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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá studií návrhu malé vodní elektrárny u jezu 

Bartošovice na řece Odře. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

 Teoretická část je zaměřena na charakteristiku dané lokality. To zahrnuje 

klimatická, hydrologická, geodetická a geologická data. Dále se provedlo obecné řešení. V 

něm je uvedeno technické a legislativní řešení malých vodních elektráren. Ve stavební 

části a technologické části je uvedeno konkrétní řešení MVE Bartošovice, 

hydroenergetické výpočty a výběr konkrétní technologie. Samotná stavba je rozdělená do 7 

stavebních objektů a do 2 provozních souborů. V závěru je shrnutí celé práce a 

zhodnocení. 

 Praktická část je zaměřena na vizuální návrh studie. Základem této části je situace 

jezu, kde je obsaženo výškové a polohové umístění bodů. Ve výkresech jsou vyobrazeny 

jednotlivé stavby, které na sebe bezprostředně navazují. Výkresové soubory jsou celkem 4. 

Skládají se ze situace, půdorysného řezu, podélného řezu a příčného řezu MVE. 
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Abstract 

 This Dissertation is focused on the study of a small hydroelectric power plant at 

Bartošovice weir on the river Odra. The work is divided into theoretical and practical parts. 

 The theoretical part deals with the characteristics of the locality. This includes 

climatic, hydrological, geological and geodetic data. It was also implemented the general 

solution. There is a technical and legislatives solutions to small hydropower plant. The 

construction and technology section describes specific solving of the SHPP Bartošovice, 

hydro calculations and choice of specific technologies. The building itself is divided into 7 

buildings blocks and 2 operational units. The conclusion includes the summary of the 

thesis and evaluation.  

 The Practical part is devoted on the visual design of the study. The basis of this part 

is the situation on the weir where is included representation of height and positional points. 

In the drawings are representations of particular buildings which connect to each other 

immediately. Drawing files are 4. They consist of the situations, ground plan section, 

longitudinal section and cross section SHPP. 
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Seznam použitých zkratek 

MVE  Malá vodní elektrárna 

ČSN  Česká státní norma 

PE  Polyethylen 

PP  Polypropylen 

PVC  Polyvinylchlorid 

EN  Evropská norma 

TNV   Technická norma vodního hospodářství 

DN  Vnitřní průměr potrubí 
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1  ÚVOD 
Studie řeší stavbu malé vodní elektrárny u pevného jezu Bartošovice na řece Odře. V 

součastné době je lokalita energeticky využívána dvěma malými vodními elektrárnami 

(dále MVE) z nichž bude na příjezovou elektrárnu vypracována nová studie. Studie bude 

zpracovávat využití hydroenergetického potenciálu řeky Odry formou výroby elektrické 

energie, která bude dodávaná do elektrické sítě.  

Vodní elektrárna je definována jako výrobna elektrické energie. Jedná se o 

technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii. MVE 

bude umístěna v bezprostřední blízkosti jezového tělesa, u něhož se soustředění spádu 

získá vzdutím vody. 

 Cílem diplomové práce je návrh průtočné MVE u jezu Bartošovice z hlediska 

technologického a stavebního. Podrobněji musí být provedeny hydraulické a 

hydrotechnické výpočty, které stanoví výsledný návrh turbíny. Dále v rámci projektu dojde 

ke zpracování výkresové dokumentace. Nakonec se provede porovnání mezi stávající 

elektrárnou a novou studií.  

 Pro výše jmenované výstupy je třeba znát stávající stav jezu, hydrologické 

podklady, geodetické zaměření a geologické složení půdní vrstvy. 

 Důležitým faktorem je spolupráce s výrobci a dodavateli technologického zařízení 

MVE, kde dodavatel doporučí vhodnou typovou turbínu pro spád a hydrologické 

parametry jezu.  
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2  POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 Zájmová lokalita se nachází na okraji obce Bartošovice v údolní nivě řeky Odry. 

Bartošovice leží v Moravskoslezském kraji, okres Nový Jičín v průměrné nadmořské výšce 

250 m n. m. 

  
   Obr. 1: Obec Bartošovice s vyznačenou lokalitou [2] 

 

 Obec se nachází v chráněné krajinné oblasti Poodří. Tato oblast je z hlediska 

hydrologie charakteristická meandrovitostí toků a rozsáhlou rybniční soustavou s 

výskytem chráněných rostlin a živočichů [1]. 

Klimatické poměry [1]: 

• klimatická oblast: mírně teplá, 

• průměrná roční teplota: 7 - 8,5 °C, 

• průměrné roční srážky: 600 - 800 mm, 

• průměrná celková výška sněhu spadlého za rok: 75 - 100 cm, 

• průměrný úhrnný roční výpar: 450 – 500 mm. 

 Lokalita byla vybrána z důvodu využití hydroenergetického potenciálu, který má 

tok Odry v daném místě. Je zde umístěn pevný jez, na kterém bude na základě 

hydrologických vlastností toku navržena nová MVE.  
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3  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV A POPIS JEZU 

 Jez Bartošovice se nachází na řece Odře v km 50,750. Jedná se o pevný jez 

lichoběžníkového tvaru s účelem vzdouvání vody pro původní příjezovou MVE a pro 

bartošovický mlýn, který je s jezem spojen náhonem dlouhým cca 200 metrů. Dále je zde 

další odběr pro vpouštění vody do bartošovické rybniční soustavy. Jez je umístěn šikmo k 

ose toku s přepadovou plochou, která je střechovitá a odstupňovaná. Původně byl jez 

tvořen dřevěnou srubovou stavbou vyplněnou lomovým kamenem, kde přelivná plocha 

byla obložena dřevěnými fošnami. V roce 1976-78 byl jez zrekonstruován a přestavěn. 

Dřevěné obložení se upevnilo na dřevěnou roštovou soustavu, která byla ukotvena k 

larsenové skříni. V roce 1992 došlo k další rekonstrukci, kdy bylo vyměněno dřevěné 

obložení a kotvení nové dřevěné konstrukce se vyřešilo pomocí železobetonových pásů, 

přičemž byla jejich výztuž přivařena k larsenům. Podjezí je tvořeno balvanitým skluzem, 

který je v ose dlouhý 14 metrů. Boční křídla jezu jsou dlážděná do betonu [3]. 

 
Obr. 2: Stávající stav jezu Bartošovice, listopad 2013 [foto: M. Tomíček] 

Rozměry jezu:  

• délka přelivné hrany v ose - 18,6 m, 

• šířka tělesa jezu - 17,2 m, 

• výška jezu nad prahem vývaru - 3,17 m, 

• délka balvanitého skluzu v podjezí - 14,0. 
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3.2 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 

 Hydrologické údaje byly převzaty z technické zprávy jezu Bartošovice Odra km 

50,750 [3]. 

• Číslo hydrologického pořadí:  2-01-01-1040 

• Název profilu    pod Husím potokem 

• Plocha povodí    881,92 km2 

• Průměrné roční srážky   732 mm 

• Dlouhodobý průměrný průtok  7,35 m3/s 

 

Tab. 1: Hodnoty m-denních průtoků v profilu pod Husím potokem [3] 

Dny 30 90 180 270 330 355 364 

Qm(m3/s) 18,5 8,34 3,97 1,96 1,47 0,592 0,342 

 
Tab. 2: Hodnoty N-letých průtoků v profilu pod Husím potokem [3] 

N-let 1 2 5 10 20 50 100 

QN(m3/s) 79 111 159 199 241 302 351 

 

3.3 GEODETICKÉ PODKLADY 

 V rámci projektu nebylo provedeno zaměření lokality. Jako geodetický podklad 

bude použita technická zpráva geodetického zaměření provedené Povodím Odry s.p. pro 

projekt Odra – Bartošovice, jez v km 50.750 a DWG soubor ke zprávě přiložený [3]. 

3.4 GEOLOGICKÉ PODKLADY 

 Pro studii nebyl proveden geologický průzkum. Předpokládané skalní podloží je na 

kótě 232,05 m n. m. Jako geologické podklady budou použity údaje z výkresové 

dokumentace manipulačního řádu MVE Bartošovice [5], kde bylo zakresleno vrstvení 

zeminy (od svrchní vrstvy): 

1. Hlína písčitá, tuhá; 2. Jíl písčitý, tuhý, šedý; 3. Jíl písčitý, měkký, šedý; 4.Jíl písčitý, 

zvodnělý, šedý 
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4  TECHNICKÉ A LEGISLATIVNÍ ŘEŠENÍ 
 

4.1 VYUŽITÍ VODNÍ ENERGIE 

 Energie z vodních toků se využívá od dávných dob, kdy voda patřila mezi základní 

zdroje získání energie. V ČR je procento využití hydroenergetického potenciálu 34,2%, 

což je poměrně málo oproti jiným zemím jako je Finsko, Francie, Velká Británie, 

Německo nebo Rakousko, které využívají hydroenergetický potenciál ze 65 - 95%. Vodní 

energie se projevuje jako energie potenciální (polohová) a energie kinetická (pohybová).  

 Ve srovnání hydroenergetického potenciálu v toku oproti jiným energetickým 

zdrojům je řada výhod. Vodní zdroje energie jsou nezávislé na okolních zemích, jsou to 

nevyčerpatelné zdroje, neznečišťují ovzduší nebo jsou vedeny jako pohotové zdroje, které 

dokážou rychle reagovat na změnu zatížení v elektrizační soustavě (v případě špičkových 

vodních elektráren) [12]. Vodní díla, které jsou určena k energetickému využití bývají 

většinou víceúčelová, např. pro ochranu před povodněmi, odběrům vody pro pitné účely a 

zavlažování, pro účely rekreační, rybolovu nebo pro sportovní plavbu. 

  Pro představu o využitelnosti hydroenergetického zdroje v dané lokalitě je potřeba 

mít podklady. Jedná se o výpočet výkonu hydroenergetického zdroje, kde je nutno znát 

průtok zařízením, užitný spád a celkovou účinnost zařízení. Pro soustředění spádů a 

průtoků je nutno vybudovat na tocích stavby [8]. Umělé soustředění spádu se dosáhne 

výstavbou přehrady, výstavbou tlakového přivaděče nebo přivaděče beztlakového. Pro 

umělé soustředění průtoků je třeba vodu zachytit ve vlastním povodí toku, převedením 

vody z jiného povodí nebo umělým přečerpáním vody v době přebytku elektrické energie 

do výše položené nádrže (přečerpávací vodní elektrárna) [17]. V přírodě jsou lokality, 

které mají odlišné koncentrace průtoků a spádů. Jsou případy, kdy je soustředěn velký spád 

(vodopády) nebo velké průtoky (horské jezero). V těchto případech jsou stavební zásahy 

poměrně malé, taktéž i investiční náklady nejsou nijak vysoké. Naopak v rovinatějších 

oblastech a úsecích jsou pro vytvoření vhodné energeticky využité lokality náklady na 

stavbu a další investice poměrně vyšší [8].  

 Vodní elektrárna je složité inženýrské dílo, jehož uskutečnění musí projít několika 

fázemi. Na přípravě, projekci a realizaci vodní elektrárny se podílí více profesí, jako jsou 
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stavbaři, strojaři nebo elektrotechnici. Proces celého díla je náročný podle parametrů 

průtoků a spádů, konstrukce jednotlivých objektů a zařízení nebo jiných podmínek 

panujících v dané lokalitě [15]. 

 

4.2 DĚLENÍ VODNÍCH ELEKTRÁREN 

Vodní elektrárny lze dělit do skupin podle různých hledisek dle ČSN 75 0120 [4]. 

• Podle velikosti instalovaného výkonu: 

− malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW, 

− střední vodní elektrárny s instalovaným výkonem od 10 MW do 200 MW, 

− velké vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 200 MW. 

 

• Podle tříd: 

− Třída A - nad 520 kW, 

− Třída B - nad 100 kW do 520 kW, 

− Třída C - do 100 kW. 

 
• Podle velikosti spádu: 

− nízkotlaké, spád do 20 m, obr. a), 

− středotlaké, spád od 20 m do 100 m, obr. b), 

− vysokotlaké, spád nad 100 m, obr. c). 

 

  a)    b)    c) 

 
Obr. 3: Dělení elektráren dle spádu [12] 
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• Podle charakteru pracovního režimu: 

− průtočné vodní elektrárny, 

− akumulační vodní elektrárny, 

− přečerpávací vodní elektrárny. 

 
• Podle umístění strojovny: 

− hrázové, 

− jezové, 

− členěné, 

− pilířové, 

− věžové, 

− podzemní. 

 
• Podle uspořádání strojovny: 

− s krytou strojovnou, 

− s polokrytou strojovnou, 

− s nekrytou strojovnou, 

− přelévané se strojovnou umístěnou pod přelivy jezu nebo hráze, 

− sdružené. 

 
• Podle účasti na pokrytí diagramu zatížení elektrizační soustavy: 

− základní, 

− pološpičkové, 

− špičkové. 

 
Obr. 4: Denní diagram spotřeby elektrické energie [8] 
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• Podle řízení provozu: 

− s ručním ovládáním, 

− částečně automatizované, 

− automatizované, 

− s dálkovým ovládáním. 

 

4.3 MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY OBECNĚ 

Malé vodní elektrárny se dle normy ČSN 75 0120 [4] dělí na: 

• domácí vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 35 kW, 

• vodní mikroelektrárny s instalovaným výkonem od 35 kW do 100 kW, 

• vodní minielektrárny s instalovaným výkonem od 100 kW do 1000 kW, 

• průmyslové vodní elektrárny s instalovaným výkonem od 1 MW do 10 MW. 

 Do malých vodních elektráren jsou řazeny elektrárny, které mají instalovaný výkon 

od 35 kW do 10 MW. Jejich provoz je závislý na okamžitých hydrologických podmínkách 

toku, kterému elektrárna přísluší. Nemají schopnost regulace průtoku v dlouhodobých 

cyklech, čímž je poznamenán i jejich instalovaný výkon a výroba elektrické energie. MVE 

mají několikanásobně delší životnost, než je návratnost finančních prostředků do nich 

vložených [17]. Samozřejmě se musí brát v potaz opotřebení součástí a přístrojů, kde se 

musí investovat do jejich výměny. 

 Elektrická energie, kterou MVE vyrobí je nejlevnější energií, která je dodávaná do 

elektrizační soustavy. Rozdíl mezi vodní energií a energií z jiných obnovitelných 

energetických zdrojů (větrné elektrárny, fotovoltaika atd.) je v tom, že energie z vody je 

zárukou nepřerušované kontinuální dodávky elektrické energie, která je množstevně 

garantována [12]. 
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Obr. 5: Realizovaná MVE Bartošovice, listopad 2013 [foto: M. Tomíček] 

 

4.4 PODKLADY PRO PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU MVE 

 Projektová příprava je důležitá součást pro vlastní realizaci. V přípravné fázi musí 

investor provést řady důležitých činností. Příprava se dělí na 2 fáze: 

1) výběr vhodné lokality s jejím posouzením 

2) projektová příprava. 

 

Výběr vhodné lokality a její posouzení 

 Výběr vhodné lokality se nesmí v žádném případě podcenit, protože je to základ 

úspěšné realizace a funkčnosti zařízení. Musí se určit vhodnost MVE v daném místě. V 

první fázi se řeší koncepce celého vodohospodářského díla a následné provozuschopnosti. 

Aby nedocházelo k nějakému podcenění, musí dojít ke konzultaci s odborníkem na 

hydrotechniku a hydroenergetiku. Před zahájením výstavby se musí prověřit tyto 

okolnosti[12]: 
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• technicko-hospodářské poměry, 

• majetkoprávní vztahy, 

• ochrana přírody, 

• památková ochrana, 

• stanovisko veřejnosti (obce). 

 Možnost výstavby je třeba dopředu projednat se správcem toku, rybářským svazem  

a s obyvatelstvem. Tyto subjekty se musí vyjádřit kladně. V případě záporného vyjádření 

může dojít ke komplikaci při realizaci MVE. U stávajících jezových konstrukcí je třeba 

jednat s uživatelem nebo provozovatelem této stavby. Od samotného začátku je nutné mít 

spolehlivé podklady o spádech a průtocích, protože se od nich odvíjí výkon a výroba 

elektrické energie. Pro hospodárnost MVE mají velký význam spádové poměry, takže čím 

vyšší hodnota spádu, tím lépe. V případě odhadu průtoků má nejpřesnější údaje 

hydrometeorologický ústav nebo lze použít údaje z manipulačních řádů blízkého vodního 

díla. Návrhový průtok přes MVE je doporučeno navrhovat kolem Q90d. Dnes jsou turbíny 

schopné pracovat až do Q90d, ale většinou je to o individualitě daného místa, protože se zde 

mohou vyskytnou další odběry, tudíž je nutno nechat pro ně potřebné průtoky. Nejlépe 

jsou na tom MVE v horských oblastech nebo MVE s nalepšením průtoků pod vodními 

díly. Zde se může uvažovat o provozu až po Q300d až Q330d. Nesmí se zapomenout kromě 

údajů o M-denních průtocích na údaje o N-letých vodách, které výrazně ovlivňují finanční 

náklady stavby [12]. 

 

Projektová příprava  

 K této fázi dojde v případě hotové první fáze. Projektová příprava se provádí pro 2 

stupně povolení [15]: 

• územní řízení - získá se územní rozhodnutí, 

• stavební řízení - získá se stavební povolení. 

 Tyto dokumentace musí zpracovat osoba nebo organizace oprávněná k projekci 

vodních staveb dle platné legislativy. Pro tuto fázi je nutná potřeba těchto podkladů: 

• požadavky a podmínky státní správy vodního hospodářství 

• majetkoprávní vztahy 



Martin Tomíček: Studie návrhu malé vodní elektrárny u jezu Bartošovice na řece Odře 
 

2014   11 
 

• geodetické podklady 

• geologické podklady 

• hydrologické podklady 

• požadavky k ochraně přírody 

• údaje o kvalitě vody v toku 

 Mapové podklady poskytují všeobecné informace o dispozici vodního díla. Pro 

podrobnější dispoziční řešení je nejlepší zaměření výškopisu a polohopisu. Geologický 

průzkum by měl být proveden dle normy ČSN 75 2601 pro kategorii MVE I (tj. s výkonem 

vyšším jak 500kW) odbornou společností. Pro MVE s menším výkonem stačí pouze 

odborný posudek o inženýrsko-geologických poměrech v dané lokalitě, který se doplní v 

průběhu výstavby před tím, než bude objekt založen. Hydrogeologický průzkum pro tento 

typ staveb není většinou potřebný. Vodnost toku se zjišťuje převážně standardně 

hydrometrickým křídlem. U vysokohorských toků se volí výstavby měrného přepadu. 

Hydrologické podklady poskytne hydrometeorologický ústav. Jsou to údaje, jako je plocha 

povodí, srážkový úhrn, M-denní průtoky, N-leté průtoky, dlouhodobý průměrný průtok a 

údaje o povodňovém režimu. Údaje o povodňovém režimu jsou potřebné k náležité 

ochraně strojního a elektrotechnického zařízení MVE před poškozením nebo omezením 

provozu. Dle normy ČSN 75 2601 [14] je třeba navrhovat otvory do objektu MVE 

minimálně 0,5 m nad Q100. Spolehlivost provozu zařízení je dána významně i údaji o 

vlastnostech a jakosti vody, která může mít znečišťující a agresivní účinky [12]. 

 Aby mohl být sestaven rozpočet na stavbu, je třeba mít údaje o cenách stavebních 

prací, montážních prací technologických, strojních a elektrotechnologických. Vše se 

zahrne do nákladů, které jsou použity při výpočtu návratnosti MVE. 

 

4.5 HYDROENERGETICKÉ ŘEŠENÍ MVE 

4.5.1 Obecné rozdělení vodohospodářských děl 

Díla s hydroenergetickým využitím se podle hospodaření s vodou dělí na: 

• průtočné, 

• regulační: 
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− s přirozenou akumulací, 

− s umělou akumulací, 

− se smíšenou akumulací (přirozená i umělá). 

 Regulací v čase lze měnit průtokové poměry buď zvyšováním minimálních průtoků 

nebo snižováním povodňových průtoků. Regulace průtoků se provádí v akumulačních 

nádržích. Z přirozených přítoků dochází k přirozené akumulaci v nádržích. Umělá 

akumulace se získává akumulací při přečerpávání vody. Z přirozených přítoků a z 

následného přečerpávání vzniká smíšená akumulace. Regulaci z časového hlediska může 

mít každé hydroenergetické dílo [12]: 

• krátkodobou (týdenní, denní), 

• sezónní, 

• dlouhodobou (víceletá). 

 Výše uvedené rozdělení je ovlivněno zásobním objemem akumulační nádrže a 

způsobem akumulace, kterým je zásobní objem akumulován. Hospodaření s vodou má vliv 

na režim elektrárny, a tím i na zařazení elektrárny do diagramu denní spotřeby elektrické 

energie viz. kap. 4.2. Průtočné vodní elektrárny okamžité průtoky zpracovávají okamžitě. 

Ty se budují: 

• na využití přirozených průtoků u vzdouvacích staveb, které neumožňují regulaci 

průtoků 

• na využití vyrovnaných odtoků pod vyrovnávací nádrží 

• na využití rovnoměrných odběrů pro vodohospodářské účely z akumulačních nádrží 

a vodojemů 

• na využití biologických průtoků (protékání přes vzdouvací objekt) 

 Nejvíce se využívá způsob první, na využití přirozených průtoků u vzdouvacích 

staveb, protože se využívá přirozený průtok, který je přesně vymezen hltností turbíny. 

Nejčastěji se elektrárna buduje u jezu, kde dochází ke vzdutí vody a případné vyšší průtoky 

se nechávají propouštět. Výkon dodávaný do elektrizační soustavy kolísá v závislosti na 

okamžitém průtoku. Vodní elektrárny s průtočným provozem se většinou řadí mezi malé 

vodní elektrárny, které mají instalovaný výkon do 10 MW [12]. 
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4.5.2 Základní parametry hydroenergetického díla 

 Základními parametry definované dle ČSN 75 0120 [4] , které charakterizují 

hydroenergetické díla jsou: 

• spád H, 

• průtok Q, 

• účinnost stroje (turbína, čerpadlo) η, 

• výkon P, 

• výroba elektrické energie E. 

Spád 

 Spád je definován jako rozdíl dvou výškových bodů hladin, kdy je jeden bod 

hladiny nad vzdouvací stavbou a druhý pod vzdouvací stavbou. Spád tedy tvoří rozdíl 

výšek hladin na vtoku do MVE a na odtoku z MVE. Rozlišujeme dva druhy spádů, a to 

spád odpovídající nulovému průtoku hydraulickým systémem a spád během režimu výroby 

vodní elektrárny. 

Průtoky 

Rozdělení průtoků z hlediska průtoku vody strojem [12]: 

• turbínový průtok Qt - jedná o celkové množství vody proteklé turbínou za jednotku 

času, a to i s množstvím vody, která prosákne netěsnostmi v oblasti turbíny, 

• hltnost turbíny Qh - je nejvyšší možný průtok turbínou při jmenovitém spádu, 

• využitelný průtok Qv - je to průtok, který je turbína schopna při jmenovitém spádu 

účinně energeticky zpracovat 

• návrhový průtok Qn - průtok při navrhovaných hodnotách spádů, otáček a výkonu 

turbíny 

 Největší průtok, který může být soustrojím převáděn, je průtoková kapacita. 

Průtoková kapacita je závislá na kolísání toku, vodnosti toku, akumulační a regulační 

schopnosti zdrže, potřebném výkonu a výrobě elektrické energie. 

 Výpočet výkonu a výroby elektrické energie je popsán v kapitole 5.2.3 

Hydroenergetické výpočty. 
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4.6 STAVEBNÍ ČÁST MVE 

4.6.1 Dispoziční řešení MVE 

Přehradní 

 Spád je vytvořen přehradou, kdy jejich nádrže mají velký zásobní objem, tudíž 

mohou tyto elektrárny pracovat i jako špičkové vodní elektrárny. Výstavba přehrad pro 

čistě hydroenergetické využití se provádí velmi málo. Většinou se elektrárny přidružují k 

přehradám, které mají využití jiné, než jsou jen energetické účely [12]. 

 
Obr. 6: Přehradní elektrárna Bystřička, duben 2013 [foto: M. Tomíček] 

Jezové 

 V našich podmínkách nejčastější řešení MVE. Spád je tvořen jezem, kdy elektrárny 

pracují jako průběžné elektrárny. Z hlediska průtokových poměrů a okolního prostředí jsou 

nejvýhodnější. MVE se budují na stávajících i nových jezech, které mohou být pevné nebo 

pohyblivé. Provozně jsou vhodnější jezy pohyblivé pro regulaci vodní hladiny [12]. 

Pohyblivé vodní jezy se konstrukčně používají většinou jako klapkové nebo vakové. U 

jezových vodních elektráren se většinou budují další objekty, jako jsou např. rybí 
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přechody. Dispozičně by měly být řešené jako hydraulicky účelné a už v projektové 

přípravě se ověřuje, jestli je konstrukce hydraulicky vhodná pomocí hydraulických 

modelů. Musí se zabránit vnikání splavenin a plovoucích nečistot k turbíně pomocí 

vtokového prahu a hrubými česlemi [19]. 

 
Obr. 7: Jezová MVE Vlaské u Hanušovic, duben 2014 [foto: M. Tomíček] 

 

Derivační 

 Spád se získá vedením vody přivaděčem. Přivaděč může být tlakový (potrubí), 

otevřený nebo uzavřený s volnou hladinou (derivační kanály) a kombinovaný. Tento typ 

dispozice nevyžaduje žádnou přehradní nebo jezovou stavbu na toku. Tlakové přivaděče se 

většinou budují u údolí, které má větší podélné sklony a tam, kde jsou menší spády. 

Otevřené kanály je nejlépe budovat v mírných klimatických podmínkách a na 

nepropustných zeminách. Uzavřené kanály se budují tam, kde hrozí jejich zanášení [12]. 
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Obr. 8: MVE s tlakovou derivací Malá Morava, duben 2014 [foto: M. Tomíček] 

 
Obr. 9: MVE s otevřeným náhonem Hanušovice, duben 2013 [foto: M. Tomíček] 
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Hlavní stavební části MVE: 

• vtokový objekt, 

• přivaděče a odpady, 

• výrobní a provozní objekty. 

4.6.2 Vtokový objekt 

 Vtokový objekt je součástí každé vodní elektrárny. Úkol vtokového objektu je 

zajištění přítoku vody k turbíně s co nejmenšími ztrátami a regulace průtoku vody z řeky 

nebo nádrže. Při návrhu vtokového objektu se vychází z normy ČSN 75 2340 [27]. Objekt 

musí zabraňovat vnikání splavenin, plovoucích nečistot a dalších předmětů. Dále může 

ovlivňovat ovládání průtoků na turbínu [13]. 

Při návrhu vtokových objektů je nutno dodržovat tyto podmínky a zásady [8]: 

1. Objekt musí být hydraulicky řešen a situován tak, aby docházelo k vzniku co 

nejmenších tlakových ztrát. 

2. Nade dnem nádrže nebo zdrže je nutno navrhnout vtokový práh, který zabrání 

tomu, aby byl vtok zanášen splaveninami.  

3. V případě, že nelze vtokovým prahem zajistit zachycení všech splavenin, je třeba za 

vtokem navrhnout usazovák s proplachem. 

4. Před vtok je nutné umístit hrubé česle, clonu, případně i nornou stěnu, které zabrání 

vniku plovoucích a vznášejících se předmětů. 

5. Vtokový objekt musí být opatřen provozním uzávěrem, který ovládá přítok vody 

Vtokové objekty je možno dělit ze dvou hledisek [12]. 

• Podle výškového umístění vzhledem k hladině horní vody: 

− beztlakové s volnou hladinou, upravené pro odběr vody z jezových zdrží, v 

nichž hladina vody nekolísá, 

− tlakové, upravené pro odběr vody z přehradních nádrží nebo jezových zdrží, 

v nichž hladina vody při regulaci odtoku kolísá. 

• Podle typu vodní elektrárny, které vtokový objekt slouží: 

− jezové vodní elektrárny, 

− vodní elektrárny s tlakovou a beztlakovou derivací. 
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4.6.3 Přivaděče a odpady 

 Jejich úkolem je přivést vodu k turbíně a odvést vodu po průchodu turbínou.  Pro 

přívod vody na elektrárnu je k dispozici dostatek energie, ale při odvodu vody od turbíny je 

k dispozici pouze energie, která zbyla po využití energie turbínou. Budují se u MVE, kde 

je nutnost zajistit soustředění spádů a průtoků pomocí derivace. Derivací se vede voda z 

řek, nádrží nebo zdrží do elektrárny a z elektrárny se vede voda zpět do řeky. U vodních 

elektráren je většinou snaha omezit délku přivaděče a odpadu na co nejmenší [13]. Délka 

přivaděče a odpadu nepříznivě ovlivňuje investiční náklady na stavbu a navíc přivaděče o 

velkých délkách odebírají velké množství vody z přirozeného toku na dlouhém úseku. 

Proto je nutné nejprve projekt podložit ekonomickým rozborem, který určí, zda náklady na 

dlouhý přivaděč a odpad pokryjí zisky z výroby elektrické energie. 

Dle tlakových poměrů se přivaděče a odpady dělí na [13]: 

• beztlakové s volnou hladinou, 

• tlakové. 

Dle hlediska konstrukčního se přivaděče a odpady dělí na [13]: 

• kanály, náhony, žlaby, štoly, potrubí, šachty. 

 

Obr. 10: Náhon na MVE v Hanušovicích, duben 2014 [foto: M. Tomíček] 
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Beztlakové přivaděče a odpady s volnou hladinou 

 Jsou to otevřené kanály, náhony, štoly a žlaby, které se navrhují pro přivádění vody 

k elektrárnám a zpět do toku. Jsou finančně méně náročnější než tlakové přivaděče a 

odpady. Navrhují se tam, kde to dovoluje poloha MVE. Z hlediska konstrukce je lze ještě 

dělit na přivaděče a odpady otevřené a kryté. Nekryté se navrhují tam, kde nehrozí větší 

zanášení přivaděče např. listím ze stromů nebo zanášení jiným způsobem. Profilově se 

navrhují jako obdélníkový nebo lichoběžníkový průřez, což záleží na situaci a velikosti 

stavebního prostoru [13]. 

 Pro návrh jsou velmi důležité místní podmínky, mezi které patří problematika 

získání pozemků, výškové a směrové poměry trasy, geologické a hydrogeologické poměry. 

Trasa přivaděče musí být co nejkratší, aby se šetřily investiční náklady. Poměrně důležitým 

faktorem je při budování přivaděče a odpadu dodržení množství objemu zeminy vytěžené a 

zeminy nasypané [13]. To z důvodu, že je většinou přivaděč budován v násypech a odpad 

ve výkopech tak, aby se zemina zbytečně nemusela vozit ze vzdálenějších míst nebo 

naopak odvážet na skládku. 

Z konstrukčního hlediska je nutné při návrhu přivaděče splňovat tyto požadavky [12]: 

• svahy musí být stabilní proti sesuvu 

• přivaděčem nesmí prosakovat takové množství vody, které by mohlo ovlivnit jeho 

konstrukci, změnit výšku hladiny podzemní vody nebo zmenšit výrobu elektrické 

energie 

• u přivaděčů, které jsou sypané, musí být navrženo takové převýšení, aby nedošlo k 

vylití vody z přivaděče nebo násyp musí být k přelití konstrukčně upravený 

opevněním. 

 Návrh konstrukce přivaděče musí být propracovaný z hlediska těsnosti. Těsnění by 

mělo zabránit únikům přiváděné vody, protože by to byla zbytečná ztráta pro 

hydroenergetické využití. Netěsnosti  by mohly nepříznivě ovlivnit zamokření okolních 

pozemků, a tím by se vytvořily podmínky pro růst mokřadních rostlin. Odpadní kanály 

většinou bývají vyhloubeny až pod úroveň podzemní vody, proto se často navrhují bez 

těsnění, pokud voda nepříznivě neovlivňuje hladinu podzemní vody například jejím 

snížením. Tyto stavby se nejčastěji navrhují po vrstevnicích a musí dodržovat co 

nejpřímější směr proudění, dále by se muselo provádět opevnění konkávních břehů [13]. 
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Tlakové přivaděče 

 Tlakové přivaděče jsou dražší, než přivaděče s volnou hladinou, proto je pokud 

možno často nenavrhujeme. Přesto je někdy tlakový přivaděč jedinou možností pro přívod 

vody k vodní elektrárně [13]. Používají se tam, kde je třeba překonat velké spády a tam, 

kde by byla stavba bez tlakových přivaděčů neekonomická nebo nemožná. Konstrukčně je 

lze dělit na tlakové potrubí a tlakové štoly. Potrubí je vždy z jiného materiálu, než je 

materiál původního podloží. Štola je zase vždy hloubena přímo v hornině, která musí být 

nepropustná. Použití tlakové štoly u MVE je zcela nereálné, protože by to bylo značně 

nákladné [12]. 

Jsou celkem tři charakteristické případy pro využití tlakového potrubí [12]: 

• krátký přivaděč k vodní elektrárně umístěný přímo pod přehradou 

• úboční přivaděč v terénu, kde nejde výhodně využít otevřený nebo krytý náhon 

• vysokotlaký přivaděč ve strmém území nad vodní elektrárnou 

Materiál pro tlakové přivaděče: 

• ocelové potrubí, 

• litinové potrubí, 

• železobetonové potrubí, 

• plastové potrubí  - PE, PP, PVC. 

 U návrhu tlakových přivaděčů je třeba vycházet z nákladů na výstavbu a ze 

zmenšení nebo zvětšení hydraulických ztrát při proudění turbínou.  

4.6.4 Výrobní a provozní objekty 

 Tvoří je budova MVE se strojovnou, provozními objekty a dalšími doprovodnými 

zařízeními. Dle ČSN 75 0120 [4] je strojovna definována jako obestavěný prostor, kde jsou 

umístěny hydroagregáty a pomocné zařízení. Strojovna se skládá z dolní a horní stavby. 

Tyto dvě části budovy jsou od sebe rozděleny podlahou horní stavby. Do objektu by se 

mělo vejít všechno základní vybavení jako je turbína, elektrický generátor, transformátor, 

rozvaděče, ovládací zařízení pro automatizovaný provoz a další. Objekt se musí rozměrově 

přizpůsobit největšímu zařízení, což je turbína, tudíž zde musí být i příslušný montážní a 

manipulační prostor. Komplex MVE se může rozdělit na část výrobně-technologickou a 
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administrativně-provozní. Veškeré vybavení se musí poskládat tak, aby bylo co 

nejjednodušší na ovládání a prostorové nároky co nejmenší [12]. 

Dolní stavba 

 Je to část budovy pod podlahou horní stavby. Ze statické stránky je stavba 

namáhána typicky pro vodní stavby vodním tlakem, vztlakem a průsakem. Dolní stavba 

přenáší do podloží veškeré zatížení vyvolané hydrostatickými silami, hydrodynamickými 

silami a tíhou zařízení. Rozměr stavby je dán velikostí oběžného kola turbíny, počtem 

soustrojí, sací výškou, horizontálním a vertikálním uspořádáním nebo tvarem savky. 

Konstrukčně je dolní stavba řešena jako železobetonová monolitická stavba. V dolní stavbě 

je umístěno i příslušenství, jako jsou synchronní ventily,čerpací agregáty mazacího oleje, 

čerpadla prosáklé vody, elektromotory, uzávěry atd. [12]. Na obr. 11 jsou uvedeny 

příklady konstrukcí dolní stavby s různými typy horizontálního a vertikálního uspořádání 

soustrojí. Obr. 11 a),c) zobrazuje spodní stavbu na údolních náplavech, naopak obr. 11 b) 

zobrazuje stavbu na skalním podloží, kdy základová spára kopíruje tvar savky. Konstrukce 

na obr. 1 d) zobrazuje využití vertikální savky s odváděcí komorou. Obr. 11 e) zobrazuje 

uspořádání stavby pro vysokotlakou derivační elektrárnu s Peltonovou turbínou. Schémata 

na obr. 11 f),g) znázorňují časté využití přímoproudých turbín, což je dnes nejpoužívanější 

varianta pro MVE [8]. 

 
Obr. 11: Varianty řešení dolní stavby strojovny MVE [8] 
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1 - savka, 2 - dělící pilíř, 3 - hydroalternátor, 4 - strojovna, 5 - jeřábová dráha, 6 - vtokové 

části, 7 - odváděcí komora, 8 - pouzdro hydroalternátoru 

Horní stavba 

 Horní stavbu tvoří část objektu nad úrovní podlahy horní části strojovny. Většinou 

rozměrově kopíruje dolní stavbu. Bývají zde umístěny části generátorů s regulátory otáček, 

jeřábové dráhy, montážní plošina, kontrolní panely apod. Strojovna bývá ve většině 

případů zastřešená a často má charakter průmyslové haly. Z horní stavby je zpravidla 

přístup na příjezdovou cestu vedoucí k objektu. Konstrukce horní stavby bývá ocelová, 

železobetonová nebo zděná. Zvolený typ konstrukce musí odpovídat provozním a 

investičním nákladům [13]. 

Horní stavba strojovny může být řešena dle obr. 12: 

• zakrytá (obr.12 a,b), 

• polozakrytá (obr. 12 c), 

• odkrytá (obr. 12 d). 

 
Obr. 12: Typy horní stavby strojovny MVE [12] 

 Ve schématech obr. 12 a),b) je zobrazena úplně zakrytá strojovna, kde jsou dány 

požadavky, že všechna zařízení musí být v uzavřeném objektu. Výška a šířka budov v obr. 

12 a),b) je ovlivněna rozměry dopravovaných zařízení a typem mostového jeřábu. 

Polozakrytá strojovna na obr. 12 c), kde je výrazně zmenšena šířka i délka objektu. V 

nezakryté části strojovny je umístěn pouze obslužný jeřáb a ostatní provozní vybavení se 

nachází v zakryté části objektu. Schéma obr. 12 d) zobrazuje odkrytou strojovnu, kdy není 

řešena horní stavba [12]. 
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 Montážní prostor stavby musí velikostí vyhovovat potřebám během výstavby a 

montážím technologických zařízení. Sociální zařízení se navrhuje podle charakteru 

obsluhy MVE dle ČSN 75 2601 [14]. U MVE s automatickou obsluhou se sociální zařízení 

nenavrhuje. Pro provozy s trvalou nebo občasnou obsluhou se sociální zařízení navrhuje 

přímo v objektu nebo v návaznosti na jiné blízké objekty. 

4.7 STROJNÍ ČÁST MVE 

 Hlavní provozní jednotkou strojní části je hydroagregát, který se nejčastěji skládá z 

vodního stroje (turbíny) a hydroalternátoru (generátoru). Každý typ hydroagregátu má 

určité rozměry, výkony a různá konstrukční řešení. Vodní turbíny užívané v různých 

variantách konstrukčního a projekčního řešení jsou klasifikovány dle ČSN 75 0120 [4]. 

Vodní turbína je složena ze tří hlavních částí. Je to oběžné kolo, zařízení pro přívod vody k 

oběžnému kolu (spirála nebo kašna) a zařízení pro odvod vody z oběžného kola (savka) 

[16]. 

4.7.1 Rozdělení turbín 

Podle způsobu přenosu energie vody na oběžné kolo [12]: 

• rovnotlaké (akční) - Polohová energie se mění už v rozváděcích kanálech v energii 

kinetickou, která se potom užívá v oběžném kole. Rovnotlaké turbíny se vyrábějí 

jako Peltonovy a Bánkiho turbíny. 

• přetlakové (reakční) - V kanálech rozváděcího kola se mění pouze část polohové 

energie v kinetickou energii. Zbylá část polohové energie se mění v kinetickou, až 

když voda prochází oběžným kolem. Hydrostatický tlak se průtokem oběžným 

kolem zmenšuje ⇒ přetlak. Mezi tyto turbíny se řadí Kaplanova a Francisova 

turbína. 

Podle směru proudění vody oběžným kolem vzhledem k ose hřídele [8]: 

• axiální (obr. 13 c) - směr proudění je rovnoběžný s hřídelem turbíny, 

• radiální (obr. 13 a,b) - směr proudění je kolmý k ose hřídele, 

− centripetální (obr. 13 a), 

− centrifugální (obr. 13 b), 
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• radiálně axiální (obr. 13 d) - směr proudění se mění z axiálního na radiální nebo 

naopak, 

• diagonální (obr. 13 e) - směr proudění je vůči hřídeli šikmý, 

• tangenciální (obr. 13 f) - směr proudění působí ve směru tečném na oběžné kolo, 

• s dvojnásobným průtokem (obr. 13 h) - voda vstupuje do oběžného kola 

centripetálně a vystupuje centrifugálně, 

• šikmý průtok (obr. 13 g) - voda vstupuje na lopatky oběžného kola z boku a 

vystupuje směrem osy hřídele 

 
Obr. 13: Rozdělení turbín dle směru proudění vody oběžným kolem [12] 

 

Podle polohy hřídele [8]: 

• vertikální - většina typů turbín kromě přímoproudých turbín 

• horizontální - převážně přímoproudé turbíny 

• šikmé - menší přímoproudé turbíny 

Podle počtu oběžných kol na hřídeli [16]: 

• jednoduchá - na hřídeli je jedno oběžné kolo, nejčastěji používané 

• dvojitá a vícenásobná - na hřídeli jsou dvě nebo více oběžných kol 

• zdvojená - na hřídeli jsou v těsné blízkosti dvě oběžná kola 

Podle smyslu rotace oběžného kola [16]: 

• jednosměrná - otáčení kola je možné pouze v jednom směru, a to pravotočivém 

nebo levotočivém 

• obousměrná (reverzní) - oběžné kolo se může otáčet v obou směrech, a to buď při 

turbínovém nebo čerpadlovém provozu (přečerpávací elektrárny) 
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4.7.2 Kaplanova turbína 

 Podle rozdělení ji lze definovat jako přetlakovou axiální turbínu. Navrhuje se  

hlavně u malospádových elektráren a je to typ, který je pro MVE nejpoužívanější. 

Maximální spády, do kterých je možno využívat turbíny Kaplan jsou různé dle výrobců, 

ale hodnota maximálního spádu se pohybuje kolem několika desítek metrů. Dle spádu H je  

na oběžném kole umístěno 3-10 lopatek [21]. Oběžné kolo má lopatky upevněné na náboji, 

který je spojen s hřídelí. Velká výhoda je možnost nastavování úhlu lopatek oběžného kola 

a to přímo za provozu. Tímto řešením lze zvýšit střední hodnoty účinnosti v regulačním 

rozsahu režimů provozu [8]. Mezi Kaplanovy turbíny se řadí mnoho typů, jako je například 

horizontální S-turbína typu Semi-Kaplan, horizontální S-turbína typu Kaplan, Z turbína 

typu Kaplan, vertikální turbína typu Kaplan, PIT Kaplan a mnoho dalších [18]. 

 
Obr. 14: Ukázka 4 typů Kaplanových turbín [13] 

4.7.3 Francisova turbína 

 Francisovy turbíny se vyrábějí jako přetlakové radiálně axiální. Používají se pro 

větší spády než Kaplanova turbína v rámci desítek až stovek metrů (záleží na výrobci). 

Oběžné kolo je opatřeno 12-17 pevnými oběžnými lopatkami, které jsou plně 

regulovatelné. Lopatky už dnes plní i funkci provozního uzávěru. Hlavní rozměr je ten 

největší průměr na vtokové hraně lopatek oběžného kola [8]. Rozvaděč, který slouží jako 

regulační prvek, má 20-24 lopat. Dříve se Francisovy turbíny využívaly více než v dnešní 
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době. Vyrábí se dnes v horizontální i vertikální konstrukci s přímým napojením na 

generátor [22]. 

 
Obr. 15: Ukázka 2 typů Francisovy turbíny[13] 

4.7.4 Peltonova turbína 

 Tyto turbíny se řadí mezi rovnotlaké tangenciální turbíny. Jsou určeny pro spády 

větší v řádech desítek až stovek metrů (dle výrobce). Turbíny se vyrábí v horizontálním i 

vertikálním provedení s přímým napojením na generátor. Přímo na hřídeli generátoru se 

nachází oběžné kolo [23]. U těchto strojů je nahrazen rozvaděč jednou nebo více dýzami 

(mechanický prvek sloužící k omezení průtoku), kde dochází k přeměně tlakové energie na 

energii kinetickou. V závislosti na hltnosti turbíny se uvažuje 1-6 dýz. Oběžné kolo je 

tvořeno diskem, na jehož obvodu je umístěno 12-40 lopatek [8]. 

 
Obr. 16: Peltonova turbína v horizontálním provedení [23] 
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4.7.5 Bánkiho turbína 

 Je to specifická rovnotlaká turbína, radiální s dvojnásobným průtokem. Oběžné 

kolo tvoří kruhové desky, mezi kterými jsou upevněny oběžné lopatky. Dvojnásobný 

průtok je proto, že jeden průtok je dostředivý a ten druhý odstředivý. Turbína je sice řazena 

mezi rovnotlaké, ale rovnotlaký je pouze druhý průtok přes oběžné kolo. První průtok je 

přetlakový [8]. 

 

Obr. 17: Schéma Bánkiho turbíny [24] 

4.8 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST MVE 

 Elektrotechnická část MVE zahrnuje zařízení, která budou v objektu elektrárny 

umístěna (některá i mimo objekty). Toto zařízení dispozičně a staticky ovlivňuje řešení 

strojovny. Mezi tato zařízení se řadí [8]: 

• hydroalternátor (generátor)  

• vývody z hydroalternátoru  

• rozvodna generátorového napětí,  

• blokový transformátor  

• transformátor vlastní spotřeby 

• elektrické motory pro různá zařízení 

• pomocná zařízení (vypínače, jističe, atd) 

4.8.1 Generátor 

 Generátory slouží k přeměně mechanické energie (turbína) na energii elektrickou. 

Pracují jako točivé stroje měnící mechanickou energii hřídele, která rotuje kolem své osy, 
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na níž je připevněné oběžné kolo turbíny. Návrhy generátorů se řídí dle uvedené normy 

ČSN 35 0220 [28]. Podle toho, jaký proud vyrábějí, se dělí na [8]: 

• alternátory - střídavý proud, 

• dynama - stejnosměrný proud. 

Stroje na střídavý proud se dělí na: 

• synchronní, 

• asynchronní. 

Synchronní generátor 

 Synchronní generátor se skládá ze statoru se střídavým vinutím a z rotoru se 

stejnoměrným budícím vinutím. Konstrukce je závislá na počtu pólových dvojic a velikosti 

daného generátoru. Frekvence sítě stanovují otáčky generátoru. Rotor má otáčivý pohyb 

synchronními otáčkami, které vytvářejí magnetické pole [8]. 

Asynchronní generátor 

 Pro MVE se používají hlavně asynchronní generátory. Pracují s nižším počtem 

otáček až o 2-3% oproti synchronním. Mají mnohem jednodušší konstrukce než 

synchronní generátory, a tím jsou méně finančně náročné. Rotory mají tyčové vinutí 

nakrátko, neobsahují citlivé budiče a jejich spojení s elektrickou sítí je bez 

synchronizování a fázování. Jejich provoz je plně automatický. Velká nevýhoda tohoto 

zařízení je, že se do sítě dodává pouze pracovní výkon a jalový výkon pro vlastní 

magnetizaci se dodává z jiného zdroje (z elektrické sítě) [8]. 

 
Obr. 18: Asynchronní generátor s rotorem nakrátko [11] 
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4.8.2 Transformátor 

 Je stroj, který převádí jedno střídavé napětí na jiné o stejném kmitočtu. 

Transformátory pro MVE dělíme na hlavní pro vyvedení výkonu do elektrizační sítě a pro 

vlastní potřebu elektrárny. Dále se dělí na blokové nebo spojovací. Blokové jsou přímo 

spojené s alternátorem a spojovací jsou spojením soustav dvou napětí [25]. Počet 

transformátorů musí být vždy stejný, jako je počet alternátorů. Většinou se navrhují 

trojfázové transformátory. Transformátor musí být postaven tak, aby nedocházelo ke 

znečištění půdy, k šíření případného požáru od oleje a nesmí být vystaveny přímému 

slunečnímu záření [8]. Vedení kolem transformátoru musí být v souladu s normou ČSN 

EN 50160 [29]. 

4.8.3 Rozvodna 

 Rozvodna se nachází mezi hydroalternátorem a blokovým transformátorem, v 

prostoru někde nad savkou. K rozvodně se umisťují spínače, jističe nebo odpojovače. 

Umístění může být vnitřní i venkovní, ale upřednostňuje se vnitřní. Veškeré kabely jsou 

navrženy dle normy ČSN 33 2000-5-52 ED.2 [30]. 
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5  STAVEBNÍ ČÁST 

5.1 ÚČEL A PŘEDMĚT STAVBY 

Účelem stavby MVE je využití hydroenergetického potenciálu  stávajícího pevného 

jezu pro ekologicky čistou výrobu elektrické energie. Maximální průtok, při kterém je 

MVE schopna vyrábět elektrickou energii, je 5,48 m3/s. Maximální rozdíl spádu je 3,19 

metrů. Na MVE bude zajištěn automatický provoz s občasným dohledem pověřené osoby. 

Umístěna zde bude Kaplanova přímoproudá vrtulová turbína o průměru oběžného kola D = 

1,22 m, která je určená pro maximální průtok 5,48 m3/s  a maximální spád 3,5 m. 

Průměrná roční výroba elektrické energie může být očekávána okolo E = 322,62 

MWh/rok. MVE bude navržena pro průběžný provoz (průtočná MVE) a bude zpracovávat 

průtoky, které dosud přepadají bez energetického využití. 

Předmětem stavby je návrh jezové MVE. Elektrárna bude umístěna na pravém 

břehu řeky Odry v km 50,750 a to z důvodu již vybudované příjezdové komunikace. 

Komunikace bude sloužit pro příjezd ke stavbě během výstavby. Hladina v jezové zdrži 

bude udržována na stávajícím pevném jezu na stálou hodnotu 236,52 m n. m., která 

zaručuje minimální přepad vody přes jezové těleso o hodnotě 0,45 m3/s. Hladina v podjezí 

závisí na průtocích vedených korytem řeky. Minimální hladina v podjezí musí být 

zachována na kótě 233,33 m n. m.  

Dle konstrukce bude MVE rozdělena na vtokový objekt, výtokový objekt, horní 

stavbu a dolní stavbu. Vtokový objekt slouží k přívodu vody z nadjezí ke vtoku na turbínu. 

Jedná se o železobetonovou desku tloušťky 0,5 m obdélníkového tvaru. Vtok bude opatřen 

vtokovým prahem vysokým 0,4 m nade dno nadjezí, který brání pohybu sedimentů 

směrem k MVE. Nad vtokovým prahem budou umístěny hrubé česle ručně stírané z 

manipulační lávky. Dále zde budou umístěny drážky provizorního hrazení a druhý práh 

výšky 0,4 m. Na práh se umístí šikmo skloněné jemné česle, které budou strojně stírané. 

Shrabky zachycené na česlích budou ukládány do kontejneru, který musí být pravidelně 

vyvážen. 

Výtokový objekt bude navazovat na spodní stavbu MVE na straně dolní vody. 

Výtokový práh bude na kótě 202,45 m n. m. Přechod mezi prostorem pod savkami a 

výtokovým prahem bude proveden v obdélníkovém tvaru. Jedná se o železobetonovou 
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desku tloušťky 0,5 m. Dolní stavba bude přizpůsobena technologickému zařízení, které 

v ní bude umístěné. Dolní stavba musí být přizpůsobena jak k velikosti zařízení, tak i 

k bezpečné manipulaci při montáži nebo demontáži zařízení. Stavba bude krabicového 

tvaru z vodostavebního železobetonu. Kóta dna dolní stavby je 232,31 m n. m. Součástí 

dolní stavby bude jímka prosáklé vody opatřená čerpadlem. Z turbíny bude voda odváděna 

savkou, která je navrhnuta z železobetonu. Výtok ze savky bude na kótě 231,35 m n. m.  a 

bude opatřen provizorním zahrazením, nad kterým se umístí  betonová manipulační lávka. 

Horní stavba bude navazovat na dolní stavbu. Hranicí mezi horní a dolní stavbou bude 

podlaha strojovny ve výšce 238,65 m n. m. Vstup do horní stavby musí být nad hladinou 

Q100 = 238,15 m n. m. s bezpečnostní rezervou 0,5 m od této hladiny. Doprava součástí do 

montážních prostor bude zajištěna uvnitř elektrárny mostovým jeřábem a montážním 

otvorem ve střešní konstrukci. K dopravě součástí do strojovny přes  montážní otvor a zpět 

bude použit autojeřáb přistavený na stávající komunikaci 

5.2 HYDROTECHNICKÉ A HYDROENERGETICKÉ VÝPOČTY 

5.2.1 Měrná křivka jezu 

Měrná křivka jezu byla převzata z technické zprávy jez Bartošovice Odra km 

50,750 [3]. 

 
Obr. 19: Měrná křivka jezu [3] 
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Obr. 20: Příčný profil jezu [6] 

 

 

Obr. 21: Podélný profil jezu [6] 

 

5.2.2 Měrná křivka koryta pod jezem 

Měrná křivka podjezí byla vypočtena v programu Microsoft Office Excel. Jako 

podklad pro výpočet byla použita situace a řezy jezu Bartošovice [6]. 

Použité vzorce ze [7]: 

O

S
R =    [m]            (5.1)  

6/11
R

n
C =   [-]            (5.2)  

iRCv ..=   [m/s]            (5.3)  

SvQ .=   [m3/s]            (5.4)  

 

kde 

S – plocha průtočného profilu   

O – obvod obtékající vody 

n – drsnost koryta 

R – hydraulický poloměr 

C – Chézyho rychlostní součinitel 
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i – sklon dna 

v – průtočná rychlost 

Q  – průtok 

 

 
Obr. 22: Měrná křivka podjezí 

 

5.2.3 Hydroenergetické výpočty 

 Výpočty byly zpracovány v programu Microsoft Excel, kde došlo ke zpracování 

hydrologických dat a následně k výpočtům průtoků, které bude MVE odebírat. Průtoky 

byly omezeny ostatními odběry, které činí 2,5 m3/s a průtokem, který je nutný zachovat 

přes jez 0,45 m3/s. Dále se stanovil hydroenergetický spád odečtením hodnot z měrných 

křivek jezu a podjezí. Výsledné průtoky a spády byly zaslány výrobcům turbín, kteří měli 

navrhnout nejvhodnější zařízení pro dané poměry. Z několika oslovených výrobců poslala 

svůj návrh pouze firma P&S a.s. 

 Výrobce stanovil turbínu s přesnými parametry, jako je minimální a maximální 

hltnost a výkon, které byly zahrnuty do dalšího výpočtu výkonu a elektrické energie 

uvedené v příloze č. 5: Hydroenergetický výpočet výkonu turbíny a výroby elektrické 
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energie. Společnost P&S poslala jako nejvhodnější návrh turbínu VC 1220. Jedná se o 

Kaplanovu přímoproudou vrtulovou turbínu pro spády 1,7-3,5 m. Průměr turbíny je 1220 

mm a maximální hltnost turbíny je 5,48 m3/s. Účinnost turbíny dle výrobce byla stanovena 

85%, účinnost převodů 97% a účinnost generátorů 94%. 

 Turbína  bude využívat průtoky v průměrném vodném roce od Q89d do Q166d, 

protože bude omezena značnými ostatními odběry vody a minimální hltností turbíny 1,47 

m3/s, kdy po dosažení této hodnoty musí být turbína odstavena. Po zadání výše uvedených 

účinností byl vypočítán výkon navržené turbíny dle vzorce 5.5 a výroba tj. výkon za 

časovou jednotku. Z výpočtů plyne, že postupně sečtená průměrná roční výroba elektrické 

energie činí  322,62 MWh. 

THQP η...81,9=    [kW]          (5.5)  

 

kde 

Q – průtok 

H – spád 

ηT – účinnost turbíny 

 

 Výstupem z vypracovaných hydroenergetických výpočtů (příloha č. 5) jsou kromě 

numerických hodnot i grafy. Grafy vychází z průtoků, spádů, odběrů, výkonů a výroby 

elektrické energie. V grafu, který je označený jako obr. 23, je vidět narůstající přítok na 

jez, rostoucí spád hladin, který se počítá pouze mezi hraničními průtoky Q30d - Q166d a 

odběr vody turbínou, který je po Q89d konstantní a dále se zmenšujícím se průtokem klesá. 

Z grafu, označeného jako obr. 24 ,je patrný vzrůstající výkon, kdy dosáhne Pmax = 116,7 

kW při Q89d, a následný pokles na Pmin = 35,7 kW při Q166d, což odpovídá návrhovým 

hodnotám výkonu turbíny. U výroby energie po postupných součtech je viditelný nárůst 

výroby až na nejvyšší hodnotu E = 322,62 MWh při Q166d. Graf celkově vizuálně odpovídá 

jako správný návrh turbíny pro dané poměry. 
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Obr. 23: Čáry překročení průtoků, odběrů a spádů 

 

 

Obr. 24: Čára překročení výkonů a součtová čára roční výroby el. energie 
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5.2.4 Doplňující výpočty 

 

Délka vtokového prahu 

 Délka vtokového prahu se vypočítá dle vzorce uvedeného pod tab. 3,  kdy je volena 

rychlost na vtokovém prahu 0,6 m/s. Dle tab. 3 je minimální délka vtokového prahu 5,5 m. 

Vstupní hodnoty: 

Dno nad jezem  235,2 m n. m. 

Dno pod jezem  232,45 m n. m. 

Hladina vody nad jezem  236,52 m n. m. 

Hladina vody pod jezem  233,33 m n. m. 

Vtokový práh  235,6 m n. m. 

Rychlost na vtokovém prahu 0,6 m/s 

 

Tab. 3: Výpočet minimální délky vtokového prahu 

 

 

 

 

 

 

Použité vzorce [7]: 

hv

Q
L T

.min =    [m]           (5.6)  

 

kde 

QT – turbínový průtok   

v – rychlost na vtokovém prahu 

h – výška hladiny 

 

 

Qt 
Kóta hladiny  

nad MVE 
h Lmin 

[m3/s] [m n.m] [m] [m] 

5,48 236,96 1,76 4,89 
5,48 236,72 1,52 5,01 
5,48 236,52 1,32 5,50 
5,39 236,52 1,32 5,28 
3,41 236,52 1,32 4,31 
2,04 236,52 1,32 2,58 
1,47 236,52 1,32 1,86 
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Ověření kritické hloubky na výtoku z MVE 

Výpočet dle vzorce z [7]: 

3
2

2

.

.

bg

Q
hk

α
=               (5.7) 

kde 

hk – kritická hloubka [m] 

b – šířka výtokového prahu [m] 

α – Corollisovo číslo [-] 

Q – minimální průtočná rychlost [m3/s] 

h – minimální výška hladiny na výtoku [m] 

 

b = 5,5 m 

α = 1 

Q = 1,47 m3/s 

h = 0,88 m 

hk = 0,19 m => h > hk  VYHOVÍ 

 

Výpočet hloubky nátokového kusu turbíny 

Výpočet dle vzorce z [8]: 

5,0..46,0 DvSP =          (5.8) 

kde 

SP – minimální ponoření nátokového kusu      [m] 

v – průměrná rychlost v koncovém profilu vtokového objektu [m/s] 

D – výška koncového profilu vtokového objektu [m] 

v = 1,744 m/s vypočteno dle vzorce (4.4) v = Q/S 

D = 2 m 

SP = 1,13 m 
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Výpočet rychlosti proudění na jemných česlích 

Výpočet dle vzorce (5.4) v = Q/S 

kde 

S – průtočná plocha (výška česlí 2,7 m x šířka nátoku 5 m) 

Q – maximální turbínový průtok 

 

S = 13,5 m   

Q = 5,48 m3/s   

v = 0,41 m/s 

5.3 ČLENĚNÍ STAVBY 

Výstavba MVE  si vyžádá realizaci: 

 7 stavebních objektů 

• SO 1 - Vtokový objekt 

• SO 2 - MVE - dolní stavba 

• SO 3 - MVE - horní stavba 

• SO 4 - Výtokový objekt 

• SO 5 - Jímka kontejneru 

• SO 6 - Příjezdový most 

• SO 7 - Rybí přechod 

 

 2 provozních souborů 

• PS 1 - MVE - Strojní část 

• PS 2 - MVE - Elektro část  

 

 Stavební objekty budou železobetonové konstrukce z vodohospodářského betonu. 

Tyto objekty na sebe budou bezprostředně navazovat. Provozní soubory tvoří strojní část a 

elektro část, které se budou nacházet v dolní a horní stavbě MVE.  
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5.3.1 SO 1 - Vtokový objekt 

 Vtokový objekt bude umístěn na pravém břehu řeky Odry, stejně jako ostatní 

objekty a k nim přidružené provozní soubory. Vtokový objekt bude sloužit k přivádění 

vody z jezové zdrže ke spodní stavbě s turbínou a k zamezení pohybu splavenin a jiných 

plovoucích předmětů směrem k elektrárně. Nátok od jezové zdrže bude rozdělen kromě 

vtoku na MVE na vtok na rybí přechod a vtok na náhon na starou MVE. 

 Ze statického hlediska bude objekt řešen jako polorámová konstrukce rozdělená 

dilatačními spárami. Dilatační spára bude vyplněna pásovým pryžovým těsněním. Přední 

vtoková hrana na levé straně bude mírně zakřivená. Na pravé straně ji bude tvořit vtokový 

pilíř o šířce 500 mm, který rozdělí vtokový objekt a rybí přechod. Vtokový objekt bude 

stejně jako spodní stavba a výtokový objekt navržen z vodostavebního železobetonu 

C25/30 XC2. Jako podklad pod vodostavební beton bude sloužit podkladní beton C25/30 

XA1 o tloušťce 100 mm, který se bude nacházet pod všemi vybetonovanými 

konstrukcemi. 

 Vtok bude opatřen rovným převýšeným vtokovým prahem výšky 400 mm nade 

dnem náhonu, který bude zapuštěný 600 mm pod dno náhonu. Dno náhonu se nachází ve 

výšce 325,20 m n. m. a vtokový práh bude ve výšce 325,60 m n. m. Vtokový práh o délce 

5,5 m zabrání vnikání splavenin a dalších hrubých nečistot. Nad prahem budou umístěny 

hrubé česle o průměru 50 mm s osovou mezerovitostí 400 mm. Česle budou ocelové, ručně 

stírané dle potřeby po zanesení splaveninami. Nad česlemi bude umístěna ocelová 

manipulační roštová lávka o šířce 650 mm, která bude sloužit k přístupu k hrubým česlím. 

Česle budou provedeny pod sklonem 75° osazené do vtokového prahu a do manipulační 

lávky. Lávka bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1000 mm. Na manipulační lávku 

bude přístup pouze z levé nátokové zdi po ocelovém žebříku. 

 Vtokový objekt bude řešen jako beztlakový s volnou hladinou. Šířka objektu bude 5 

m po celém obdélníkovém profilu. Objekt bude opatřen tabulovým uzávěrem, který bude 

mechanicky ovládán. Uzávěr bude opatřen dosedacím prahem a drážkami osazenými v 

bočních zdech. Pro obsluhu tabulového uzávěru bude umístěna betonová lávka o šířce 

1000 mm opatřena ocelovým zábradlím o výšce 1000 mm. Tabulový uzávěr bude sloužit k 

zahrazení vtoku při revizi turbíny nebo jiných zařízení, jako jsou třeba jemné česle. Sklon 
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dna vtokového objektu ve směru k turbíně bude 1:4. Stěny okolo objektu budou sahat do 

výšky 238,15 m n. m., což je výška stoleté vody. 

  

5.3.2 SO 2 - MVE - dolní stavba 

 Dolní stavba MVE krabicového tvaru bude provedena z vodostavebního 

železobetonu C25/30 XC2 a bude umístěna pod úrovní terénu. Tloušťka stěn dolní stavby 

bude navržena 500 mm. Stavba bude přizpůsobena obvodu navržené Kaplanově 

přímoproudé turbíně VC 1220 a dalšímu technologickému zařízení. Stavba bude založena 

do skalního podloží, které je ve výšce 232,05 m n. m., kdy základová spára bude ve výšce 

231,71 m n. m. Tloušťka základové desky bude 500 mm a podkladního betonu 100 mm. 

Stavba bude mít vnitřní šířku 5,0 m, vnitřní délku 7,40 m a světlou výšku 3,91 m 

 Turbína bude osazena na vrstvu betonu a ocelové nosné části turbíny budou zality 

betonovou zálivkou. Osa oběžného kola turbíny bude ve výšce 233,59 m n. m. Turbína 

bude výškově osazena vzhledem k zamezení nasání vzduchu, které bylo podmíněno 

výpočtem viz. kap. 5.2.4. Horní hrana nátoku bude umístěna 1,43 m pod minimální 

provozní hladinou, což je větší výška jak vypočtená 1,13 m. Vyústění vody z turbíny 

zajišťuje betonová savka, která bude mít výšku horní hrany 233,10 m n. m. u vyústění do 

výtokového objektu. Tato výška splňuje podmínku, že horní hrana bude ve vzdálenosti 

min. 300 mm od minimální hladiny vody, aby nedošlo k nasátí vzduchu dle [14]. Skutečná 

výška mezi horní hranou savky a minimální hladinou bude 350 mm. Nad turbínou bude na 

železobetonovém podkladě osazen asynchronní generátor. 

 Na vtoku k turbíně bude umístěn rychlouzávěr. Rychlouzávěr bude sloužit k 

bezpečnému zahrazení průtočného profilu směrem k oběžnému kolu turbíny. Uzávěr bude 

umístěn v samostatném bloku těsně před vtokem do turbíny. Rychlouzávěr bude veden ve 

vodících drážkách v bočních stěnách bloku a pomocí zavzdušňovacího potrubí DN 400 

bude v případě nutnosti spuštěn dolů. Vtok před rychlouzávěrem bude opatřen jemnými 

česlemi v celé šířce nátoku tj. 5 m. Dolní hrana česlí bude na prahu na kótě 233,11 m n. m. 

Práh bude mít převýšení 400 mm od nejnižšího bodu vtokového objektu. Česle budou 

vyrobeny z ocelových pásů, pod sklonem 75°a o výšce 2,7 m. Stírané budou strojně 

pomocí hydraulického čistícího stroje. Shrabky budou stírány do žlabu, který bude 
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proplachován vodou. Proplach ve žlabu o sklonu 2% bude zajištěn ponorným čerpadlem, 

které bude ponořeno v čerpací jímce o rozměrech 1000 x 600 mm. Shrabky s vodou budou 

odváděny do přistaveného kontejneru umístěného v jímce kontejneru, který se po naplnění 

vyveze. V nejnižším bodě dolní stavby bude umístěna jímka prosáklé vody. V jímce bude 

instalováno ponorné čerpadlo, které bude čerpat jímanou vodu. Jímka prosáklé vody bude 

od podlahy spodní stavby oddělena ocelovým demontovatelným roštěm ve výšce 234,55 m 

n. m. 

 Dolní stavba bude oddělena od horní stavby podlahou horní stavby na kótě 238,65 

m n. m. Přístup do horní stavby bude po ocelovém žebříku přes otvor 1000 x 1000 mm s 

ocelovým poklopem. 

5.3.3 SO 3 - MVE - horní stavba 

 Horní stavba MVE bezprostředně navazuje na stavbu dolní. Bude v ní umístěn 

vstup do objektu, jeřábová dráha pro přepravu dílců, montážní otvor s obloukovým 

světlíkem, a elektrorozvaděče. Stavba bude sloužit jako ochrana technologických zařízení 

elektrárny před povětrnostními vlivy. Bude umístěna 500 mm nad úrovní Q100, tudíž  

konstrukce bude navržena jako železobetonová z betonu C25/30 o tloušťce stěn 0,4 m a 

tloušťce stropu, bez střešní skladby 250 mm. Mezi horní a dolní stavbou musí být 

provedeno pryžové pásové těsnění. Vnitřní šířka horní stavby bude 5,1 m, délka 7,6 a 

světlá výška 3,5 m. Pod stropem bude umístěna železobetonová konstrukce jeřábové dráhy, 

na kterou se umístí mostový jeřáb. 

 Vstup do objektu bude přes dveřní otvor o rozměrech 1300 x 2020 mm, vyplněný 

ocelovými dveřmi 1200 x 1970 mm. Zárubně dveří budou navařeny na předem 

připravenou ocelovou pásovinu zabetonovanou do ostění. Přede dveřmi bude podesta s 3 

stupni, tvořené schodnicemi z ocelových nosníků I 160 a nášlapnou plochou z ocelového 

roštu. Práh otvoru bude ve výšce 238,65 m n. m., což splňuje podmínku dle [14], aby 

veškeré otvory do budovy byly minimálně 0,5 m nad hladinou Q100. 

 Ve střešní konstrukci bude umístěn montážní otvor, který bude plnit 2 funkce. 

Funkce otvoru pro dopravu větších dílů a zařízení nebo funkce pro přirozené osvětlení 

budovy díky obloukovému světlíku uloženému nad montážním otvorem. Montážní otvor 

bude mít půdorysné rozměry 3,34 x 4,66 m, které jsou dány rozměry největšího kusu 
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strojního zařízení tj. turbína. Střecha bude tvořena železobetonovým stropem tl. 250 mm, 

spádovou vrstvou, parotěsnou zábranou, tepelnou izolací, hydroizolací a krycí vrstvou. 

Plochá střecha bude ve spádu 2% směrem k podélným stěnám objektu. 

 Strojovna bude vytápěna pomocí zbytkového tepla z asynchronního generátoru. 

Kromě osvětlení z obloukového světlíku denním světlem, budou v prostoru strojovny 

instalovány zářivková svítidla. Napájení zařízení a technologických celků MVE bude 

zajištěno z elektrizační sítě. Uzemnění objektu a elektrosoučástí bude navrženo z 

nerezových pásů procházejících přes základy MVE. Elektrorozvaděče budou umístěny u 

zdi na pravé straně od vstupu. Vedení výkonu od elektrorozvaděčů bude procházet přes 

obvodovou zeď pomocí průchodek. 

5.3.4 SO 4 - Výtokový objekt 

 Výtokový objekt bezprostředně navazuje na dolní stavbu. Ze statického hlediska 

bude objekt řešen jako polorámová obdélníková konstrukce ve tvaru zborcené přímkové 

plochy. Výtokový objekt bude odvádět vodu protékající MVE ze savky zpět do toku (do 

podjezí). Koryto bude mít šířku 5 m se vzestupným sklonem 1:10. Dno savky na jejím 

výtoku bude na kótě 231,35 m n. m. a kóta výtokového prahu bude 232,45 m n. m. 

Výtokový práh bude dlouhý 15,71 m, což úplně stačí k plynulému odvodu vody z objektu 

MVE do koryta řeky Odry pod jezem.  

 Za savkou bude umístěno provizorní hrazení z hradících tabulí, které se bude 

využívat pro zahrazení při opravě savky, nebo při potřebě úplného odčerpání vody z 

prostoru turbíny. Pro tabule budou v bočních stěnách navrženy drážky hrazení. Nad savkou 

bude navržena betonová lávka pro obsluhu hradících tabulí. Lávka bude přístupná z levé 

stěny po ocelovém žebříku. Do výtokového objektu bude plynule ústit rybí přechod. 

Minimální provozní hladina podjezí je na kótě 233,33 m n. m. Výška provozní hladiny ode 

dna podjezí bude 0,88 m, což je větší výška jak výška kritická 0,19 m vypočítaná v kap. 

5.2.4. 

5.3.5 SO 5 - Jímka kontejneru 

 Jímka kontejneru bude sloužit pro umístění kontejneru na shrabky zachycené na 

jemných česlích a k odvodu vody, která se spolu se shrabkami dostává do kontejneru. 

Jímka bude umístěna mezi rybím přechodem, od kterého bude oddělena dilatací a náhonem 
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na starou MVE. Z čelní strany bude jímka napojena na příjezdovou komunikaci, kde je od 

sebe bude dělit odvodňovací kanál s potrubím. Jímka bude navržena jako polorámová 

konstrukce z železobetonu C25/30. Vnitřní rozměry jímky budou 2,4 x 3,9 m a tloušťka 

zdí po jejím obvodu bude 0,2 m. Kóta dna jímky bude 237,65 m n. m a kóta horní hrany 

obvodových stěn 238,15 m n. m. Voda z jímky se bude odvádět částečně perforovanou 

trubkou o průměru 100 mm ve sklonu 2%. Voda bude odváděna trubkou do náhonu na 

starou MVE. K jímce bude přivedena zpevněná komunikace ve spádu 8% ve směru k 

jímce. Z jedné strany komunikace bude hraničit se stěnou rybího přechodu a z druhé strany 

se stěnou pokračující z jímky, pod kterou musí být vybudovaná základová patka. 

Příjezdový prostor bude ve tvaru zborcené přímkové plochy. Příjezdová komunikace by 

měla postačovat automobilu, který odváží kontejner (rozměr kontejneru 2 x 3,5 m). 

5.3.6 SO 6 - Příjezdový most 

 Most bude sloužit k přemostění náhonu na starou MVE. Pro vhodný nájezd k jímce 

kontejneru musí být most šikmo vůči bočním zdem náhonu. Most bude navržen ve stejné 

výšce tj. 238,15 m n. m. jako zdi náhonu, které budou sloužit jako podpůrná konstrukce 

mostu. Most bude řešen jako monolitická železobetonová deska prostě podepřená na 

předem připravených úložných zářezech na bočních zdech náhonu. V projektu bude 

tloušťka mostní konstrukce navržena 300 mm, ale návrh bude muset být posouzen statikem 

a  ověřen statickým výpočtem.  

5.3.7 SO 7 - Rybí přechod 

 Rybí přechod slouží rybám k překonání migrační bariéry jak z dolní vody do horní, 

tak i opačným směrem. Je nutno, aby byl z hlediska proudění a převýšení vhodně 

strukturovaný [26]. Na jezu Bartošovice dosud nebyl rybí přechod navržen. V daném 

úseku, kde se jez nachází se vyskytují např. parmovité ryby, cejn, karas a další. Návrh 

rybího přechodu bude přizpůsoben objektu MVE. Přechod bude umístěn na pravém břehu 

toku mezi vlastním objektem elektrárny a náhonem na starou MVE. 

 Typově bude navržen železobetonový štěrbinový rybí přechod s jednou štěrbinou. 

Výhodou štěrbinového přechodu je, že nedochází k častému ucpávání a jednoduchost při 

jeho čištění [26]. Objekt bude řešen jako polorámová konstrukce z vodostavebního 

železobetonu C25/30 XC2, pod kterým bude 100 mm vrstva podkladního betonu. Bude 
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složen z 15 komor o vnitřních půdorysných rozměrech 1,2 x 1,9 m, délka od vtoku po 

výtok činí 31,45 m a šířka štěrbin je 0,15 m.  Minimální hloubka vody dle normy [26] 0,5 

m bude zajištěna sklonem, který je 8 %.  Vstup do rybího přechodu se bude nacházet ve 

výtokovém objektu na kótě 233,12 m n. m. Před vstupem musí být vyřešen plynulý 

přechod z výtokového objektu MVE kamenným záhozem. Výstup z rybího přechodu bude 

na vtokovém prahu do MVE na kótě 235,60 m n. m. Vstup i výstup bude opatřen hrazením 

z hradících tabulí, které se v případě potřeby bude spouštět. Přechod bude z větší části 

překryt ocelovým demontovatelným roštem, který se uloží do drážek bočních stěn rybího 

přechodu. V případě nutnosti čištění nebo oprav při poruchách se rošt jednoduše 

odmontuje a odstraní. Rybí přechod by měl být v provozu celoročně. Odstaven může být 

výjimečně pouze v době zámrzu [26].                                          
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6  TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 

6.1 PS 1 - MVE - STROJNÍ ČÁST 

 Pro studii MVE Bartošovice byla vybrána Kaplanova turbína VC 1220 od firmy 

P&S. Je to přímoproudá vrtulová turbína pro spády 1,7 - 3,5 m. Turbína má pevné 

rozváděcí lopatky a nastavitelné lopatky oběžného kola při chodu turbíny. Regulace 

lopatek se provádí hydraulickým systémem umístěným v šachtě. Výkon se přenáší z 

hřídele turbíny na generátor řemenovým převodem.  

 Mezi výhody turbíny patří jednoduchost, účinnost a snadná montáž. Turbína bude 

navržena jako kompaktní blok, který se osadí jako celek do betonového žlabu a zalije se. 

Pro snížení hloubky strojovny MVE bude možné osu oběžného kola sklonit o 7° od 

vodorovné roviny a savku o dalších 5° [9]. 

 

Tab. 4: Hlavní parametry soustrojí 

Typ Přímoproudá Kaplanova vrtulová turbína  

Výrobce P&S 

Počet strojů 1 

Průměr oběžného kola 1220 mm 

Rozsah spádů 1,7 – 3,5 m 

Maximální průtok 5,48 m3/s 

Max. výkon turbíny 119,4 kW 

 

6.2 PS 2 - MVE - ELEKTRO ČÁST  

6.2.1 Rozvaděče 

 Elektrické rozvaděče budou umístěny na betonové podlaze horní stavby ve výšce 

238,65 m n. m. Ty budou vodivě propojeny s ostatní technologií MVE, jako je generátor,  

nebo zařízení pro ovládání a měření. Navrženy budou rozvaděče skříňové konstrukce o 

šířce 0,8 m, hloubce 0,6 m a výšce 2,0 m, s krytím IP 50 (zařízení je chráněno před 
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prachem a před dotykem drátem) dle normy ČSN EN 60 529 [10]. Výkon z rozvaděče 

bude veden do rozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s. pomocí kabelové přípojky směrem k 

trafostanici. 

6.2.2 Generátor 

 Maximální možný výkon, který může MVE dosahovat je 116,7 kW. Z toho důvodu 

bude vybrán asynchronní generátor značky Siemens. Jedná se o asynchronní generátor s 

litinovou kostrou řady 1LE1. Přesný typ generátoru musí být navržený dodavatelem. 

Generátor bude automaticky spouštěn a řízen řídícím systémem. Základní parametry 

generátoru řady 1LE1 jsou uvedeny v tab. 6 [11]. 

 

Tab. 5: Hlavní parametry generátoru 

Typ/řada Asynchronní / 1LE1 

Výrobce Siemens 

Počet strojů 1 

Počet pólů 2 - 8 

Jmenovitý výkon 0,75 - 200 kW 

Frekvence 50/60 Hz 

 

6.2.3 Řídící systém 

 Systém bude řídit regulaci turbíny, generátor a shromáždění dat pro vyhodnocení 

stavu. Vše bude řízeno automaticky bezobslužným provozem. Soustrojí bude 

programováno řídícím systémem. Lopatky oběžného kola budou regulovány dle stavu 

vody na vtoku. Při výpadku elektrické energie, poruše nebo při nedostatku vody bude 

soustrojí automaticky odstaveno. Následné uvedení turbíny a zařízení do provozu bude 

pokračovat automaticky po dosažení vhodných provozních parametrů [12]. 
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7  ZÁVĚR 
 

 Úkolem diplomové práce bylo vypracování studie návrhu malé vodní elektrárny u 

jezu Bartošovice na řece Odře, pro následné využití hydroenergetického potenciálů. V 

první řadě došlo ke zpracování hydrologických a hydrotechnických dat, po kterých 

následovaly hydrotechnické výpočty. Výpočty stanovily parametry, jako byly spády, 

maximální a minimální průtoky, které byly ovlivněny ostatními odběry (stará MVE, odběr 

do rybníku) a nutným přepadem vody přes jez. Následně tyto parametry byly zaslány ve 

formě tabulky průtoků a spádu výrobcům turbín. Kontaktováno bylo několik výrobců 

turbín, ale zpětná odpověď přišla pouze od společnosti P&S. Tato společnost zaslala návrh 

vhodného typu turbíny VC 1220 ve formě technické specifikace turbíny a digitálních 

podkladů ve formě DWG. Parametry turbíny byly využity do hydroeenergetických 

výpočtů, kterými se vypočítala výsledná roční výroba elektrické energie. Podkladem ve 

formě DWG byla osazená turbína do konstrukce z nárysného a půdorysného pohledu. Toto 

osazení muselo být lehce upraveno a přizpůsobeno objektu, který byl navržen. Celkem 

byly vypracovány 4 výkresové soubory. Jedná se o situaci, půdorysný řez, podélný řez a 

příčný řez malé vodní  elektrárny doplněné o další objekty a technologické zařízení. 

 Objekty MVE byly navrženy na pravém břehu řeky Odry, kde byl částečně využit 

náhon na starou MVE. Náhon musel být upraven tak, aby vyhovoval nátokům na obě MVE 

a nátoku do rybího přechodu, který dříve u jezu nebyl žádným způsobem řešen. Rybí 

přechod bude zajisté zvyšovat finanční náklady na výstavbu, ale v tomto případě existuje 

možnost jej financovat dotacemi od příslušných orgánů životního prostředí. Přístup k 

objektu elektrárny byl vyřešen monolitickým železobetonovým mostem přes náhon na 

starou MVE.  

 Hydroenergetickými výpočty byla vypočtena roční výroba elektrické energie, která 

činí 322,62 MWh. V případě, že by na jezu nebyla druhá elektrárna, výroba energie by 

byla patrně vyšší. K roku 2013 je výkupní cena elektrické energie pro malé vodní 

elektrárny 3230 Kč/MWh, která se každý rok pohybuje mírně vzestupně oproti biomase, 

větrné energii nebo fotovoltaice, které mají s každým rokem tendenci sestupnou. Roční 

zisk elektrárny je tedy cca 1 042 000 Kč. V zisku nejsou započteny náklady na provoz, 

které bude nutno od něj odečíst.         
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