek 3.1 - Jez a přilehlé pozemky, červený obdélník ukazuje levé jezové pole a umístění 

budoucí MVE Terezín 

Hlavní důvod pro umístění nové MVE do levého jezového pole je existence stávajícího 

rybího přechodu. V případě realizace MVE v pravém jezovém poli by bylo nutné vystavět 

nový rybí přechod v jeho blízkosti na pravém břehu. Tento přechod by byl navržen na průtok 

1 m3/s a vedl by skrz stávající historické nábřežní opevnění, což by představovalo velký 
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problém pro realizaci. Také existence dvou rybích přechodů na tomto vodním díle není 

ekonomická a nutná. 

Před a za profilem jezu se řeka stáčí do dvou mírných protichůdných oblouků a tvoří tak 

mírné S. Za ohybem řeky pod jezem se tvoří velký úplav. Dá se předpokládat, že podobný úplav 

se bude tvoři také v nadjezí za vnitřní stanou oblouku na pravé straně, ovšem toto tvrzení nebylo 

oficiálně prozkoumáno. Vtok MVE by ležel na levé straně, takže úplav by neměl zamezovat 

vtoku do elektrárny.  

Investor také požaduje zachování stávající kapacity jezu. Průtočný profil by neměl být 

omezen jak za provozního tak za povodňového stavu.   

3.2. Břehová MVE 

Stavba břehové vodní elektrárny nepřipadá na levé straně jezu v úvahu, protože pozemky 

nepatří investorovi a jsou součástí památkově chráněného území města Terezín. Město Terezín, 

vlastnící tyto pozemky nemá zájem tyto parcely prodávat. Dále se nachází na levé straně jezu 

památkově chráněné opevnění břehu, do kterého je problém zasahovat. Proto je břehová 

elektrárna pro tuto lokalitu nevhodná.  

3.3. Jezová MVE 

Pokud by došlo k výstavbě klasické MVE se suchou strojovnou by byl průtočný profil 

omezen jak za normální provozní hladiny, tak při povodňových situacích – proto tento návrh 

není příliš vhodný. I v případě kompenzace štěrkovou propustí by pravděpodobně nebylo možné 

zcela nahradit ztrátu průtočného profilu.  

3.3.1. Přelévaná MVE 

Přelévaná vodní elektrárna není vhodným řešením pro zkoumanou lokalitu vzhledem ke 

své velikosti a ekonomické náročnosti projektu.  Nicméně se dá uvažovat o šachtové ponořené 

(přelévané) vodní elektrárně, jejíž zástavbové rozměry jsou menší a její cena nižší než u klasické 

přelévané elektrárny. 

3.3.2. Šachtová ponořená MVE 

Tento nový, zatím ne moc známý koncept je založen na použití ponořených soustrojí 

s obtékaným generátorem. Tato soustrojí mohou být uložena v železobetonové šachtě, skrz 
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kterou protéká voda přes ponořené soustrojí do dolní vody. Tato šachta je zcela ponořena pod 

vodou, proto nijak neomezuje průtočný profil. V případě MVE Terezín by ji bylo možné umístit 

za jez namísto nynějšího levého vývaru. Hladina v horní zdrži by byla udržována druhým 

šachtovým uzávěrem na konci šachty (klapka, segment, atd.). Voda by přes jez proudila do této 

šachty a přes turbíny v ní umístěné do dolního koryta.  

Koncept ponořeného soustrojí s obtékaným generátorem nabízejí firmy Voith, Andritz 

a DIVE turbinen GmbH & Co.KG. DIVE turbína (DIVE turbinen GmbH & Co.KG) je vertikální 

turbína a její základová spára by sahala příliš hluboko, proto její použití nebylo dále 

rozpracováno. Firmy Voith a Andritz nabízejí přímoproudá obtékaná soustrojí vhodnější pro 

tuto lokalitu a jejich koncept byl dále prozkoumán. 

3.3.2.1. StreamDiver – Voith (Köessler) 

StreamDiver, vyráběný firmou Voith ve spolupráci s jeho pobočkou Köessler, je 

přímoproudé ponořené soustrojí s obtékaným generátorem. Tato turbína byla speciálně 

navržena pro využití v lokalitách s nízkým spádem a v místech, kde není možné nebo 

ekonomické použít stávající technologii.  

 

Obrázek 3.2 - Turbína StreamDiver a její hlavní části (Voith GmbH & Co., 2018) 

 

Hlavními součástmi StreamDiveru jsou oběžné kolo, rozvaděč a modul, ve kterém je 

umístěný generátor. Tento modul je součástí turbíny a je zcela ponořený ve vodě. Vychází z něj 

pouze kabel, který vede energii vyrobenou turbínou. Soustrojí nemá pohyblivé lopatky 

oběžného kola a rozvaděče, takže regulace průtoku se musí provádět buď změnou rychlosti 
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otáčení oběžného kola, nebo vypínáním a zapínáním jednotlivých jednotek. Všechny jednotky 

jsou standardizované a nenavrhují se přímo na určitou lokalitu, jak je normálně běžné. Velikost 

a počet jednotek v závislosti na průtoku a spádu lze pak určit dle grafu výrobce.  

 

Obrázek 3.3 – Graf výrobce pro výběr vhodných jednotek (Voith GmbH & Co., 2018) 

 

Jedna jednotka StreamDiveru zvládá zpracovat průtoky v rozmezí 2 – 12 m3/s. 

Doporučený spád pro turbínu je 2 – 8 metrů. Pokud je to ale potřeba, v určitých případech se 

dají standardizované modely použít na spád až do 10 metrů.  

Turbíny mohou být umístěny ve speciální šachtě (kašně), která přivádí vodu na turbínu. 

Délka šachty se pohybuje od 9 do 17 metrů (podle velikosti modulu) a šířka závisí na počtu 

turbín a velikosti jejich oběžného kola. 
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Obrázek 3.4 – Streamdiver řez (Voith GmbH & Co., 2018) 

 

 

Turbína je také vybavena provozním uzávěrem, který je možné zavřít, pokud to situace 

vyžaduje. Tento uzávěr může být umístěn na začátku nebo na konci savky. Standardní napětí 

pro StreamDiver je 400V. (Voith GmbH & Co., 2018) Voith slibuje dodání česlí, čistícího stroje 

a elektroinstalací spolu s turbínou, pokud to klient požaduje. 

Výhody turíny StreamDiver: 

- Jednoduchá údržba 

- Jednoduchá instalace jednotek 

- Krátká doba dodání (standardizovaný model) 

- Nehrozí znečištění životního prostředí (k promazávání ložisek není potřeba olej)  

- Vhodná pro nízký spád 

Nevýhody turbíny StreamDiver 

- Nový koncept – nemnoho referencí a realizací 

- Není možné upravit turbínu na místní poměry  

- Obtížnější regulace průtoku 

- Velké zástavbové rozměry (šachta) 

- Málo podkladů 

- Dražší strojí část (nový koncept) 
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3.3.2.2. HydroMatrix, Straflow 

Stejně jako StreamDiver jsou Hydromatrix a StraflowMatrix přímoproudá 

soustrojí s obtékaným generátorem. Oba produkty jsou vyráběné firmou Andritz, která 

nabízí tyto turbíny jako ideální řešení pro nízký spád v doposud ekonomicky 

nevýhodných lokalitách. Doporučený spád pro tyto turbíny je mezi 2 – 20 metrů a průtok 

kolem 60 m3/s. Jedna jednotka má výkon od 100 do 1500 kW. Výrobce doporučuje 

instalaci více jednotek z ekonomických důvodů. Výkon elektrárny se dá předběžně určit 

z grafu výrobce. 

 

Obrázek 3.5 – Hydromatrix, graf výrobce (Andritz, 2018) 

Výhody Hydromatrix a StrafloMatrix: 

- Jednoduchá údržba 

- Lehká váha jednotek (9 – 13 t) 

- Použití na nízké spády 

- Možnost vyjmutí jednotek i za povodně 

Nevýhody Hydromatrix a StrafloMatrix: 

- Vhodné spíš pro vyšší průtoky (>60 m3/s) 

- Použití oleje pro lubrikaci – hrozí znečištění životního prostředí 

- Obtížná regulace průtoku 

- Nelze upravit turbínu pro místní potřeby (standardizovaný design) 

- Dražší stojní část (nový koncept) 
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4. Vybraná varianta řešení StreamDiver 

 

Pro parametry dané lokality se zdá jako vhodné řešení koncept šachtové přelévané 

elektrárny se soustrojím StreamDiver. Po zvážení všech variant uvedených v předešlé části byl 

tento koncept shledán jako nejvýhodnější. Použití technologie společnosti Andritz bylo po 

komunikaci se zástupci společnosti zavrhnuto, protože se ukázalo, že realistický design jednotky 

HydroMatrix nebo StraflowMatrix pro spád 2,7 metru a průtok 35 m3/s pravděpodobně nebude 

možný. Problém by byl také s umístěním provozního uzávěru, který potřebuje hydraulický 

pohon k pohybu. Na tento uzávěr by v dané lokalitě a při daném spádu nebylo dost místa. Dále 

Hydromatrix potřebuje průtok minimálně 60 m3/s a QN je v tomto případě poloviční. Pro 

informaci je v Příloze 1 ukázána kalkulace pro turbínu Hydromatrix pro vyšší průtok jednou 

jednotkou – Q = 10 m3/s.  

Výrobce Andritz také tvrdil, že výkon elektrárny bude malý, ale jeho hrubá kalkulace (170 

kW pro spád 2,7 m a Q=8,75 m³/sec, celkem 680 kW pro 4 jednotky) odpovídala našemu 

předpokladu množství vyrobené energie. Vzhledem k tomu, že spád a průtok danou lokalitou 

není velký, nelze očekávat velký výkon MVE.  Od firmy Andritz se dále nepodařilo získat 

potřebné podklady, jako jsou standartní rozměry jednotky a elektrárny, proto by realizace 3D 

modelu byla obtížná.  

StreamDiver se zdá pro MVE Terezín jako vhodnější řešení. Lze ho bez velkých problémů 

využít pro daný návrhový průtok i spád. Výrobce má celkem širokou nabídku velikostí turbín 

s různou velikostí oběžných kol. To umožňuje aplikaci na větší škálu návrhových průtoků a 

spádů. Z grafu výrobce se pak dá určit typ a počet turbín vhodný pro danou lokalitu (Obrázek 

3). Proto byl tento koncept dál rozpracován. 

4.1. Základní princip MVE Terezín s využitím technologie StreamDiver 

Hlavními částmi konceptu MVE s ponořenou šachtou jsou soustrojí s obtékaným 

generátorem, šachta, česle, savka a pohyblivý uzávěr na konci šachty. V případě konceptu MVE 

Terezín by byla šachta umístěna místo stávajícího levého vývaru. Voda by pak proudila přes 

sklopenou stávající jezovou klapku do šachty, ve které by byly uloženy turbíny StreamDiver a 

skrz tato soustrojí do dolní vody. Na konci této šachty je nutno umístit pohyblivý uzávěr, který 
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by přebral funkci stávající klapky a reguloval výšku hladiny v šachtě a v horní jezové zdrži. Tím 

by byla zajištěna potřebná provozní hladina i spád. Česle jsou v tomto případě vodorovné, 

umístěné u horní hrany šachty a rozprostřené po celé její šířce a délce. Tvar profilu savky na 

výstupu je čtvercový.  

Základní stavy MVE by pak byly následující:  

 MVE v provozu:  

o Jezová klapka sklopená 

o Šachtový uzávěr vztyčný 

o Turbíny v provozu 

 Převádění povodňových průtoků 

o Oba uzávěry sklopené 

o Turbíny odstavené 

 Proplach česlí  

o Šachtový uzávěr sklopen 

o Jezová klapka částečně sklopena – průtok potřebný pro proplach 

o Soustrojí odstavena 

 Elektrárna odstavena 

o Oba uzávěry vztyčeny  

o Provizorní hrazení proti dolní vodě 

o Česle odmontovány, soustrojí vyzvednuta 

4.1.1. Možné problémy konceptu 

Pravděpodobné problémy a nedostatky vybrané varianty: 

 Čištění česlí a čistící stroj – vodorovné uložení 

 Umístění a typ provozního uzávěru – hlubší šachta kvůli vysokému provoznímu 

uzávěru 

 Navázání šachty na stávající jez 

 Nutnost prodloužení pravého pilíře a vybudování nového vývaru 

Tyto problémy jsou analyzovány a vyřešeny v dalších kapitolách. 
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4.2. Počet a typ soustrojí StreamDiver 

Pro danou lokalitu je a daný průtok je vhodné použít 4 – 6 ponořených soustrojí. Pro 

návrhový průtok a spád byl pak určený průtok jednou turbínou. Hladina dolní vody je převzata 

z měrné křivky dolní vody pro návrhový průtok. Hladina horní vody zůstává konstantní na kótě 

147,8 m n.m.  

Výpočet průřezových 

rychlostí     

      

Qn 35 m3/s 

kóta horní hladiny 147.8 m n.m. 

kóta přelivné hrany 145.45 m n.m. 

šířka pole 22 m 

hladina spodní vody 

(brutto) 145.1 m  

      

plně sklopená klapka:     

výška přepadu 2.35 m 

plocha průřezu 51.7 m2 

rychlost 0.7 m/s 

rychlostní výška 0.02 m 

Tabulka 4.1 – Výpočet přepadu 

počet turbín 4   

průtok jednou 

turbínou 8.75 m3/s 

spád 2.72 m 

počet turbín 5   

průtok jednou 

turbínou 7 m3/s 

spád 2.72 m 

počet turbín 6   

průtok jednou 

turbínou 5.83 m3/s 

spád 2.72 m 

Tabulka 4.2 – Průtok turbínami 

Pro daný průtok jednou jednotkou byla z grafu odečtena požadovaná velikost turbíny a 

oběžného kola. Byla určena rychlost na česlích a výkon vodní elektrárny pro daný počet 

soustrojí. Velikost plochy potřebné k výpočtu rychlosti na česlích byla vypočtena z podkladů 

dodaných společností Köessler (Příloha 2) a dokumentů nalezených na jejich stránkách (Voith 
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GmbH & Co., 2018). Délka jednotek, jejich jednotlivých částí a velikost přidružených staveb 

se také liší v závislosti na velikosti oběžného kola.  V případě turbíny SD 14.10 XL, s průměrem 

oběžného kola 1490 mm nebyly přesné rozdíly k dostání, proto byly jednotlivé rozměry určeny 

extrapolací ostatních rozměrů turbín. Vycházelo se z těchto rozměrů: 

 

 

Obrázek 4.1 - Rozměry StreamDiveru 1 (Voith GmbH & Co., 2018) 

 

 

Obrázek 4.2 - Rozměry StreamDiveru 2 (Voith GmbH & Co., 2018) 
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Volba počtu soustrojí 

Voith  

SD 14.90 

XL    
počet 

jednotek 4         

                  

česle     oběžné kolo     výkon     

délka česlí 9,7 m průměr ok 1,49 m 

jedna 

turb 200 kW 

šířka česlí 21 m průtok 8,75 m3/s celkem 800 kW 

plocha česlí 203,7 m2            

rychlost 0,17 m/s             

rychlostní výška 0,002 m             

 

Voith SD 13.10   
počet 

jednotek 5         

                  

česle     oběžné kolo     výkon     

délka česlí 8,6 m průměr ok 1,38 m 

jedna 

turb 150 kW 

šířka česlí 21 m průtok 7,00 m3/s celkem 750 kW 

plocha česlí 180,6 m2             

rychlost 0,19 m/s             

rychlostní výška 0,002 m             

 

Voith SD 11.55   
počet 

jednotek 6         

                  

česle     oběžné kolo     výkon     

délka česlí 7,6 m průměr ok 1,155 m 

jedna 

turb 130 kW 

šířka česlí 21 m průtok 5,83 m3/s celkem 780 kW 

plocha česlí 159,6 m2             

rychlost 0,22 m/s             

rychlostní výška 0,002 m             

Tabulka 4.3 - Volba počtu soustrojí 
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Z uvedených tabulek můžeme vidět, že energeticky nejlépe vychází první typ soustrojí 

StreamDiver 14.90 XL, s velikostí oběžného kola 1490 mm a průtokem 8,75 m3/s. Varianty s 5 

a 6 turbínami (SD 13.10 a SD 11.55) jsou o něco méně výhodné. V prospěch variant SD 13.10 

a SD 11.55 mluví menší zástavbové rozměry. Menší velikost šachty a přidružených objektů 

znamená menší zahloubení základové spáry a nižší náklady za stavbu. Na druhou stranu zase 

poroste cena strojní části, protože větší množství jednotek bude stát víc peněz. Kvůli většímu 

počtu jednotek také poroste cena provozních nákladů a nákladů na údržbu. Varianta s 5 

turbínami také neumožňuje symetrické uspořádání turbín v případě rozdělení šachty na menší 

části.  

Pro tuto lokalitu je vhodná varianta číslo jedna, tedy čtyři soustrojí typu SD 14.90 XL. Tato 

varianta umožňuje největší výkon a má menší počet jednotek. V lokalitě je poněkud 

komplikovaný přístup k levému jezovému poli, proto menší množství jednotek bude přestavovat 

menší problém při umísťování strojů do elektrárny. Nevýhodou jsou větší zástavbové rozměry 

a hloubka šachty. Turbína typu SD 14.90 XL byla nakonec vybrána pro další zpracování v 

konceptu.  

 

4.3. Návrh objektů MVE 

4.3.1. Rozměry objektů MVE a soustrojí 

Přesné rozměry SD 14.90 XL a přidružených objektů pak byly určeny z podkladů 

dodaných Köesslerem (Voith). Vzhledem k absenci některých hodnot pro typ SD 14.90 XL byla 

některá data vypočtena extrapolací z existujících podkladů (Příloha 2).  
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Streamdiver 14.90 XL 

 

Diameter SOV length SOV height 

Ds in mm LSOV in mm HSOV in mm 

 
Lenght of the shut off valve Height of the shut off 

valve  

1490 736 3266 

1310 695 3150 

1155 660 3050 

1015 610 2550 

895 514 2360 

790 480 2250 

Tabulka 4.4 - Extrapolace StreamDiver 

 

Graf 4.1 - Extrapolace 
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Diameter runner [m]       1.49 

Description Designation Dependency       [m] 

Distance upstream slope to concrete L1 5.4 * Ds       8.05 

Length of concrete module section (Draft tube) 

L2 3.6 * Ds 
      5.36 

Distance Draft tube outlet to downstream slope 

L3 2.7 * Ds 
      4.02 

Length of SD module LSD ~ 2.6 * Ds       3.87 

Length of SD module (with blade regulation) 

LSDa ~ 3 * Ds 
      4.47 

Dist. from bottom inlet channel to intake floor 

HC min. 3.2 * Ds + 1000 mm 
      5.77 

CL to bottom HCL 1.2 * Ds       1.79 

Draft tube outlet height HDT 2.0 * Ds       2.98 

Gross head Hgross = HWL-TWL       147.80 

Distance TWLmin to CL Hs Height acc. to PDS 

min. Ds + 300 
      2.72 

Complete module width B1 2.0 * Ds + 380 mm       3.36 

Horizontal distance between units BD 2.0 * Ds 

+ 380 mm 
      0.38 

Draft tube outlet width BDT 2.0 * Ds       2.98 

Upstream slope angle alpha_D 90°        

Downstream side slope angle gamma ≤ 15°         

Tabulka 4.5 - Výpočet rozměrů SD 14.10 XL 

 

4.3.2. Návrh šachtového uzávěru 

Nová pohyblivá konstrukce nad šachtou bude mít stejnou funkci jako nynější klapka. 

Mezi uzávěry, které splňují tuto podmínku patří: stavidlo, segmentový uzávěr, vakový jez nebo 

druhá klapka.  

V případě stavidla je hrazená šířka moc velká – jedno jezové pole má 22 metrů a tato 

vzdálenost je příliš velká na to, aby mohl být použit tento uzávěr. Také by byl pravděpodobně 

problém s umístěním stavidla – nelze ho vytahovat nahoru, protože by pohybovací mechanismy 

omezily průtočný profil. Výhodou tohoto uzávěru je nižší cena, jednodušší údržba a jednoduchý 

pohybovací mechanismus.  

Co se týče segmentového uzávěru, byl by problém s umístěním pohybovacího 

mechanismu a ramen. Ty by musely být umístěny po vodě za elektrárnou, čímž by se o dost 
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zvětšila délka stavby a nový pilíř by se také musel dostatečně protáhnout. Tyto skutečnosti 

společně s tím, že samotný uzávěr je celkem drahá záležitost, by negativně ovlivnily 

ekonomickou stránku projektu. Segmentový uzávěr by také pravděpodobně bylo nutné zdvihat 

vzhůru a to by mohlo ovlivnit převádění průtoků za povodní.  

Vakový jez je levný a celkem jednoduchý, nepotřebuje složité pohybovací mechanismy, 

avšak pro danou lokalitu nevhodný. Potřebuje být zavázán do břehu pod jistým úhlem, a to zde 

vzhledem k existenci rybího přechodu na levé straně a historického břehového opevnění, které 

nemá být porušeno, není moc vhodné.   

Jako nejlepší varianta se tedy jeví další klapka, identická s původní, která bude umístěna 

na konci šachty. Nevýhodou tohoto uzávěru je vyšší cena a velký mechanismus zajišťující 

pohyb klapky. Tento mechanismus vyžaduje výstavbu dalšího pilíře na pravé straně, kde bude 

toto zařízení umístěno. V tomto případě se ale jedná o jediné použitelné řešení, proto byla klapka 

nakonec vybrána jako vhodný šachtový uzávěr pro MVE Terezín.  

4.3.3. Česle a čistící stroj 

Česle se musí nacházet u vstupu do šachty. Šikmé česle nepřicházejí v úvahu, protože 

jejich uložení a čistící stroj by omezovaly průtočný profil. Z těchto důvodů je vhodné umístit je 

vodorovně pod vodní hladinou. Nevýhodou tohoto uspořádání je problém s čištěním česlí. 

Vodorovné česle se příliš nevyužívají, proto je také těžké sehnat vhodný čistící stroj a zajistit 

odstranění náplavů. Firma Köessler ale tvrdí (a v pozdější konverzaci to potvrdila), že má 

systém čištění vodorovných česli vyřešen a čistící stroj je schopná dodat. Bohužel se ale od nich 

nepodařilo získat dostatečné podklady pro upřesnění jeho vzhledu a technických parametrů. 

V jejich dokumentech na jejich stránkách ale můžeme najít tento obrázek (Obrázek 4.3), kde je 

vyobrazeno čistící zařízení a vodorovné česle.  
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Obrázek 4.3 - Vodorovné česle a čistící stroj (Voith GmbH & Co., 2018) 

Z obrázku se dá vyvodit, že nečistoty jsou pravděpodobně proplachovány do dolní zdrže 

po sklopení šachtového uzávěru. Proto bylo s podobným použitím počítáno i při návrhu MVE 

Terezín. Nečistoty na vodorovných česlích budou shrabány čistícím strojem a po sklopení 

šachtové klapky budou propláchnuty do dolní části koryta.  

4.3.4. Provozní uzávěr 

Provozní uzávěr turbíny je u StreamDiveru dodáván společně s turbínovou jednotkou. 

Je umístěn před vstupem do savky a v případě potřeby je možné ho zavřít a odstavit turbínu. 

Jedná se pravděpodobně o nožový uzávěr, který se vytahuje se směrem nahoru. Vršek uzávěru 

je umístěn kousek pod spodní hranou česlí. Toto je velká výhoda oproti dříve zmíněnému 

produktu HydroMatrix a Straflow, které mají uzávěry na konci savky a na které není v případě 

MVE Terezín místo. Bohužel nožový uzávěr je celkem vysoký a z ekonomického hlediska je 

vhodné mít šachtu co nejméně hlubokou. Nicméně jiný uzávěr není pro dané soustrojí a lokalitu 

vhodný. Navíc je uzávěr součástí turbíny, proto by bylo těžké použít jiný typ. 

4.4. Koncepční varianty MVE 

Základní vzhled půdorysného tvaru a řezu MVE byl převzat z podkladů dodaných 

společnosti Köessler (Příloha 2). Tento koncept byl upraven tak, aby vyhovoval potřebám MVE 

Terezín.  
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4.4.1. Koncept 1 – Hluboce založená šachta 

 

Obrázek 4.4 – Koncept 1 

Co se týče prvního návrhu konceptu MVE Terezín, toto uspořádání se ze začátku zdá jako 

nejvýhodnější. Šachta s turbínami je navázaná na spodní stavbu jezu, ze které by musel být kus 

ubourán. Voda vstupuje do šachty přímo, hned po přepadu přes klapku. Přelivná hrana druhé 

klapky je umístěna ve stejné výšce, jako je hrana česlí a to umožňuje proplach nečistot z česlí. 

Nicméně toto uspořádání není moc ekonomicky výhodné, jelikož je základová spára šachty 

umístěna nízko a to stavbu prodražuje. Jako šachtový uzávěr byla na základě předchozího 

rozhodnutí zvolena klapka. Nicméně aby byla zachována provozní hladina v horní zdrži, musí 

být druhá klapka zvětšena. Protože je šachta níž než přelivná hrana současného jezu, osa otáčení 

druhé klapky je také níž než osa současné jezové klapky. Tento výškový rozdíl je nutné vyrovnat 

zvětšením druhého pohyblivého uzávěru. Nárůst výšky uzávěru se ale negativně promítne do 

rozpočtu a to celkem výrazně. Z ekonomických důvodů byl koncept jedna zavrhnut. 
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4.4.2. Koncept 2 – Šachta ve stejné výšce jako přelivná hrana jezového tělesa 

 

Obrázek 4.5 – Řez konceptu 2 i s rozměry 

 

Z důvodu snížení nákladů byl tedy vstup do šachty posunut nahoru na stejnou kótu, jakou 

má přelivná hrana jezu. Díky tomu nebude potřeba stavbu tolik zahloubit a druhá klapka 

nevychází tak vysoká. Nicméně nastává problém se vstupem vody do šachty s turbínami. Aby 

se s jezovou klapkou dalo manipulovat, musí šachta začínat až za hranou jezové klapky. Ale při 

plném sklopení klapky je tato hrana níž než vršek šachty. Voda by tím pádem proudila pod 

šachtu, ne do ní, proto bylo nutné vymyslet způsob jak převést vodu do šachty. Jediné reálné 

řešení v tomto případě je přidání plechové konstrukce na stávající klapku, která pomůže převést 

průtok do šachty. Tato konstrukce by byla navařená na stávající klapku a svojí hranou by 

doléhala ke vstupu do šachty. Tím by se vyrovnal rozdíl mezi hranou klapky a šachtou. Případné 

nečistoty a voda, která by se dostala do prostoru mezi klapku, spodní jezovou stavbou a šachtu 

by se pak byla odváděna potrubím umístěným v šachtě do dolní jezové zdrže. Potrubí by ústilo 

pod druhou (šachtovou) klapku a bylo by ve většině případů zatopeno dolní vodou. Aby byl 

zajištěn vstup vody do potrubí, jehož ústí vychází výš než je úroveň současné spodní stavby, je 

třeba dobetonovat kus spodní stavby do této výšky.  
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Přelivná hrana druhé klapky nad elektrárnou je v tomto návrhu ve stejné úrovni jako česle, 

proto je možné je proplachovat a bez problémů čistit. Bude také nutné odbourat kus spodní 

stavby, aby šachta mohla být navázána na stávající těleso jezu. 

Tento návrh je ekonomičtější než návrh jedna. Nevhodný je přechod mezi současným 

uzávěrem a šachtou, ovšem první klapka bude většinu času ve sklopené poloze a bude se s ní 

především manipulovat pouze, pokud bude potřebu elektrárnu odstavit. Proto by konstrukce 

přivařená na klapku neměla moc bránit provozu. Také výroba této konstrukce a její přidělání 

vyjde levněji než stavět větší klapku jako v prvním návrhu. Tento koncept vybrán jako vhodný 

a byl dále rozpracován.  

Půdorysné uspořádání bylo řešeno následovně:  

 

Obrázek 4.6 - Půdorysné uspořádání 

Čtyři turbíny StreamDiver SD 14.90 XL byly umístěny v šachtě do dvou komor 

rozdělených od sebe stěnou. Tato stěna slouží především k zpevnění konstrukce a uložení česlí 

a potrubí pro odvádění nečistot a vody zpod klapky. 

Na rozměry stavby a šachty a jejich půdorysné uspořádání má také vliv stávající rybí 

přechod umístěný na levém břehu. Ten z části totiž zasahuje do průtočného profilu pod jezem. 
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Tento zásah není příliš velký, ale přesto je kvůli němu nutné zmenšit rozměry šachty a druhé 

klapky o jeden metr. Celková šířka nové klapky a průtočného profilu na konci šachty je tedy 21 

metrů. Toto bohužel do jisté míry sníží kapacitu jezu. Toto snížení je ovšem minimální 

v porovnání s ostatními variantami. Pokud by si investor přál, aby byla kapacita zcela zachována, 

musela by se spodní část stávajícího přechodu předělat a zmenšit.  

Světlá šířka obou komor šachty je stejná. Nicméně vzhledem k zúžení stavby po proudu 

je na levé straně šachty hned pod klapkou o metr víc (22 m) než v místě druhého uzávěru (21 

m).  

 

Obrázek 4.7 - Detail problematického místa 

Aby bylo možné uložit česle a vystavět šachtu, je nutné, aby stěny šachty byly rovnoběžné. 

Bohužel tímto v prostoru za jezovou klapkou vzniká místo, kde bude voda při jejím sklopení 

proudit na stěnu šachty. Při zcela sklopené klapce by proudění vody v tomto místě neměl být 

velký problém. Pokud by klapka byla jenom z části sklopená, energie vody dopadající na tuto 

stěnu by mohla být z dlouhodobého hlediska problematická. Avšak k této situaci bude docházet 

minimálně, protože jezová klapka po dostavění elektrárny se bude vyskytovat především ve 

dvou polohách – zcela sklopená a zcela vztyčená. Průtok levou komorou také bude o trochu 

větší než pravou. Jak už bylo řečeno dříve, pokud by měla být elektrárna symetrická, bylo by 

třeba předělat rybí přechod na pravé straně.  
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5. Tvorba 3D modelu 

5.1. Podklady pro tvorbu 3D modelu 

Již existující stavby MVE Terezín byly vytvořeny podle podkladů dodané invertorem 

Povodí Ohře s.p. Ten dodal původní výkresy, podle kterých byl postaven jez a přilehlé objekty. 

Na základě těchto dokumentů pak byla vymodelována spodní stavba levého jezového pole, levý 

pilíř a klapka. Podařilo se také získat výkresy rybího přechodu, který byl dostaven později a 

bylo tedy možné vytvořit i tento objekt.  

Model byl vypracován v programu Rhinoceros. Vzhledem k budoucímu tisku modelu na 

3D tiskárně došlo k úpravě designu vnitřních částí některých částí modelu. Aby byla zajištěna 

funkčnost a efektivnost výtisku a fyzického modelu, nebyla vymodelována vnitřní struktura 

pilířů ani rybího přechodu, protože pro model nejsou důležité. Také stávající klapka byla 

zjednodušena, aby bylo možné ji vytisknout na 3D tiskárně a začlenit do fyzického modelu. 

Jednotky modelu jsou udávané v metrech a byl vytvořen v měřítku 1:1. 

5.2. Vypracování 3D modelu 

Dle konceptu, který byl rozpracován a vybrán k realizaci v předešlé části této práce, pak byl 

vytvořen hrubý model jezové elektrárny. Na základě tohoto modelu pak bylo dořešeno umístění 

dodatečných staveb a dalších detailů, které nebyly součástí základního 2D konceptu, jako je 

pravý pilíř a dostavba levé stěna nad šachtou. 

5.2.1. Dostavba levé stěny nad šachtou  

Maximální výška hladiny v nové šachtě při vztyčené druhé klapce je navržena na kótu 

147.80 m n.m., tedy na stejnou hodnotu jakou má stávající provozní hladina v horní zdrži. 

Jelikož je ale horní hrana rybího přechodu pod úrovní této hladiny, je nutné na levé straně šachty 

vybudovat stěnu, která v tomto prostoru umožní udržovat potřebnou výšku hladiny. Tato stěna 

spojuje nynější levý břehový pilíř, rybí přechod a šachtu elektrárny.  Její výška je 2,5 metrů a 

končí kousek za hranou plně sklopené druhé klapky. 

5.2.2. Pravý pilíř 

Bylo také nutné vyřešit umístění mechanismu pro pohyb druhé klapky. Stávající jezová 

klapka má pohybový mechanismus umístěný v levém břehovém pilíři. Nicméně druhá klapka 

nemůže být ovládána z levé strany, protože zde je umístěn rybí přechod. Proto byl navržen nový 
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pilíř na pravé straně šachty, ve kterém bude umístěn hydraulický stroj pro manipulaci 

s elektrárenskou klapkou (shodný se stávajícími stroji jezových klapek). Starý pilíř na pravé 

straně levého jezového pole bude prodloužen a spojen s novým pilířem. Tím bude vyřešen 

pohyb klapky a zároveň bude zajištěna potřebná výška hladiny na pravé strany šachty.  

Za vyústěním savek je navrženo provizorního hrazení, které v případě potřeby umožní 

suchý přístup k savkám. 

5.3. Výsledný 3D model 

Celkový 3D model MVE Terezín v levém jezovém poli. 

 

Obrázek 5.1 - Model MVE Terezín, pohled z levého břehu i s česlemi 
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Obrázek 5.2 -Model MVE Terezín, pohled shora 

 

Obrázek 5.3 - Model MVE Terezín, pohled proti vodě 
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Obrázek 5.4 - Model MVE Terezín, pohled po proudu 

 

5.4.  3D model sekce MVE pro 3D tisk a hydraulický fyzikální model 

Celý 3D model jezového pole a elektrárny vytvořený v programu Rhinoceros je příliš veliký, 

než aby mohl být efektivně vytisknut v našich podmínkách. Proto byl pro 3D tisk připraven 

pouze výsek budoucího projektu. Za první turbínou po levé straně byl proveden řez po celé délce 

elektrárny. Tato levá část zahrnující levý břehový pilíř, rybí přechod, část spodní stavby jezu a 

jezové klapky, levou část šachty a nové klapky byla připravena na tisk.  
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Obrázek 5.5 -Řez 3D modelem 

Dále bylo provedeno několik úprav zajišťující funkčnost hydraulického modelu. Byla 

přidána dolní okrajová podmínka na konci nového vývaru. DOP zajistila potřebou výšku dolní 

vody při daném QN. Dále byl pohybovací mechanismus druhé klapky předělán na levou stranu 

dovnitř rybího přechodu. Ve skutečnosti je tento mechanismus na pravé straně, ale vzhledem 

k provedenému řezu by neměl být kam umístěn, proto byl vložen do rybího přechodu. Pro lepší 

nátok vody na model byl přidělán kus předpolí.   

 

Obrázek 5.6 - 3D model sekce s DOP a předpolím 
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Obrázek 5.7 - Detail 3D modelu 

 

Objekty dále byly rozděleny a upraveny tak, aby je bylo možné vytisknout na 3D 

tiskárně. Jak přesně byly upraveny a rozděleny je vysvětleno v další kapitole zabývající se 3D 

tiskem.  
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6. Tisk modelu na 3D tiskárně 

6.1. Princip 3D tisku 

3D tisk je proces vytváření reálného trojrozměrného objektu z digitálního souboru. Tento 

objekt je vytvářen postupným přidáváním vrstev materiálu na sebe a jejich spojováním.  

Proces vytváření reálného objektu z virtuálního souboru začíná navržením žádaného objektu 

v 3D modelovacím softwaru. Je nutné, aby vytvořený objekt byl klasifikovaný jako solid, čili 

trojrozměrný virtuální předmět bez žádných 2D ploch a objektů, jinak by nebylo ho možné 

převést na soubor čitelný 3D tiskárnou. Softwaru pro modelaci 3D objektů je v dnešní době 

velké množství, jako například Rhinoceros, Blender, SketchUp, AutoCAD. Z těchto programů 

je pak možné vyexportovat 3D modely do jiného software, který dokáže připravit model na tisk. 

Formát exportu je STL nebo OBJ. Tento software, také nazývaný slicer, rozdělí 3D objekt na 

jednotlivé vrstvy, které budou postupně nanášeny 3D tiskárnou a vytvoří finální objekt. Mezi 

tyto programy patří například Cura, Simplify3D a Slic3r. Aby bylo nastavení tisku a vrstev 

čitelné pro tiskárnu, uloží se informace o nastavení ve formátu gcode. Tento formát už je 

konečným digitálním souborem, na základě kterého bude tisk prováděn.  

 

6.2. 3D tiskové technologie 

Existuje několik způsobů, jakými lze 3D tisk provést. Proces vytvoření virtuálního objektu 

popsaný výše je stejný pro všechny z nich, ovšem způsob provedení tisku se může měnit. 

Nejpoužívanější a asi nejjednodušší způsob 3D tisku pro širší veřejnost je FFF (FDM) čili 

Fusion Deposition Modeling – nanášení roztaveného materiálu v tenké vrstvě. Mezi další 

technologie patří SLA (Stereolytografie) – vytvrzování tekutého kompozitu laserovým 

paprskem, SLS (Selective Laser Sintering) – zapékání práškového materiálu laserem, SLM 

(Selective Laser Melting) – selektivní tavení laserem. SLA, SLS, SLM výtisky dosahují vyšší 

kvality než výrobky z FDM, ale tiskárny používající tyto technologie jsou drahé. Také materiály 

nebo roztoky používané pro tisk mají vyšší cenu.  
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6.2.1. Použitá metoda a software  

Pro naše potřeby tisku si postačíme s nejjednodušší technologií FDM. Tiskárny tohoto typu 

jsou celkem levné a jednoduše dostupné. Také materiál se do nich shání nejlépe a umožňují 

vytisknout široké množství tvarů. Proto je tato technologie vhodná i pro tisk modelu MVE 

Terezín. K tisku byla používána tiskárna od české firmy Průša, typ Original Prusa i3 MK3. 

Firma Průša je v posledních letech na vzestupu a mezi komunitou 3D tiskařů po celém světě 

jsou jejich tiskárny známé pro výborný poměr kvalita/cena. Lze od nich také zakoupit filamenty 

vhodné pro jejich tiskárny a jejich dodání netrvá dlouho, protože sídlo firmy je v Praze.  

 

6.3. Výběr vhodného materiálu 

Aby výtisk plnil požadovanou funkci, je důležité správně vybrat materiál, ze kterého bude 

objekt vyroben. FDM tiskárny dokáží zpracovat velké množství materiálů, avšak nejvíce 

používané polymery jsou: PLA, ABS, PET, Nylon, TPU a PC. (Matter, 2019). Nylon, TPU a 

PC jsou hůře dostupné a dražší než PLA, ABS a PET, které jsou v běžné nabídce většiny 

obchodů prodávající filament. Z důvodů ekonomických a praktických byl výběr zúžen na tyto 

tři materiály. 

 

6.3.1. PLA 

PLA (Polyactic Acid) je nejjednodušší a nejběžnější polymer, který se využívá při 3D 

tisku. Je velmi pevný a silný, ale také celkem křehký. Není také tak odolný vůči vysoké teplotě. 

Na druhou stranu je biologicky rozložitelný a netoxický, nevydává při tisku žádný zápach a 

výtisk je možné poupravit například pomocí smirkového papíru nebo seříznout. Teplota tisku je 

také nižší než u většiny filamentů – pohybuje se kolem 215°C. Jeho nevýhody jsou náchylnost 

na vlhkost ve vzduchu (otevřená cívka s filamentem v příliš vlhkém prostředí může nasát 

vzdušnou vlhkost a degradovat, což má vliv na kvalitu tisku), křehkost a horší kvalita povrchů. 

Co se týče vhodnosti materiálu pro hydraulický model (vliv vody), přestože materiál 

absorbuje vlhkost v surovém stavu, na samotný výtisk nemá pravděpodobně dlouhodobé 

působení vody velký vliv. Podle zkušeností 3D tiskařů s PLA i po delší době samotná voda 

neničí výtisk. Co ale může být problém, je degradace dlouhodobým působením jiných faktorů. 
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Například podle jednoho článku z online komunity 3ders mají teplota, světlo, biologická aktivita, 

značka filamentu, pigment a různá aditiva vliv na degradaci PLA. Sám autor se ale nikdy 

nepotýkal s problémy s rozkladem tisku kvůli vlhkosti. (Andre, 2019). I když tyto vlivy mohou 

ovlivnit kvalitu výtisku v delším časovém horizontu, pro potřeby hydraulického modelu a při 

laboratorních podmínkách by měly být výtisky z PLA použitelné. Tisk objektů z PLA obecně 

probíhá bez problémů, ve většině případů se nedeformují a nemají velkou kazovost. Pozor je 

třeba si dávat při tisku dlouhých a tenkých objektů, protože může dojít ke smrštění vrstev a 

deformaci výtisku díky rychlému vychládání objektu. 

 

6.3.2. ABS 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) je další z běžně požívaných materiálů pro 3D 

tisk. Tento materiál je více odolný a pevnější než PLA, ale je těžší s ním dosáhnout kvalitního 

výtisku. ABS je totiž při tisku náchylné na teplotu a při nevhodných teplotních podmínkách se 

smršťuje. (Simplify 3D, 2019) Pro úspěšný tisk je nutné zajistit stabilní teplotu okolí, proto je 

nejlepší si pro tisk s ABS pořídit uzavřený box, který bude udržovat stálou okolní teplotu a do 

kterého se tiskárna umístí. Ovšem i když je takto stabilizována teplota okolí, s tiskem z ABS 

bývají problémy. Obecně, při 3D tisku záleží na spoustě faktorů, jestli se výtisk povede a u ABS 

to platí dvojnásob. Větší i menší objekty se při vychládání kroutí a smršťují, což vede k celkové 

deformaci výrobku. Proto je dobré zvyšovat teplotu podložky a prvních vrstev, aby objekt tak 

rychle nevychládal. Také je praktické přidat brim k výtisku. Přidání brimu je možné v Slic3ru a 

tato funkce přidává pár vrstev materiálu okolo tisku pro lepší přichycení objektu k podložce. 

Bohužel i přes všechna tato opatření je výsledek tisku z ABS nejistý. Co se týče praktické stánky 

tisku, ABS není moc vhodný materiál. 

Výhodou ABS je jeho pevnost, trvanlivost, mechanické vlastnosti a vzhled povrchu. Je 

také rozpustný v acetonu, takže pokud natřeme jeho povrch touto chemikálií, dají se výrobky 

jednoduše slepovat k sobě. Bohužel vzhledem k tomu že tisk z ABS je opravdu náročný, je těžké 

dosáhnout požadované úspěšnosti. Na model MVE Terezín je potřeba tisknout celkem velké 

objekty, které spotřebují velké množství materiálu a času, proto není vhodné používat materiál, 

u kterého je výsledek tak nejistý. Na druhou stranu, voda nemá na ABS žádný vliv a co se týče 
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jeho mechanické odolnosti vůči proudění, ABS je velmi vhodným materiálem pro výrobu 

hydraulického modelu.  

 

6.3.3. PET/PETG 

PET (Polyethylene terephthalate) nebo v tisku častěji používaný PETG (Polyethylene 

terephthalate glycol-modified) je materiál sloužící také k výrobě plastových lahví. PET/PETG 

je pevný materiál s celkem dobými mechanickými vlastnostmi, ale oproti ABS má měkčí povrch, 

který ho dělá náchylnější k vlivům okolí. (Simplify 3D, 2019) Nicméně je odolnější a 

trvanlivější než PLA, působení vody na něj nemá velký vliv a je voděodolný. Při tisku nevydává 

nepříjemný zápach. Není také tak náročný na tisk jako ABS, i když je těžší s ním tisknout než 

s PLA.  

Pro tisk hydraulického modelu se zdá jako ideální materiál, ovšem při tisku s ním také 

bývají problémy. PETG se nekroutí a není náchylný na změny teploty tolik jako ABS, ovšem 

během tisku má tendenci vytvářet tenké struny materiálu, které nejsou součástí tisknutého 

objektu. To by nebyl ani tak velký problém, ale PETG má také tendenci se lepit sám na sebe. 

Pokud se taková struna nalepí na trysku extruderu, začne na sebe nachytávat další materiál. 

Výsledkem bývá velká koule materiálu nalepená na trysku blokující extrudovaný materiál a 

ničící výtisk. Proto je nutné mít při tisku čistou trysku a také odmaštěný tiskový plát acetonem. 

Je také vhodné předehřát tiskový plát po lepší přilnavost výtisku na povrch.  

PETG je celkem dobře tisknutelný, přesto je nutné ho při tisku více hlídat a občas počítat se 

špatným výsledkem. Vzhledem k tomu, že je odolnější než PLA, je dobré ho použít na menší a 

více mechanicky namáhané části modelu. Pokud se správně nastaví jeho parametry, dá se použít 

i na větší části, ale jeho kazovost bude pravděpodobně vyšší než u PLA. 

Zajímavým poznatkem je, že kvalita výtisku, jeho vlastnosti a obtížnost tisku záleží také na 

značce materiálu i jeho barvě. Například z černého PETG značky Průša se tiskne o dost 

jednodušeji než z bílého PETG stejné značky. Stejně tak výtisky z průhledného PETG, zeleného 

a průhledného ABS stejné značky měly každý jiné vlastnosti. Proto je nutné i správně vytipovat 

vhodnou barvy a značku. 
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6.3.4. Užší výběr materiálů 

Bylo provedeno pár zkušebních tisků objektů z PLA, ABS a PETG. Na základě 

zkušeností s těmito materiály zmíněnými výše byly jako vhodné materiály pro hydraulický 

model vybrány PLA a PETG. Velké objekty byly tisknuty z PLA, protože tisky z tohoto 

materiálu jsou nejméně kazové. Měl by také bez problémů odolávat vodě, alespoň v časovém 

horizontu na který jsou většinou hydraulické fyzikální modely konstruovány. Malé objekty, 

které budou více mechanicky namáhané, jako je klapka, česle a pohybovací mechanismus 

klapky jsou vyrobeny z PETG, které má větší mechanickou odolnost.  ABS je skvělý materiál, 

co se týče mechanické odolnosti a mohl by být používán ve styku s vodou po delší dobu (roky), 

nicméně je těžké s ním dosáhnout požadovaných výsledků.  

 

Charakteristiky použitého PLA 

Značka: Průša PLA, Průšament PLA 

Barva: různá 

Průměr struny: 1,75 mm 

Teplota tisku: 215°C 

Teplota tiskového plátu: 60°C 

Cena: cca 600 Kč 

 

Charakteristiky použitého PETG 

Značka: Průša PETG  

Barva: různá 

Průměr struny: 1,75 mm 

Teplota tisku: 240°C 

Teplota tiskového plátu: 85°C 

Cena: cca 600 Kč 

 

Objekty tisknuté z PLA 

 Spodní stavba 

 Pilíř 

 Šachta 

 Vývar 

 Předpolí 

 

Objekty tisknuté z PETG 

 Klapky 

 Turbína 

 Česle 

 Rybí přechod 

 Dolní okrajová podmínka 
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6.4. Příprava 3D modelu na tisk 

Jednotlivé objekty modelu byly upraveny nebo rozděleny tak, aby je bylo možné vytisknout 

na 3D tiskárně. 3D tisk má své limity a design výrobků se jim musí přizpůsobit. I když při 

předchozí přípravě celého 3D modelu MVE Terezín bylo myšleno na jeho budoucí tisknutelnost, 

přesto bylo nutné provést nějaké úpravy jeho tisknuté sekce.  

6.4.1. Limity 3D tisku a tiskárny 

Výtisky jsou primárně limitované rozměry tiskařského plátu a maximální pozicí 

extruderu. Také je dobré myslet na to, že výtisk je umístěný jednou stranou na tiskovém plátu. 

Proto je vhodné, aby alespoň jedna jeho strana byla z části plochá a dostatečně velká, aby 

zajistila stabilitu objektu při tisku. Je samozřejmě možné, aby byl objekt vytisknut i téměř bez 

rovné hrany přidáním podpor v programu slicer. Takový tisk ale často bývá nekvalitní a nemá 

hezký povrch, protože podpory nezajistí takovou stabilitu vrstvy jako samotná podložka. Proto 

není moc dobré navrhovat objekt obtížně umístitelný na tiskařskou podložku.  

Také je třeba počítat s tím, že převisy větší než 45 stupňů budou ve většině případů 

potřebovat podpory. Pro menší úhly podepření nejsou nutná, protože vrstvy dokáží podepřít 

samy sebe, ale při vyšších úhlech už je třeba mechanické podpory. Stejně tak je bez nich 

nemožné vytisknout část objektu, který začíná ve volném prostoru (jako je například ruka 

figurky, pokud tiskneme objekt zespodu od nohou. Ruka „začíná“ ve vzduchu). Pokud by byl 

objekt takto namodelován, jsou pro tyto části nutné podpěry. Ty ovšem mohou ovlivnit kvalitu 

tisku, proto je lepší se takovým návrhům vyhnout. 

Dalším omezením 3D tisku je tloušťka stěny. Minimální tloušťka samozřejmě záleží na 

velikosti trysky, ale obvykle se pohybuje kolem 1 mm.  

Všechna tato omezení se promítla do tvorby a úpravy 3D modelu. Velké objekty, jako jsou 

pilíř a rybí přechod, byly při tisku rozděleny na menší části, aby se vešly na tiskový plát. 

Navržená šachta byla vytisknuta na více částí s ohledem na kvalitu tisku. Klapky byly rozděleny 

na dvě části, protože byla potřeba rovná plocha, která by sloužila jako základna objektu při tisku.  
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Obrázek 6.1 – Rozdělení klapky pro tisk 

V některých případech byly kraje rozdělených objektů opatřeny zámky nebo čepy umožňující 

lepší spojení částí dohromady.  

Poté, co všechny části modelu byly upraveny tak, aby vyhovovaly všem technickým 

požadavkům, bylo možné jednotlivé objekty vytisknout 

6.4.2. Nastavení tisku 

Správné nastavení tisku je základem úspěšného výtisku. Je tedy nutné vzít v potaz 

všechny skutečnosti již zmíněné dříve a optimalizovat tisk dle typu objektu, materiálu a 

požadované kvality. K vhodnému nastavení se dá nejlépe dojít praxí a nasbíráním zkušeností 

při tisku, protože záleží na typu tiskárny, materiálu, tvaru objektu i prostředí, ve kterém se 

tiskárna nachází. Suché, vlhké, chladné, teplé okolí může mít vliv na tisk. Nejlepší je použít 

přenastavené hodnoty ve sliceru po jednotlivé materiály a postupně je upravovat podle svých 

zkušeností a potřeb.  
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6.4.2.1. Nastavení PLA A PETG pro MVE Terezín 

PLA 

Pokud byl prováděn tisk velkých a jednoduchých objektů, bylo použito základní 

nastavení PLA v programu Slic3r: 

Výška vrstvy: 0.15 mm 

Výška první vrstvy: 0.2 mm 

Hustota výztuže: 10% (velké objekty) 

Brim: ne 

Rychlost: Perimetry: 45 mm/s 

     Inflill: 200 mm/s 

Teplota první vrstvy: 215°C 

Teplota ostatních vrstev: 210°C 

Teplota tiskového plátu: 60°C 

 

Pokud se jednalo o objekt, který byl dlouhý a tenký, docházelo často při tomto 

nastavení ke zkroucení a nerovnosti objektu. V tomto případě bylo nastavení změněno. 

Byla zvětšena teplota tiskového plátu a první vrstvy (cca 70°C a 220°C). To zpomalilo 

prochládání výrobku a zabánilo zkroucení. Také byl použit brim a výrobek lépe držel na 

tiskové podložce. Hustota infillu se pohybovala mezi 10 – 20%, v závislosti na velikosti 

objektu. 

PETG 

Co se týče PETG, tisk s tímto materiálem je složitější. Je nutné udržovat 

podložku a trysku čistou. Největší potíž je v zamezení tvorby tenkých vláken, které 

PETG při tisku tvoří. 

Tím se dá zabránit nastavením hodnoty extrursion multiplier na 0.85 místo 1 při 

přípravě tisku. Bohužel, toto nastavení také zvětšuje křehkost výrobku. Zvýšit kvalitu 

výrobku také může zpomalení tisku.  

Výška vrstvy: 0.2 mm (velké objekty), 0.15 mm (malé objekty) 

Výška první vrstvy: 0.25, 0.2 mm 

Hustota výztuže: 20% (malé objekty) 

Brim: ne 

Rychlost: Perimetry: 45 mm/s (možno zmenšit o 20% pro lepší kvalitu) 

     Inflill: 200 mm/s (možno zmenšit o 20% pro lepší kvalitu) 

Teplota první vrstvy: 230°C 

Teplota ostatních vrstev: 240°C 

Teplota tiskového plátu: 90°C 
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6.5. Délka tisku a kazovost výrobků 

Délka tisku závisí především na velikosti objektu a množství potřebného materiálu. 

Větší objekty s hustou výztuží uvnitř objektu budou přirozeně trvat déle. Čas tisku také závisí 

na tloušťce vrstvy. Ta se dá nastavit ve sliceru. Je možné tisknout objekt po malých vrstvách 

s výškou kolem 0,1 mm, a dosáhnout tak kvalitnějšího a detailnějšího výtisku, ovšem tisk bude 

(celkem výrazně) trvat déle. Pokud je vrstva nastavena vyšší (cca 0,2 mm), tisk bude rychlejší. 

Objekty modelu MVE Terezín byly tisknuty při průměrné tloušťce vrstvy 0,15 mm. Dobu tisku 

lze také ovlivnit hustotou vnitřní výztuže. Ta je automaticky vygenerována v programu slicer a 

slouží jako vnitřní podpora pro vnější stěny výrobku. Hustota této výztuže (nebo infillu) se dá 

nastavit před tiskem. Její hodnoty se pohybují od 0 do 100 procent. Méně výztuže znamená 

menší čas tisku. V případě MVE Terezín je průměrná hustota výztuže 10% u větších objektů a 

20% u menších. Je nutné poznamenat, že hustota infillu sice zmenší dobu tisku, ale pokud se 

bude s objekty dále pracovat (vrtat, opracovávat, atd.), je dobré mít více hmoty uvnitř objektu 

pro lepší uchycení vrutů apod.  

Čas tisku se dá také ovlivnit nastavením rychlosti pohybu hlavy 3D tiskárny. Většina 

materiálů má ve slicerech nastavené výchozí hodnoty, které optimalizují rychlost tisku podle 

charakteristik náplně. Pokud jsou tyto rychlosti shledány jako nevyhovující, mohou být dle 

libosti upraveny. Při zvyšování rychlosti tisku je třeba brát v úvahu rychlost tuhnutí materiálu. 

Jednotlivé vrstvy musí mít dostatek času částečně zatuhnout, aby se tisk nebortil. Chladnutí 

vrstev se dá zrychlit spuštěním chlazení v hlavici 3D tiskárny. Pokud je ale nevhodně nastaveno, 

může způsobit zvýšení křehkosti výrobku. Pomalejší tisk zase zabere podstatně více času.  

6.6. Příprava tiskány na tisk 

Před samotným spuštěním tisku je dobré zkontrolovat samotnou tiskárnu. Pokud je to nutné, 

je třeba vyčistit trysku a zkontrolovat filament, jestli není zaseklý. Tiskový plat by měl být čistý, 

beze stop po předchozím tisku. Je dobré ho před spuštěním tisku přetřít isopropyl alkoholem, 

aby se povrch očistil (ne při použití PETG). IPA také zvyšuje přilnavost tisku k povrchu. V 

případě PETG je lepší použít lepidlo pro zvýšení adheze. Jednou za čas je také dobré přetřít 

tiskový plát acetonem, který zbavuje povrch mastnoty lépe než IPA. 
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 Po spuštění tisku je dobré chvíli sledovat, jak vypadají první vrstvy nanášené na povrch. 

Pokud je zřejmé, že je s tiskem nějaký problém, je dobré ho zastavit, zkontrolovat tiskánu a její 

nastavení a poté zkusit zapnout tisk znovu.  
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7. Hydraulický model 

Měřítko hydraulického modelu je 1:40 oproti skutečnosti. Toto měřítko bylo vybráno tak, 

aby vyhovovalo limitům 3D tiskárny (maximální rozměry tisku) a zároveň vytisknuté objekty 

byly dostatečné velké a detailní pro hydraulický model. Také byl určen průtok na modelu v 

závislosti na skutečném průtoku jednou turbínou. 

Skutečný stav       

délka 47.22 m   

šířka 8.86 m   

výška 8.75 m   

        

Měřítko 1:40     

        

Model       

délka 1.18 m   

šířka 0.22 m   

výška 0.22 m   

        

průtočná plocha 0.048  m   

      

měřítko   1:40   

průtok prototyp 

Qp   8.75 m3/s 

měný průtok 

mQ   9.88E-05   

Qmodel    0.000865 m3/s 

    0.865 l/s 

Tabulka 7.1 – Měřítko 1 

7.1. Fyzická podoba modelu 

Vnitřek hydraulického modelu je celý vyrobený z částí vytisknutých na 3D tiskárně. Pouze 

žlab, ve kterém se model nachází, byl udělán z plastových materiálů vhodných tvorbu modelů. 

Části vytisknuté na 3D tiskárně jsou v případě absence zámků k sobě připojené lepidlem (L 20 

a vteřinové lepidlo). K vnějšímu korytu je pak model přidělán vruty a lepidlem.  
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Obrázek 7.1 - Model MVE Terezín bez vody 

            

    
Obrázek 7.2 - Detaily hydraulického modelu 
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7.2. Pouštění vody na model 

V rámci výzkumu použitelnosti objektů vytisknutých na 3D tiskárně pro hydraulické 

modely byla na vytvořený model puštěna voda. Průtok na modelu byl stanoven dle tabulky 

přiložené výše (Tabulka 7.1). Byly zachyceny tři základní stavy MVE: 

1. Elektrárna v provozu, jezová klapka sklopená a šachtová vztyčená 

 

 

Obrázek 7.3 - Provozní stav MVE 1 
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Obrázek 7.4 - Provozní stav MVE 2 

 

2. Převádění povodňových průtoků, obě klapky sklopené 

 

Obrázek 7.5 - Povodňové průtoky 1 
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Obrázek 7.6 - Povodňové průtoky 2 

 

3. Odstavená elektrárna, jezová klapka vztyčená 

 

Obrázek 7.7 - Odstavená elektrárna 
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8. Závěr 

Pro výstavbu vodní elektrárny je lokalita Terezín celkem problematická. Spád je malý, 

objekt se nachází v památkově chráněné zóně a investor si nepřeje omezení průtočného profilu. 

Koncept ponořené šachtové elektrárny s přímoproudým obtékaným soustrojím je jedna z mála 

možností, jak tuto lokalitu energeticky využít. Přestože tento koncept je celkem nový a není 

běžně využívaný, je možné ho aplikovat na poměry dané lokality tak, aby splňoval požadavky 

investora a zároveň byl realizovatelný.  

Přímoproudé soustrojí StreamDiver je nejvýhodnější variantou pro tuto lokalitu jak 

z hlediska ekonomického tak technického. Při použití 4 soustrojí je možné dosáhnou výkonu až 

cca 800kW. V závislosti na typu zvoleného soustrojí pak byly vytvořeny objekty šachty a 

elektrárny a byly navrženy dvě možné varianty uspořádání stavby. Z těchto dvou možností pak 

byla zvolena varianta s výše položenou šachtou, protože je z ekonomického hlediska výhodnější. 

Hlavní nevýhodou je celková ekonomická náročnost projektu kvůli velkým zástavbovým 

rozměrům, netradičnímu konceptu a nutnosti vybudování druhé klapky. 

Vytvořený 3D model pomohl k lepší vizualizaci projektu a byl podkladem po přípravu 

hydraulického modelu. Levá sekce 3D modelu byla upravena tak, aby ji bylo možné použít jako 

hydraulický model a vytisknout na 3D tiskárně. Tisk modelu na 3D tiskárně metodou FDM je 

tedy možný, ale je třeba mít na paměti limity tisku. 3D tisk se například nehodí pro výrobu příliš 

velkých částí, protože se výrobek rozměrově musí vejít na tiskařský plát. Při tvorbě modelu je 

také nutné vzít v úvahu charakteristiky jednotlivých materiálů. I když může být PLA, ABS i 

PETG vystaveno vodě, vhodnost jejich použití pro hydraulické modely se liší.  

Z vytisknutých částí se podařilo sestavit hydraulický fyzikální model v měřítku 1:40. Při 

pouštění vody na model se ukázalo, že návrh by mohl být reálně funkční. Co se týče využití 3D 

tisku pro budoucí hydraulické modely, tato metoda se více hodí pro tvorbu menších a 

složitějších částí modelů. Tisk velkých objektů trvá dlouho a často se musejí složitě rozdělovat, 

aby je bylo možno vytisknout, což není moc praktické. 
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