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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je analýza umístění malé vodní elektrárny v konkrétní 

lokalitě, její ekonomické a technologické zhodnocení proveditelnosti a zároveň posouzení 

jejího environmentálního přínosu pro společnost. Pojednává o jednotlivých koncepcích 

využívání vodní energie a popisuje jeho jednotlivé prvky. Praktická část je zaměřena na 

analýzu základních ekonomických ukazatelů a na zhodnocení dopadu na životní prostředí. 

V závěru práce jsou interpretovány výsledky analýzy a jsou navržena opatření se zaměřením 

na zlepšení energetických a environmentálních poměrů vodní energetiky v České republice. 
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Abstract 

The aim of this master thesis is the analysis of location of small hydroelectric power 

station in a particular area, its economic and technological feasibility assessment and its 

environmental benefits for society. It discusses the various concepts in utilization of small 

potentials of hydropower and describes its individual components. The practical part is 

focused on analysis of basic economic indicators and assessment of environmental impacts. In 

conclusion of thesis are interpreted the results of evaluation and proposed actions aimed to 

improve the energy and environmental conditions of hydropower in the Czech Republic. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Seznam použitých zkratek 
a.s. akciová společnost 

ČEZ český energetický závod (původně – československý) 

ČLR Čínská lidová republika 

ČNB Česká národní banka 

ČSR Československá republika 

EIA environmental impact assessment neboli vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EU Evropská unie 

EUR euro 

ES energetická soustava 

FVE fotovoltaická elektrárna 

IEA international energy agency resp. mezinárodní energetická agentura 

JZD jednotné zemědělské družstvo 

MMO – OOŽP Magistrát města Ostravy – Odbor ochrany životního prostředí 

MZP minimální zůstatkový průtok 

NREAP National Renewable Energy Action Plan 

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie 

POD Povodí Odry, státní podnik 

SAE Spojené arabské emiráty 

SR Slovenská republika 

SRN Spolková republika Německo 

THP teoretický hydroenergetický potenciál 

TVHP technicky využitelný hydroenergetický potenciál 

TZL tuhé znečišťující látky 

USA United states of America neboli Spojené státy americké 

USD americký dolar 

VN vysoké napětí 

VTE větrná elektrárna 
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1 ÚVOD 

Obnovitelné zdroje energie, jejich problematika a ekonomika se v současnosti stává 

jedním z hlavních předmětů zájmu vlády a veřejnosti. Energetika je velice dynamický obor 

a vývoj způsobů využívání vodní energie jde za poslední desetiletí rychle kupředu. Významně 

stoupla diverzita způsobů jejího využití a s ní i účinnost těchto procesů. Škála možností 

náhrady již zažitých tradičních vodních motorů je široká. Některé z těchto možností se 

vyznačují značnou ekonomickou úsporou, a proto stoupá zájem veřejnosti. Nicméně 

v současnosti u nás panují velice složité majetkoprávní vztahy a legislativa. Administrativa 

povolovacích procesů je zdlouhavá s malým prostorem pro manévrování z hlediska 

jakýchkoliv změn technologie již během tohoto procesu. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení MVE v konkrétní lokalitě z důvodu jeho 

všeobecného přínosu a také z důvodu aktuálnosti tohoto tématu, protože již nyní EU zvažuje 

vydání nové směrnice nařizující zvýšení podílu OZE na výrobě elektrické energie. 

Dalším cílem této práce je analýza tohoto zdroje elektrické energie pomocí základních 

ekonomických a environmentálních ukazatelů na konkrétním případě, následné shrnutí 

dosavadní výsledků, jejich posouzení a popřípadě návrh opatření se zaměřením na zlepšení 

environmentálních a hydroenergetických poměru v České republice. 

Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji vodních kol a motorů, jejich 

teoretickému popisu a rozdělení běžně používaných soustrojí. Zároveň se zaměřuje na vývoj 

nových trendů ve využívání vodní energie v posledních letech. 

Třetí kapitola se zabývá historií tohoto odvětví u nás a analýzou hlavních způsobů 

využívání tohoto zdroje v Evropské unii a ve světě. Pozornost věnuje hlavně srovnávání 

jednotlivých států s nejlepším vodním hospodářstvím či potenciálu k jeho využití s ostatními 

státy. 

Předmětem zájmu čtvrté kapitoly jsou možnosti využití hydroenergetického potenciálu 

konkrétní lokality nacházející se ve městě Ostrava. Dále se věnuje ekonomice výstavby MVE 

s osazením různými počty a typy vodních motorů jednotlivých variant a jejich reálnou 

energetickou produkcí. 
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2 POPIS A FUNKCE MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY 

Vodní díla fungují na principu přeměny pohybové energie vody k získání mechanické 

práce. Voda se přitom dostává z vyšších poloh do poloh nižších a její původně potenciální 

energie se mění na energii kinetickou, která se přenáší hřídelí oběžného kola stroje. Z místa 

nejnižší potenciální energie, tedy moře se voda opět vrací na místa vysoké potencionální 

energie a to působením sluneční energie, která udržuje koloběh vody v přírodě - viz obrázek 1. 

Téměř všechna energie na Zemi pochází z nitra slunce. To vyzařuje na povrch Země 

175 PW energie, z čehož se na ohřev vody a jeho koloběh spotřebuje přibližně 25 % této 

energie - viz obrázek 1. Tato energie způsobuje odpaření celkem 5,2.10
14

 m
3
 vody za rok. Na 

pevninu spadne pouze pětina, cca 10
14

 m
3
, z čehož pouze třetina odteče svrchními toky do 

moří a oceánů. 

 

Obrázek 1  Energetická bilance Země a koloběh vody na Zemi [1], [2]. 

V principu jsou MVE velice jednoduchá zařízení. Na vodní tok navazuje vtokový 

objekt (přehrada, jez), který soustřeďuje průtok a zvyšuje spád vodního toku. Voda je 

přivedena přivaděčem přes česle, hrubé a jemné, které zadržují mechanické nečistoty, do 

strojovny. Tam roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli s elektrickým generátorem. 

Dohromady pak tvoří tzv. turbogenerátor. Mechanická energie proudící vody se tak mění na 

elektrickou energii, která se transformuje a odvádí do míst spotřeby. Obdobného principu 

využívají i jaderné či uhelné elektrárny. 

Vodní turbíny jsou dnes jedny z technicky nejdokonalejších mechanických motorů 

vůbec. Dosahují účinnosti až 95 % a vlastní elektrárna se může umístit do nejrůznějších 

terénů, výškových profilů či hloubek s možností využití téměř všech možných průtoků od 

nejmenších, až po ty největší. Existují elektrárny zabudované přímo do tělesa hráze nebo 

hluboko pod zemí. [2], [3], [4]. 

Základní funkce vodní elektrárny: 

 akumulace, využívání a přeměna hydroenergetického potenciálu vodního toku 

na elektrickou energii, 

 regulace vodního toku a hospodaření s vodou, 

 zajišťování splavnosti, ochrana při povodních a vznik rekreačních oblastí. 
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2.1 Historie a vývoj 

Vývoj civilizace je neodmyslitelně spojen s historií využívání vodní energie, která 

umožnila vytvořit energetickou základnu pro rozvoj potřebné technologie. Energii vody již 

lidstvo využívá více než 2500 let.  

2.1.1 Vodní kola 

Rozvoj prvních civilizací byl vždy spojen s využíváním vodních toků a jejich energie. 

První stopy využívání vodních sil vedou až do roku 600 př. n. l., kdy Chaldejci stavěli kanály, 

na kterých dovedli pomocí vodního kola využít vodní energii ke zvedání vody do 

zavlažovacích kanálů pomocí Archimédova šroubu – viz příloha 1. Zlepšený způsob 

využívání vodního kola s horizontální osou a přenosem otáčení na vertikálně uspořádané 

mlýnské kameny pochází z 1. století n. l. a je spojován se jménem římského stavitele Vitruvia 

Pollia – viz příloha 1. Ve 2. století n. l. se v západní části Balkánského poloostrova snad 

vůbec poprvé konstruovala vodní kola s vertikální hřídelí pro pohon mlýnských kamenů - viz 

příloha 2. O něco později se značně rozšířilo velice vynalézavé řešení plovoucího mlýna – viz 

obrázek 2. [5], [6]. 

Vodní kolo se v průběhu v průběhu několika staletí století vyvinulo od speciálního 

zařízení používaného při mletí obilí ve všeobecně využívaný energetický stroj. Vodní kola se 

nejen široce uplatňovala, ale vyvíjelo se i jejich řešení. Již v roce 1046 se na Jadranu 

využívala vodní kola poháněná přílivem a odlivem. Ve 14. století se objevují konstrukce tzv. 

korekčníků, neboli vodních kol se svrchním nátokem. Tyto kola umožňovaly zvýšení výkonu 

až na dvojnásobek dosud dosahovaných výkonů – viz příloha 3. [6]. 

 

Obrázek 2  Plovoucí mlýn s vodními koly [6]. 

V 16. století se používalo vodních kol o průměru až 12 metrů a výkonu až 7,5 kW. 

Přenos poháněcí síly od vodních kol se v této době realizoval na kratší vzdálenosti řetězovými 

transmisemi a na vzdálenosti až několika set metrů se pak používalo pákových mechanizmů. 

V 17. století se již krom klasického řešení používala i vodní kola využívající 

dynamického účinku vodního paprsku, která byla určitým předchůdcem později vyvinuté 

rovnotlaké vodní turbíny – viz příloha 4. [6]. 
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typ kola 
účinnost 

[%] 

korečník na horní vodu s 
obráceným chodem 

až 85 

korečník na horní vodu 
obyčejný 1 

65 - 80 

korečník se zadním dopadem 65 - 75 

lopatník s kulisou 65 - 70 

lopatník s přepadem 60 - 75 

lopatník s voletem 45 - 55 

Zuppingerovo kolo 2 70 - 78 

Ponceletovo kolo 2 60 - 65 

Sagebienovo kolo 2 až 80 

střikový hřebenáč 30 - 35 

belík (valach) 25 - 30 

Teprve v 18. století byly empiricky získané poznatky z realizace vodních kol 

podloženy teoretickým a experimentálním zkoumáním proudění, což vedlo ke zvýšení jejich 

účinnosti a rozsahu jejich použitelnosti – viz tabulka 1 a graf 1. Současně se však objevila 

i nová řešení vodních motorů pracujících na reakčním principu vedoucích k vývoji vodních 

turbín, např. Segnerovo kolo z roku 1750 – viz příloha 8 – nebo Eulerův stroj z roku 1754. 

J. A. Segner byl Bratislavský rodák a je považován za objevitele reakčního pohonu, který je 

základem přetlakových turbín. Vývoj vodních děl a strojů však svým způsobem stagnoval, až 

do doby první průmyslové revoluce, kdy jejich vývoj zaznamenal značný nárůst. Konec 

tohoto století znamená tedy vyvrcholení vývoje vodních kol a nástup vodních turbín, který 

vodní kola jednoznačně vytlačil, ne vždy však ku prospěchu. [6], [7]. 

 

Obrázek 3  Typy vodních kol [8]. 

a) s horním náhonem, b) středním náhonem, c) dolním náhonem 

Vodní kola jsou relativně jednoduché rotační pomaloběžné vodní motory, využívající 

převážně polohové měrné energie vody. Voda přiváděná na vodní kolo ho pohání jednak silou 

kinetickou u vstupu ke kolu a jednak také svou hmotností podle charakteru přívodu vody. 

                                                 

1
 Ukázky jednotlivých druhů vodních kol se nacházejí v příloze 3, 5, 6, 7 

Tabulka 1  Účinnost jednotlivých typů 

vodních kol [7]. 

 

Graf 1  Použitelnost jednotlivých druhů 

vodních kol [7]. 
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Podle dochovaných zpráv bylo největší vodní kolo z hlediska výkonu postaveno na 

řece Narvě v Rusku, kde pracovalo až do roku 1847. Jeho průměr byl 9,15 m o šířce 7,62 m 

a dosahoval výkonu 330 kW. Z hlediska velikosti mělo největší vodní kolo, postaveno ve 

Skotsku, průměr 21,3 m. [6]. 

2.1.2 Vodní turbíny 

Roku 1827 Claude Burdin uvedl do provozu řešení vodního motoru nazvaného 

„turbines“ neboli víry tvořící, který se stal skutečným předobrazem současných přetlakových 

turbín. Dle obrázku 4 jde o stoj s radiálním odstředivým průtokem, u něhož už autor použil 

rozváděč. Nesprávné řešení lopatkování však bylo příčinou nízké účinnosti, a tak se tento stroj 

nedočkal příliš velké popularitě. 

 

Obrázek 4  Schéma lopatkování Burdinovy turbíny [6]. 

V roce 1834 zdokonalil Benoit Fourneyron, Burdinův žák, toto řešení a postavil na 

zakázku svou turbínu pro francouzské železárny. Sestrojil tak první provozuschopnou vodní 

přetlakovou vertikální turbínu s centrifugálním průtokem – viz obrázek 5 a příloha 9. 

K regulaci využívala válcový uzávěr. Tato turbína se již dosti široce uplatnila a byla 

realizována až do výkonu 40 kW. O tři roky později byla tato turbína německým technikem 

Henschlemem doplněna o savku – viz kapitola 2.3.2. 

 

Obrázek 5  Třívěncová Fourneyronova turbína [6]. 

rozváděcí lopatky 

oběžné lopatky 
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Vývoj vodních turbín, ubírající se cestou využití různých principů činnosti a orientace 

průtoku motorem, přinesl řadu konstrukčních řešení, z nichž mnohá se výrazněji prakticky 

uplatnila. V návaznosti na úspěšnost Fourneyronovy turbíny to byla zejména Jonvalova 

(1841) a Girardova turbína (1863). 

Řešení Jonvalovy turbíny – viz příloha 10 – je odvozeno z Eulerova stroje, přičemž 

však navazuje na starší řešení Henschelovy turbíny. Jde o axiální přetlakovou vertikální 

turbínu s přímou savkou. Oběžné kolo motoru bylo řešeno jako jednověncové i vícevěncové 

a často se stavěly stroje vybavené větším počtem oběžných kol. Stavěla se na spády již od 

0,6 metrů a byla použitelná až do výšky spádu 40 metrů. Průměr oběžného kola mohl 

dosahovat i více než 5 metrů s hltností až 22 m
3
.s

-1 
o výkonu až 1,1 MW. Takto řešená turbína 

dosahovala už ve své době účinnosti až 85 %. 

Roku 1844 sestrojil ve Švýcarsku inženýr Zuppinger první rovnotlakou turbínu 

s vnějším střikem – viz příloha 11. O čtyři roky později v Rudohoří vyvinul hornický technik 

Schwamkrug rovnotlakou turbínu s vnitřním vstřikem – viz příloha 12. Přesný rozsah použití 

se v dostupné literatuře neuvádí, ale její konstrukční řešení nasvědčuje spolehlivému využití 

spádů od 2 do 30 metrů s účinností okolo 80  %. V rozmezí let 1847 a 1849 vyvíjel americký 

inženýr anglického původu James Bicheno Francis svou univerzálně použitelnou turbínu – 

horizontální i vertikální – viz příloha 16 a 17, na principu Howdonovy turbíny z roku 1838 

fungující na základě dostředivého průtoku u radiálního stroje na rozdíl od dřívějších turbín 

s odstředivým průtokem. Francisova turbína se však ještě nedočkala velkého úspěchu. 

 

Obrázek 6  Přenos hnací síly řešený plochými řemeny z hovězí kůže [7]. 

Na počátku 60. let 19. století se přenos hnací síly řešený do té doby pouze dřevěnými 

hřídeli nahrazuje celoželeznými transmisemi a plochými řemeny z hovězí kůže – viz 

obrázek 6, což výrazně zvýšilo jak životnost a spolehlivost těchto strojů, tak jejich využití – 

viz příloha 13. V této době taktéž vynalézá francouzský inženýr Girard rovnotlakou vertikální 

turbínu s axiálním průtokem, odvozenou od turbíny Jonvalovy. Tyto stroje se využívaly od 

spádu 0,5 až 50 metrů s hltností až 6 m
3
.s

-1 
a dosahovaly výkonu až 1,5 MW s účinností 80 % 

- viz příloha 14. 
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Na začátku 70. let 19. století se i přes původní odpor společnosti značně rozšiřuje 

využití Francisovy turbíny, kterou v roce 1878 německý profesor R. Fink doplňuje o natáčivé 

rozváděcí lopatky – obrázek 18.  

Roku 1880 vynalezl Lester Allan Pelton rovnotlakou turbínu s parciálním 

tangenciálním ostřikem a účinností 80 – 95 % – viz obrázek 7. Používá se hlavně pro malá 

množství vody při velkých spádech. L. A. Pelton byl na rozdíl od jiných vynálezců synem 

amerického farmáře z Ohia, který řešil pohon strojů na těžbu zlata v Camptonville v Nevadě 

vodou z řeky Yuby. Tvar korečku - lopatky i uspořádání dýzy jsou však prakticky určeny až 

Dobleovými návrhy z roku 1900 – viz příloha 15. 

 

Obrázek 7  Původní patent Peltonovy turbíny z roku 1880 [13]. 

Roku 1913 si Prof. Ing. Viktor Kaplan Dr. h. c. nechává patentovat v Brně vyvíjenou 

axiální turbínu s natáčivými oběžnými lopatkami. O pár let později v roce 1918 uvedl do 

provozu svou turbínu maďarský profesor D. Banki dle teoretických návrhů bubnové turbíny 

australského inženýra A.G.M. Mitchela z roku 1903 – viz obrázek 10 a příloha 18. Krátce 

poté r. 1920 si Eric Crewdson nechává patentovat svou Turgo turbínu – viz příloha 20. 

 

Graf 2  Zvyšování účinnosti vodních turbín během jejich vývoje [6]. 

1 – Jonvalova a Girardova turbína; 2 – Francisova turbína; 3 – Kaplanova turbína;, 4 – starší typy rovnotlakých 

turbín; 5 – starší typy tangenciálních turbín; 6 – Peltonova turbína 
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Kaplanova turbína ve své době znamenala výrazný kvalitativní skok ve využití vodní 

energie. Na jejím principu vznikla celá řada modifikací i zcela nových konstrukčních řešení, 

jako je např. Dériazova turbína z roku 1950. Vývoj vodních turbín zahájený prakticky ve 40. 

letech 19. století vyústil během jednoho století v moderní řešení v současné době používaných 

základních typů turbín s účinností takřka nad 90 % -  viz graf 2. 

Období po roce 1840 je charakterizováno vynálezy dalších principů využití vodní 

energie, které směřují ke zlepšení účinnosti, zvětšení rozmezí provozních parametrů 

a zdokonalování regulace při současném zlepšování technologie konstrukčního řešení 

a snižování měrné hmotnosti vyvíjených vodních motorů – viz graf 2 a 3. [6], [7]. 

 

Graf 3  Snižování jednotkové hmotnosti turbín během jejich vývoje [6]. 

1 – Jonvalova a Girardova turbína; 2 – Francisova turbína nízkotlaká; 3 – Kaplanova turbína; 4 – Francisova 

turbína vysokotlaká a Peltonova turbína 

2.2 Rozdělení vodních turbín 

Specializace hydroenergetiky vyžaduje použití turbín nejrůznějších typů, výkonů, 

rozměrů a konstrukčních řešení podle konkrétních hydrologických a morfologických 

podmínek místa instalace. Velký počet typů vodních turbín, využívaných v rozdílných 

variantách konstrukčního a projekčního řešení, vyžaduje jednotnou základní terminologii, 

jejíž obsahový význam umožňuje přesnou klasifikaci a začlenění stroje. 

 

Obrázek 8  Členění turbín podle způsobu přenosu energie [6]. 

a) přetlaková turbína, b) rovnotlaká turbína, c) rovnotlaká turbína se zavzdušňovacími otvory, 

d) mezní turbína s tvarovanými lopatkami 

1 – rozváděč; 2 – oběžné kolo; 3 – dýza; 4 – zavzdušňovací otvor 
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Vodní stroje užívané ve vodní energetice se mohou dělit podle různých hledisek. 

Základní dělení dělí vodní stroje na vodní kola, turbíny a ostatní vodní stroje. Vodní kola, jak 

již bylo zmíněno, se dále dělí podle způsobu využívání energie vody na lopatková 

a korečková, kde lopatkové kola využívají zejména kinetickou energii vody a korečková 

energii potencionální. Dále také můžeme dělit vodní kola dle nátoku vody na kola s horním, 

dolním a středním nátokem – viz obrázek 3. 

 

Obrázek 9  Rozdělení turbín podle průtoku oběžným kolem [6]. 

a) turbína centrifugální - Fourneyronova, b) turbína centripedální – stará Francisova, c) turbína axiální – 

Kaplanova, Jonvalova, d) turbína radiálně axiální – moderní Francisova, e) turbína diagonální - Dériazova,  

f) turbína s šikmým průtokem - Turgo, g) turbína tangenciální/tečným - Peltonova, h) turbína s dvojnásobným 

průtokem – Bankiho, Schneiderova 

Vodní turbíny se taktéž mohou rozlišovat dle různých parametrů. Základní dělení je 

podle způsobu přenosu energie vody v turbíně – viz obrázek 8, a podle průtoku vody oběžným 

kolem turbíny – viz obrázek 9. Podle způsobu využití energie vody je možno dělit turbíny na 

akční – rovnotlaké a reakční – přetlakové. O tom, do které kategorie vodní motor spadá, 

rozhoduje stupeň reaktivnosti turbíny  : 

    
    

 

      
     ( )                                                                                                           ( ) 

kde   je stupeň reaktivnosti (1), 

 g – gravitační zrychlení (m.s
-2

), 

  – Coriolisovo číslo; vyjadřuje vliv nerovnoměrného rozdělení rychlosti po průřezu 

   na celkovou energi (1), 

Ht – užitný spád turbíny (m), 

c0 – střední rychlost vody před vstupní hranou oběžné lopatky turbíny (m.s
-1

). 

Je-li stupeň reaktivnosti      , je využívána větší část tlakové energie vody než 

kinetické a turbína je reakční. V obráceném případě je turbína akční. Mezi nejpoužívanější 

akční – rovnotlaké turbíny současnosti patří pouze Peltonova turbína v různých modifikacích 

(Sfindex a Swift) a turbína Turgo. Mezi nejpoužívanější reakční – přetlakové turbíny 

současnosti patří zejména turbína vrtulová – Propellerova, Kaplanova, její modifikace – 

Dériazova a Tomanova, Francisova. 
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Zvláštním případem je turbína Bankiho a Reiffensteinova. Bankiho turbína se často 

řadí mezi akční, ale v případě, že je u ní použita savka, může být i reakční. Na prvním 

dostředivém průtoku pracuje turbína přetlakově nebo mezně a druhý odstředivý průtok je však 

pouze rovnotlaký. Důležitým znakem je příčné protékání vody turbínou, takže voda přijde do 

styku s lopatkami oběžného kola jak na vstupu, tak na výstupu – viz obrázek 10 a příloha 18. 

Účinnost dobře sestrojené Bankiho turbíny je 78 – 84 %. 

 

Obrázek 10  Schéma průtočného oběžného kola Bankiho turbíny s klapkovou 

regulací vodního paprsku [9], [10]. 

Reiffensteinova turbína patří k poměrně málo rozšířeným vodním motorů používaných 

při spádech od 5 do 35 metrů při průtoku přibližně od 0,1 do 5 m
3
.s

-1
. Typické pro tuto turbínu 

je, že nemá žádné rozváděcí lopatky, pouze vlastní spirálu, která rovnoměrně rozvádí vodu do 

oběžného kola – viz kapitola 3.2.1. Turbína může být osazena vrtulovým - Propellerovým 

oběžným kolem, kolem Francisovým nebo Kaplanovým. Podle toho je turbína nazývána 

Propeler-Reiffensteinova, Kaplan-Reiffensteinova nebo Francis-Reiffensteinova – viz příloha 

22. Existuje také ale rovnotlaká Reiffensteinova turbína, proto má použité oběžné kolo 

zásadní vliv na vlastnosti stroje. Turbína může být řešena jako vertikální nebo častěji jako 

horizontální. Autorem tohoto odvážného řešení M. Reiffenstein, který turbínu publikoval 

okolo roku 1925. Rozdělení vodních motorů dle výkonu na malé, střední a velké stroje je 

dosti problematické a není doposud sjednoceno. [3], [6], [7]. 

2.3 Klasické typy turbín a jejich charakteristika 

Současná řešení vodních turbín, používaná při výstavbě vodních elektráren, vycházejí 

především z využití šesti základních variant řešení: přetlakové turbíny Kaplanovy, Dériazovy, 

Francisovy, Propelerovy - vrtulové a rovnotlakých turbín Peltonových a Turgo. Každá 

z turbín má jiné charakteristické vlastnosti jako účinnost či výkon v závislosti na stupni plnění 

turbíny vodou, rychloběžnosti turbíny, průtoku nebo spádu – viz graf 4, 5 a 6. [6]. 
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Graf 4  Oblasti použití základních typů turbín [3], [11]. 

 

Graf 5  Dosahované účinnosti základních typů turbín podle měrných otáček nq a 

rychloběžnosti turbíny ns [10]. 
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Graf 6  Průběh účinnosti v závislosti na stupni plnění základních typů turbín vodnou [10]. 

1 – Peltonova turbína nq = 20; 2 – Francisova turbína nq = 50 

3 – Kaplanova turbína, rozvaděč i oběžné kolo jsou regulovatelné nq = 200 

4 – Kaplanova turbína, pevný rozvaděč a regulovatelné oběžné kolo nq = 200 

5 – Kaplanova turbína, regulovatelný rozvaděč a pevné lopatky oběžného kola nq = 200 

6 – Propelerova turbína s pevnými lopatkovými mřížemi nq = 200 

2.3.1 Hydraulické řešení vtokové části vodních turbín 

Při malých spádech a při menších rozměrech vodního stroje se turbíny umisťují do 

betonové kašny. Přitom je hřídel buďto vodorovná nebo svislá. V případě svislé hřídele je 

přítok vody k turbíně nepříznivý, zvláště v té polovině kašny, do níž voda přitéká rychlostí 

protisměrnou otáčení turbíny a rychlost vody proto prudce mění svůj směr, což vede 

k vytváření vertikálních vírů schopných strhávat vzduch a snižování účinnosti vodní 

elektrárny – viz obrázek 11a). Tato situace lze řešit pouze snížením rychlosti vody na 

maximálně 1 m.s
-1

 a šířka kašny B by měla být o 1,3 až 1,5 metrů širší, než vstupní průměr 

oběžného kola D. Aby přítok k rozváděcímu kolu byl příznivější, umisťuje se turbína v kašně 

excentricky – viz obrázek 11b). Turbíny větších rozměrů se umisťují do spirální kašny, kde se 

přibližně 2/3 průtoku přivádí spirálou s průřezy volenými tak, aby střední rychlosti na profilu 

„a“ a „b“ byly stále stejné – viz obrázek 11c). 

 

Obrázek 11  Hydraulické řešení vtokového objektu vodních strojů [4]. 
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Asi od 20 metrů spádu se zhotovují plechové nebo lité spirály, které pak tvoří 

konstruktivní součást turbíny. Spirála v tomto případě úplně obklopuje rozváděcí kolo 

a přivádí mu vodu rovnoměrně po obvodu – viz obrázek 12. 

 

Obrázek 12  Hydraulické řešení spirály vtokového objektu turbín s velkými spády [12]. 

Protože u moderních reakčních turbín je třeba zásobovat oběžné kolo vodou po celém 

obvodu, je hlavním úkolem přívodu vody zajistit rovnoměrnost tohoto zásobování při co 

největší prostorové úspornosti konstrukce – viz obrázek 13. Zkušenosti s uspořádáním vtoku 

na turbíny svědčí o značné důležitosti hydraulicky vhodného řešení, jehož význam se nesmí 

podceňovat. Vtoková část vodních strojů má tedy charakter tlakového a plynule se 

zmenšujícího přivaděče, obepínajícího celý rozvaděč nebo jeho podstatnou část. Jedním 

z řešení vtokového objektu i s regulací přítoku je dodnes Reiffensteinova spirála – viz příloha 

22. [4], [12], [13]. 

 

Obrázek 13  Model proudění vody vtokového i výtokového objektu - savky [12]. 
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2.3.2 Savky vodních turbín 

Odvedení vody od oběžného kola přetlakové turbíny se řeší zásadně pomocí tzv. savky 

nebo také sací roury. U rovnotlakých turbín mluvíme o odpadním potrubí. Pouze tehdy, je-li 

za oběžným kolem sloupcem vody vytvořený podtlak, hovoříme o savce. Skutečným otcem 

savky je německý technik Henschel, ale jejím vývojem se ve 40. letech 19 století zabývali 

také americký inženýr Parker a francouzský vynálezce Jonval. Přednosti savky však naplno 

vynikly až u Francisovy turbíny, což způsobilo její rychlé rozšíření do celého světa. Díky 

savce je možno umístit turbínu téměř v libovolné výšce nad spodní hladinou až do mezí 

daných kavitací – viz příloha 23. Stroj tak mohl být snáze přizpůsobený potřebám provozovny 

i dané lokalitě a často tak odpadly složité převody a částečně se eliminovalo nebezpečí 

zatopení strojovny. 

Savka spojuje odtokovou stranu turbíny se spodní vodou. Protože je po prvním 

spuštění turbíny zcela vyplněna vodou, chová se v ní sloupec kapaliny G spojitě a i při 

zavřené turbíně zůstává v savce viset. Turbína za provozu zpracovává přetlak od horní 

hladiny po oběžné kolo i podtlak p vzniklý působením sloupce o výšce H od oběžného kola 

ke spodní hladině – viz obrázek 14a). 

 

Obrázek 14  Savka přetlakových turbín [7]. 

Jednoduché stavební řešení je jen zlomkem pokroku, který použití savky přineslo. 

Nejdůležitější její funkce spočívá v tom, že dokáže zužitkovat zbytkovou kinetickou energii 

vody. Voda opouští oběžné kolo poměrně velkou rychlostí, a protože se již dostala mimo 

dosah lopatek, jeví se tato zbytková energie jako zdánlivě nevyužitelná. Použijeme-li však za 

oběžným kolem rozšiřující se savku přímou kónickou, jednu ze základních typů, je odpadní 

voda proudící kuželem nucena zaujímat čím dál tím širší průřez. V širším průřezu musí 

kapalina proudit pomaleji a setrvačná síla ji žene dál – viz obrázek 14b). Voda se chová 

v podstatě jako neviditelný píst a projevuje se tak, že za odtékající kapalinou vzniká výrazný 

podtlak, který se přenáší sloupcem vody zpět až na lopatky oběžného kola. Přeměna 
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pohybové energie na tlakovou se v savce řídí Bernoulliho rovnicí – viz rovnice 2. Účinnost 

této přeměny u přímých savek dosahuje 70 až 90 % a u savek s kolenem 60 až 85 %. 

Důležitost a provozní význam savky jsou mimořádné především při využívání malých 

spádů, kdy je třeba využít v savce 30 až 50 % energie vody – viz obrázek 13. Tím se savka 

dostává na úroveň významu oběžného kola turbíny. Proto je třeba k jejímu navrhování 

přistupovat se stejnou pečlivostí jako k návrhu rotující části vodní turbíny. [7], [13], [14]. 

2.3.3 Kaplanova turbína 

Je určena hlavně pro průtoky od 0,08 do 30 m
3
.s

-1 
a spády od 1,5 až do 40 metrů, ale 

jsou známy i speciální konstrukční případy, kdy byla použita Kaplanova turbína při spádu 

80 metrů. Při spádech v rozmezí 30 až 60 metrů má vysoké otáčky, což bývá výhodou, ale 

zároveň je ohrožena kavitací. Pro vhánění vody do turbíny se používá spirální skříň. Výkon se 

reguluje natáčením rozváděcích klapek i lopatek oběžného kola zároveň a vývod vody 

takovéhoto soustrojí je zajištěn savkou – viz obrázek 15. Oběžné kolo může být trojkřídlé až 

desetikřídlé. 

 

Obrázek 15  Schéma Kaplanovy turbíny [14]. 

Ze všech turbín dosahuje nejvyšších otáček i při malých spádech a velké hltnosti, 

přičemž dosahuje nejlepší účinnosti ze všech turbín a to po dlouhém intervalu plnění. Velká 

hltnost zároveň umožňuje použít pouze jednu turbínu tam, kde by musely být použity dvě 

turbíny Francisovy. Navíc v případě konstruování turbíny pro vyšší otáčky, má generátor 
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menší rozměry, hmotnost a tím i cenu, protože je jeho hřídel přímo spojena s hřídelí turbíny. 

Menší Kaplanovy turbíny lze postavit bez rozváděcího kola a regulaci pak zajišťuje pouze 

oběžné kolo, čímž ale elektrárna ztratí výhodu stálé účinnosti při různém zatížení. [14], [15]. 

 

Obrázek 16  Jednotlivé typy Kaplanových turbín [2]. 

a) s horizontální hřídelí; b) kašnová s vertikální hřídelí; c) s vertikální hřídelí a spirálou; d) kolenová „S“ turbína 

2.3.4 Dériazova turbína 

Principiálně se jedná o turbínu Kaplanovu s diagonálním průtokem vody konstrukčně 

upravenou pro větší počet lopatek – viz obrázek 17, s tím rozdílem, že turbínu lze řešit jako 

reverzní stroj. Při opačném směru otáčení této turbíny a jiném úhlu nastavení oběžných 

a rozváděcích lopatek může pracovat jako diagonální čerpadlo v přečerpávací 

hydroelektrárně. Je vhodná pro spády od 40 do 120 metrů. [15]. 

 

Obrázek 17  Oběžné kolo Dériazovy vodní turbíny [15]. 

2.3.5 Francisova turbína 

Je jednoznačně nejrozšířenější druh vodní turbíny současnosti, jehož modifikace lze 

použít takřka pro všechny spády od malých po ty největší až 400 metrové. Regulace výkonu 

se provádí natáčením lopatek v rozváděcím kole, které způsobí změnu průtoku vody turbínou 

– viz obrázek 18 a příloha 16. Při velkých rychlostech průtoku vody turbínou může vzniknout 

na konci lopatek oběžného kola velmi velký podtlak, jehož následkem se z vody vylučují 

bubliny vzduchu a vodní páry, které způsobují rázy a narušují lopatky – kavitační jev. [15].  
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Obrázek 18  Schéma půdorysu a bokorysu Francisovy vodní turbíny [15]. 

1 – oběžné kolo; 2 – rozváděcí kolo; 3 – regulační kruh; 4 – uzavřený průtok 

2.3.6 Propelerova turbína 

Oběžné kolo této turbíny je velice podobné Kaplanově s tím rozdílem, že jeho lopatky 

jsou pevné. Konstrukčně se jedná o jednoduchý vodní stroj s klapkovou regulací průtoku při 

vstupu do spirály turbíny. Plně otevřená turbína pracuje s velmi dobrou účinností. Při 

uzavírání regulační klapky je voda tlačena ke stěně spirály. Dochází k cirkulaci a víření, načež 

voda před vstupem do oběžného kola spirálu několikrát oběhne a tím se mění její úhel při 

vstupu do oběžného kola – viz příloha 22, a dochází tak ke snižování účinnosti – viz graf 4. 

Díky velkému průřezu přítokového potrubí nevadí chodu turbíny i větší nečistoty. Je vhodná 

především na toky se stálým průtokem a menší spády. [16]. 

2.3.7 Peltonova turbína 

Voda je přiváděna k turbíně potrubím kruhového průřezu, které vede k jedné nebo více 

dýzám, kde se celý spád vody přetransformuje na pohybovou energii. Voda vstupuje 

tangenciálně do oběžného kola osazeného lžícovitými lopatkami, kde břit uprostřed rozdělí 

paprsek na dvě poloviny a lžícovitý tvar lopatky otočí směr tekoucí vody do protisměru. 

Prudkou změnou směru proudu vzniká velmi velký dynamický tlak na lopatky. Vzájemným 

souběhem rychlosti vody tekoucí po lopatce při současném otáčení oběžného kola dojde 

k tomu, že voda opustí lopatky na vnější straně s pouze minimální zbytkovou rychlostí 

a volně odchází do obou stran z oběžného kola ven a padá do odpadu pod turbínou. Plně je 

využitý spád H a výškový rozdíl Hztr je ztracený a energeticky nevyužitý – viz obrázek 20. 

 

Obrázek 19  Schéma dýzy a její postupné regulace [10]. 

1 – regulační jehla; 2 – deflektor – odchylovač kapaliny 

Výkon turbíny je řízen změnou průtoku vody lopatkami, kde regulátor natáčí 

segmentový deflektor tak, že zajede do proudu a odchýlí jeho část mimo oběžné kolo. 

Natočením deflektoru se působením táhel a příslušných pák uzavírají jehly v dýze, které sníží 
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průtok vody a jeho pohybovou energii dopadající na lopatky, což zajišťuje konstantní otáčky 

při každém zatížení turbíny. V okamžiku náhlého odlehčení turbíny se tedy nejdříve odchýlí 

část proudu od lopatek a až poté následuje pozvolné uzavírání trysek jehlami, takže 

v přiváděcím potrubí nevznikne tlakový ráz – viz obrázek 19. 

 

Obrázek 20  Schéma Peltonovy turbíny, jeho oběžného kola a lopatek [7]. 

Běžně mají turbíny 18 až 26 kusů lopatek pod úhlem 18° od kolmice mířící na střed 

hřídele ve směru rotace. Důvodem je, aby byl břit lopatky po celou dobu k paprsku co nejvíce 

kolmý, a výřezem v lopatce pak v tom okamžiku proudí voda stále ještě na předchozí lopatku. 

Tvar lopatky i uspořádání dýzy musí dodržovat přísné rozměrové charakteristiky, aby byla 

zajištěna výborná účinnost turbíny v rozmezí 80 – 95 % - viz příloha 15. Turbína je 

nejvýhodnější pro menší průtoky, ale mimořádně velké spády od 400 až 1000 m.  

Jak již bylo řečeno, může mít Peltonova turbína více trysek – dýz. Počet trysek se 

určuje dle průtoku a hltnosti turbíny. Obecně platí pravidlo, že čím větší průtok turbíny, tím 

více trysek – maximálně 6, které zajistí rovnoměrné rozložení pohybové energie po celém 

obvodu rozváděcího kola. Takovýto rozvod probíhá podobně jako u přetlakových turbín a je 

řešen postupným zužováním průřezu přívodové trubky pro zajištění stejné rychlosti vody po 

celém obvodu – viz příloha 25. [7], [15], [17]. 

2.3.8 Turgo turbína 

Typově se jedná o rovnotlakou většinou vertikální turbínu s parciálním ostřikem – viz 

příloha 19 a účinností v rozmezí 85 a 90 %. Již při plnění nad 20 % má účinnost vyšší než 

70 %, takže vykazuje velice dobrou účinnost v širokém rozsahu plnění – viz graf 4 a 7. 

Turbína se reguluje pomocí zasouvání jehly do dýzy, stejně jako je tomu u turbíny Peltonovy. 

Turbína Turgo má také téměř stejné vlastnosti s tou výhodou, že je technologicky nenáročná 
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a konstrukčně jednoduchá. Přesto však není dnes příliš rozšířená, tak jako je tomu u turbíny 

Peltonovy, protože není dostatečně publikována. Používá se zejména pro malá množství vody 

při velkých spádech. [7], [11]. 

 

Graf 7  Srovnání výkonu a vyrobené energie Francisovy a Turgo v závislosti na stupni plnění 

turbíny [11]. 

2.4 Nové trendy malých vodních elektráre a jejich turbín 

Přesto, že jsou ve světě nejrozšířenější určité standardní vodní kola a turbíny se proces 

vývoje řešení a využívání vodních motorů nezastavil. Objevují se stále nová konstrukční 

řešení, zejména v oblasti vodních motorů pro MVE, kterými je možno vodní energii využít ve 

prospěch technicko-ekonomických parametrů a provozních vlastností. 

2.4.1 Odpařovací vodní elektrárny 

Zcela nová myšlenka přeměny vodní energie využívající značné intenzity slunečního 

záření v některých světových oblastech, hlavně rovníkových. Tento koncept počítá s rychlým 

odpařováním mořské vody z mimořádně rozlehlých oblastí. Tato odpařená voda by se 

postupně doplňovala z přehrady opatřenou vodními turbínami. Projekt takovéto VE je již 

navržen a teoreticky spočítán u pobřeží Arabského poloostrova, kde by odpařovací plochou 

byl takřka celý Perský záliv. Rozloha Perského zálivu je 233 100 km
2
 s průměrnou hloubkou 

kolem 35 metrů. S odparem 1,4 metrů mořské vody za rok se z takovéto vodní plochy ročně 

odpaří cca 326 km
3
, což vytvoří průtok přehradou bezmála 10 340 m

3
.s

-1
. Některé studie 

dokonce ukazují, že se voda v této oblasti odpařuje i rychleji a to rychlostí 2 m.rok
-1

, což ale 

není zahrnuto v kalkulaci. Stavba přehradní hráze je navržena v Hormuzském průlivu, který je 

neužším místem Perského zálivu o délce 50 km – viz obrázek 21, bod A. Pokud by se tedy 

v této oblasti vytvořila přehradní hráz, mohl by její instalovaný výkon činit 2 050 MW s roční 

produkcí až 22 TWh. Jaderná elektrárna Temelín má pro představu instalovaný výkon 

dohromady 2 110 MW. Odhadované náklady na výstavbu této odpařovací elektrárny činí 

61,820 mld.  EUR. 
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Aby se tento projekt dal realizovat, musel by se nejdříve odpařením vytvořit potřebný 

spád 35 metrů, na což by se muselo čekat 18 let, během kterých by se VE stavěla.  Ačkoliv je 

tento koncept velice originální a technologicky proveditelný, naráží jeden velký ekologický 

a zároveň majetkoprávní problém. Při odpaření potřebného množství vody a vytvoření 

výškového rozdílu 35 m mezi hladinami se zredukuje vodní plocha Perského zálivu o 53 % 

a došlo by tak k umělému vytvoření 120 000 km
2
 dosud neexistující souše. Toto řešení by 

tedy výsledně zasáhlo Irán, Irák, Saudskou Arábii, SAE a mělo za následek nenávratné 

poškození tamního vodního ekosystému v nepředstavitelné míře a pravděpodobně mohlo 

zapříčinit i změnu klimatu tohoto regionu. O podobném řešení se uvažuje i v oblasti rudého 

moře v průlivu Bab Al Mandab s odhadovaným instal. výkonem 38 300 MW, dále v Egyptě 

v tzv. Katarké propadlině s odhadovaným instal. výk. 1000 až 4000 MW a v zálivu Dawhat 

Salwah mezi Katarem a Saudskou arábií s odhadovaným instal. výkonem 34 MW. [18]. 

 

Obrázek 21  Satelitní mapa Arabského poloostrova [19]. 

2.4.2 Plovoucí malé vodní elektrárny 

Vznik plovoucích MVE se datuje ke konci 80. let 20. století a lze jej označit za 

vyvrcholení snah o celkové zjednodušení a minimalizaci stavební části VE a tedy jejich 

úplnou prefabrikaci. Toto soustrojí je konstruováno jako plovoucí vor zakotvený do podloží 

přímo v místě přeměny energie. Je osazený nejčastěji jednou nebo více Bankiho turbínami. 

Dále se skládá hlavně z násoskového přivaděče a jednoduché savky pro plné využití spádu – 

viz obrázek 22. 

Takto uspořádaná MVE má řadu výhod jako je značná finanční úspora díky absenci 

stavební části, odpadají jakákoliv opatření proti vztlaku vody, sací výška je stálá i při velkém 

kolísání hladin a je vyloučeno přelití samotné VE v případě velkých vod. Mobilnost po vodě 

i souši umožňuje změnu místa upotřebení a téměř veškeré výrobní a montážní práce jsou 

přeneseny do montážních hal výrobních podniků. [13]. 
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Obrázek 22  Podélný řez a půdorys plovoucí MVE o výkonu 95 kW ( ) a plovoucí 

MVE o výkonu 270 kW ( ) [13]. 

2.4.3 Bezvěncová turbína 

ČKD BLANSKO ENGINEERING v rámci cíleného výzkumu a vývoje řešení 

problematiky rekonstrukcí Francisových turbín v předimenzovaných provozovnách vyvinula 

nový typ bezvěncové turbíny, pracovně označované jako „mixer“. Přes původně deklarovaný 

záměr vývoje je výsledkem řešení, které je aplikovatelné i pro nově budované MVE. 

Jedná se o hydraulické řešení vodního motoru, podřízené požadavkům maximální 

jednoduchosti konstrukčního uspořádání a spolehlivosti provozu. Na klasický rozvaděč 

navazuje bohatě dimenzovaný bezlopatkový prostor, podobně jako u Kaplanovy turbíny. 

Oběžné kolo je opatřené speciálně tvarovanými lopatkami, pevně spojenými s lopatkovým 

nábojem, bez vnějšího věnce. Jeho nejvýznamnějšími prvky jsou zcela nová geometrie 

oběžného kola a savka v modifikovaném tvaru – viz obrázek 23. 

 

Obrázek 23  Turbína s bězvěncovým oběžným kolem [6]. 

1 – nosný plovák; 2 – turbína; 3 – generátor; 

4 – násoskový přivaděč 

1 – odnímatelná příď; 2 – čerpadlo v turbínovém 

provozu; 3 – generátor; 4 – násoskový přivaděč 

4 – násoskový přivaděč 
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Vodní motor charakterizují vysoké otáčky oběžného kola, které jsou dostatečné pro 

přímé spojení s asynchronním generátorem, schopnost pracovat s velkými průtoky a relativně 

vysoká účinnost až 91 %. [7]. 

2.4.4 Vírová turbína 

Tato turbína byla vyvinuta vědci z Vysokého učení technického v Brně na Odboru 

fluidního inženýrství Victora Kaplana v roce 2000 pod vedením prof. Ing. Františka 

Pochylého, CSc. Jedná se o nový typ turbíny, na který je udělen patent číslo 2000-4745 a tři 

užitné vzory č.: 18205, 1822 a, 18330 ze začátku roku 2008. 

Je určena pro relativně vysoké průtoky a nízké spády od 1 do 3 metrů a při 

dvoustupňovém uspořádání až do 6 metrů. Je rychloběžnější než Kaplanova turbína, přičemž 

specifické otáčky tohoto soustrojí jsou v rozmezí 950 až 1150. Při spádu 2,5 metrů a průměru 

oběžného kola 194 mm, dosáhlo toto soustrojí účinnosti přes 85 % - viz graf 8, přičemž při 

stejných podmínkách se uvádí, že hydraulická účinnost Kaplanovy turbíny je kolem 70 %. 

 

Graf 8  Závislost hydraulické účinnosti průtoku jednotkou vírové turbíny a její kavitační 

koeficient [20]. 

Kapalina vstupuje do oběžného kola axiálně. Lopatky mají tvar zborcené šroubové 

plochy, jejíž zborcení se směrem ke středovému náboji zvyšuje, přičemž maximální rozdíl 

mezi vstupním a výstupním úhlem oběžné lopatky je menší než 25° a úhel jejího opásání je 

menší nebo roven 125°. To znamená, že tato turbína nemusí být vybavena rozváděcími 

lopatkami, což výrazně zjednodušuje její konstrukční řešení- viz obrázek 24. Může být 

použita v násoskovém provedení, což zase snižuje potřebné úpravy jezu či dané lokality a tím 

jsou značně uspořeny investiční náklady. Vzhledem k rychloběžnosti umožňuje přímé 

napojení rotoru generátoru na hřídel turbíny, bez nutnosti převodů. Ve srovnání s klasickou 

Kaplanovou turbínou se náklady na instalaci sníží až o 50%. 
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Obrázek 24  Jednostupňová dvoulopatková vírová turbína s diskovým motorem [21]. 

První instalace v praxi probíhají teprve začátkem letošního roku 2014 a to v různých 

variantách uspořádání: 

 Přímoproudá varianta – Podhradí na území povodí Odry. 

 Násoskové provedení – instalace 3 variant tohoto provedení na MVE Krásněves. 

 Varianta s prstencovým motorem – MVE Josefov u Hradce Králové. 

 Varianta s diskovým motorem – umožňuje snadnou regulaci s ohledem na změnu spádu. 

 Varianta s kaskádovou mříží – tato modifikace je určena pro zpracování vyšších spádů. 

Vedle již vyvinuté jednostupňové dvou a tří lopatkové vírové turbíny se vyvíjí i typy 

s větším počtem lopatek pro vyšší hodnoty měrné energie vody a taktéž dvoustupňová vírová 

turbína se dvěma protiběžnými oběžnými koly pro využití při větších průtocích a vyšších 

spádech. [7], [20], [21], [22]. 

2.4.5 Zotlötererova turbína 

Funguje na principu vytváření víru, vznikajícího gravitací v kruhové nádrži, v jejímž 

středu je odtokový otvor. Důležitým parametrem tohoto vodního motoru je samotná betonová 

nádrž s tangenciálním přivaděčem vody, kde se za spolupůsobení gravitace a odtokového 

otvoru vytváří vír pohánějící oběžné kolo – viz obrázek 25. Celá konstrukce soustrojí je velmi 

jednoduchá, ale nemá přivaděč, což způsobuje problémy s její regulací. 

Nespornou výhodou této turbíny je šetrnost k vodní fauně, zlepšení provzdušnění 

vody, jednoduchost konstrukce a možnost využití i v lokalitách v současnosti považovaných 

za hranicí ekonomické návratnosti. Jedinou nevýhodou je limitující výkon, který dosahuje 

nanejvýš 100 kW s relativně dobrou účinností 80 %. [6], [23]. 
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Obrázek 25  Schéma Zotlötererovy turbíny a její příčný řez [6], [23]. 

1 – tangenciální přivaděč; 2 – vír; 3 – lopatky oběžného kola 

2.4.6 Archimédův šroub 

Vynález řeckého fyzika Archimeda z 3 stol. př. n. l. už se nyní nepoužívá jako 

šroubové čerpadlo, ale jako vodní motor pro pohon MVE. Jedná se v podstatě o dvou až 

tříchodý šnek uložený šikmo ve žlabu nebo trubce, který využívá potenciální energie vody. 

Tento nový systém se používá výlučně pro spády od 1 do 8 metrů s průměrem šneku od 0,9 

do 3,6 metrů v závislosti na stupni plnění, které bývá od 0,1 do 5 m
3
.s

-1
.  Účinnost soustrojí se 

uvádí 70 až 82 % a to již od 15 % stupně plnění - hltnosti. Pro vyšší spády než cca 8 metrů 

a výkony nad 150 kW se toto řešení většinou nepoužívá. Problémem je průhyb dlouhého 

hřídele a značné rozměry stroje ve srovnání s rychloběžnými vrtulovými turbínami. 

 
Obrázek 26  Archimédův šroub v turbínovém provozu [24]. 

1 – spodní ložisko; 2 – nosič spodního ložiska; 3 – převodovka; 4 – asynchronní generátor; 5 – beton. žlab rotoru; 

6 – rychlouzávěr přítoku; 7 – hrubé česle; 8 – regulátor, spínač a pojistky 
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Archimédův šroub v MVE pracuje výhradně s asynchronním generátorem. Je to 

odolný a robustní vodní motor – viz obrázek 26, spolehlivý i při velmi proměnlivém průtoku. 

Bohužel je obtížně regulovatelný, tuto funkci musí převzít dostatečně tvrdý asynchronní 

generátor. Použití je vhodné v lokalitách se znečištěnou vodou jako náhrada starých vodních 

kol. Použít lze i jako doplňkový vodní motor využívající energii jinak mařenou jalovými 

přepady u rybníků a rekreačních nádrží. Nevyžaduje jemné česle, okysličuje vodu a je šetrný 

k vodním živočichům. Nekrytý může v zimě namrzat. Spodní kluzné ložisko je nutné mazat 

ekologickými tuky z důvodů jeho úniku do vody. [7]. 

2.4.7 Teslova turbína 

Jedná se o spirální dostředivou přetlakovou turbínu s oběžným kolem bez lopatek 

sestrojenou americkým fyzikem a vynálezcem srbského původu - Nikolou Teslou. 

Bezlopatkový vodní stroj využívající tření vody proudící spirálovitě mezerami mezi 

soustavou disků může pracovat jako turbína i jako čerpadlo. 

Voda přitéká do turbíny tangenciálně a proniká soustavou štěrbin mezi řadou disků ke 

středu. Třením vody o disky je uváděno oběžné kolo do rotace a odstředivá síla působící při 

rotaci na vodu mezi disky způsobuje její dlouhou spirálovitou dráhu. Dostředivým průtokem 

se voda dostává do míst s nižší obvodovou rychlostí, až nakonec vytéká ze středu oběžného 

kola s minimální zbytkovou energií. Při přílišném nárazovém zvýšení stupně plnění turbíny 

dráha vody směřuje strmě ke středu, klesají otáčky a ubývá odstředivé síly, čímž se 

samočinně zvýší průtok strojem. Obdobně při mechanickém odlehčení vzrůst otáček zapříčiní 

zvýšení odstředivé síly, voda v tomto případě postupuje ve spirále ke středu velmi pomalu 

a průtok odlehčenou turbínou se sníží. Stroj se tedy reguluje sám, jako kdyby měl natáčivé 

lopatky. Zařízení lze dále regulovat klapkou v tangenciálním přívodu – viz obrázek 27. 

Vnitřní i vnější hrany disků jsou naostřeny a mezera mezi pláštěm a disky je 

minimální. Vnitřní otvor "d" v discích je zhruba 1,5 násobkem síly svazku disků "s". Za 

turbínou může následovat savka a turbína může pracovat i jako násosková. Otáčkově je stroj 

velmi pružný, ale za to velmi citlivý na nečistoty. Účinnost se neuvádí. [6], [7]. 

 
Obrázek 27  Teslova turbína [7]. 
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2.4.8 Zeussova turbína 

Zeussova turbína je axiální přetlakový vodní motor bez rozvaděče, zpravidla 

čtyřlopatkový. Těleso turbíny je zavěšeno na pontonech a ponořeno tak, že osa oběžného kola 

je v horizontální rovině orientovaná do směru toku vody. Přenos energie je zde proveden 

řemenovými nebo řetězovými transmisemi umístěnými v krytu – viz obrázek 28. Účinnost 

soustrojí se uvádí mezi 60 až 70 % a při rychlosti toku vody 2 m.s
-1

 dosahuje turbína 

o průměru oběžného kola 1,5 m výkonu až 3,25 kW. [6]. 

 

Obrázek 28  Zeussova turbína ( ) a Voltmannovo křídlo ( ) [6]. 

1 – oběžné kolo; 2 – těleso turbíny; 3 – difuzor; 4 – závěs; 5 – ochranné kryty transmise 

2.4.9 Voltmannovo křídlo 

Třílopatkový přímoproudý vodní motor bez rozvaděče, který využívá poznatků 

z řešení turbín pro větrné elektrárny – viz obrázek 28. Pevný prstenec je ochranou lopatek 

rotoru a výztužná lana slouží jako hrubé česle. Celé soustrojí může být ukotveno takřka 

kdekoliv, kde je vhodná kinetická energie vody. Rotor o průměru 4,3 metrů při rychlosti vody 

2 m.s
-1

 pohání generátor o výkonu 20 kW. [6]. 

2.4.10 Savoniusova turbína 

Původně určená pro využívání energie větru. Turbína je zavěšena a ponořena do toku 

tak, aby osa oběžného kola ležela v horizontální rovině kolmo na směr toku. Oběžné kolo je 

tvořeno čtyřmi plnými disky, mezi kterými jsou vytvořeny tři sekce, z nichž každá obsahuje 

dvě obloukovité lopatky – viz obrázek 29a). Jednotlivé sekce jsou proti sobě pootočeny o 60°, 

aby byl záběr plynulý. Uplatňuje se rozdílný součinitel odporu duté a vypouklé lopatky, stejně 

tak jako vztlakový efekt zakřiveného tvaru – viz obrázek 29b). 

Tento systém není příliš rozšířený a je použitelný jako přenosné zařízení položené přes 

přirozený tok nebo jako pontonová elektrárna plující na mělké a široké řece. Účinnost 

takovéhoto zařízení bývá 23 %. Výkon je i při velkém stroji poměrně malý a turbína 

o průměru 1 metr a délce oběžného kola 3 metry dává při rychlosti vody 1,5 m.s
-1

 výkon 

přibližně 0,65 kW. [6], [7]. 
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Obrázek 29  Schéma Savoniusovy turbíny a příčný řez oběžným kolem [6]. 

1 – disk; 2 – oběžná lopatka 

2.4.11 Davisova turbína 

Novější řešení vodního motoru, s obchodním označením TURBODYNE, pro využití 

kinetické energie toku, popřípadě přílivu. Jedná se o vodní motor využívající vztlakového 

efektu na profilu tří přímých lopatek, což je v podstatě hydrodynamická obdoba větrného 

motoru Delta – viz obrázek 30. Používá se na pontonových elektrárnách pro využití energie 

rychle tekoucí vody. V současnosti jsou prakticky ověřena soustrojí s Davisovým vodním 

motorem o výkonu 200 kW, načež délka rotoru je omezena vzhledem k problematice 

kavitačního působení. [6], [7]. 

 
Obrázek 30  Schéma Davisovy turbíny a silové zatížení listu rotoru [6]. 

1 – list oběžného kola; 2 – rameno; 3 – generátor; 4 - ponton 

2.4.12 Schneiderova jednotka 

Nový princip řešení vodního motoru pro využití malých hodnot měrné energie toku 

a zavlažovacích kanálů byl vynalezen v Kalifornii roku 1982. Běžící pás s lamelovitými 

lopatkami, postavený napříč v pomalu tekoucí vodě s malým spádem. Profil lopatek je 

obloukovitě zakřivený s konstantní tloušťkou nebo dokonalejší, s proměnnou tloušťkou, 

obdobný profilu křídla letadla. Z hřídele horního nosného kola se přenáší mechanická energie 

do asynchronního generátoru, zatímco spodní kolo slouží jen jako napínací – viz obrázek 31. 

Využívá se zejména u malých spádů od 0,6 metru, velkých průtoků a v závlahových 

kanálech. Lze jej použít obousměrně pro přílivové elektrárny a s mírnou změnou sklonu 

lopatek může pracovat dokonce jako čerpadlo. První praktická zkouška proběhla s modelem 

o 30 kusech ocelových lopatek šířky 1 metr a 180 ot.min
-1

, na spádu 3 metry o instalovaném 
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výkonu 75 kW na kanále Richvale 200 km severně od San Franciska. Později také na kanále 

Turlock s instalovaným výkonem 200 kW. [6], [7]. 

 

Obrázek 31  Schneiderova jednotka [7]. 

2.4.13 STO oscilátor 

Vodní motor je lineární, bezlopatkový, periodicky pracující, a využívající potenciální 

energie toku. Je vhodný pro lokalty se spády od 0,5 do 3 metrů. Účinnost se v dostupné 

literatuře neuvádí, ale nebude vyšší než 50 %. 

Nerotační vodní motor funguje na principu periodického působení vodního tlaku na 

desky ve funkci pístu. Pohyb se využívá na čerpání hydraulického oleje do plynového 

akumulátoru pro hydromotor – viz obrázek 32. 

 

Obrázek 32  Vodní motor systému STO oscilátor [6]. 

1 – přerušovaná hráz; 2 – posuvná stěna; 3 – spojovací tyč; 4 – hydraulický válec; 5 – natáčivá lopatka 

Toto řešení je také vhodné pro využití energie mořského přílivu a odlivu, protože 

nezáleží na tom, ze které strany voda do soustavy přitéká. Dosažený výkon je při rozměrném 

zařízení poměrně malý. Zařízení je však velice spolehlivé a pracuje i se značně znečištěnou 

vodou. [6]. 
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2.4.14 Bezlopatková turbína SETUR 

Turbína pracuje na zcela odlišném principu než většina ostatních vodních motorů. 

Tento systém byl vynalezen ing. Miroslavem Sedláčkem, který za tento vynález již vyhrál 

celou řadu ocenění po celém světě. Dnes je patentově chráněn ve většině průmyslových zemí 

světa. Pracuje na principu odvalování rotačního tělesa ve výtokovém konfuzoru, přičemž se 

principiálně využívá tzv. „hydrodynamického paradoxu“, který není doposud jednoznačně 

spolehlivě vědecky objasněn – viz obrázek 33. To je jev, který způsobuje, že koule nebo jiné 

vhodně tvarované těleso je přitahováno ke stěně tím více, čím rychleji mezi ním a stěnou 

proudí kapalina. Rozsah požití se stále testuje, ale ověřen už je pro spády od 0,6 do 20 m, při 

průtoku 4 až 500 dm
3
/s

-1
 – dle jednoho ze čtyř sériově vyráběných typů turbíny, které vyrábí 

pouze Mechanika Králův Dvůr s.r.o. Účinnost se podle provedení pohybuje od 40 až do 75 %. 

[25]. 

 

Obrázek 33  Schéma původního uspořádání turbíny SETUR ( ) a její současné 

konstrukční řešení pro větší spády ( ) [7]. 
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3 ENERGETICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

KONKRÉTNÍ  MVE 

Vodní energie řek, říček a potoků patří k historicky nejstarším, nicméně stále 

moderním, environmentálně šetrným a přitom levným a přirozeně se obnovujícím zdrojem 

energie pro výrobu elektrické energie, který má lidstvo k dispozici. Dle Bernoulliho rovnice 

se projevuje jako energie potenciální, tlaková a kinetická. Měrná energie vodního toku je tedy 

dána vztahem: 

       
 

 
 
  

 
     (    )                                                                                                ( ) 

kde g je gravitační zrychlení (m.s
-2

), 

H – výška hladiny (m), 

p – tlak (Pa), 

  – hustota vody (kg.m
-3

), 

c – rychlost (m.s
-1

). 

3.1 Hydroenergetický potenciál 

Možnosti vodního díla se hodnotí dle teoretického hydroenergetického potenciálu - 

THP dané lokality, jehož hodnota se určuje integračním výpočtem potenciálů jednotlivých 

úseků vodního toku určených ze středních ročních průtoků podle vztahu: 

     ∫   ̇

 

 

          (     )     ( )                                                             ( ) 

kde g je gravitační zrychlení (m.s
-2

), 

H – hrubý geodetický spád mezi pramenem a ústím (m), 

dH – hrubý spád elementárního úseku toku při středním průtoku (m), 

  ̇  – střední hmotnostní průtok v elementárním úseku trasy jako aritmetický průměr 

  průtoku za delší období (kg.s
-1

), 

   – střední průtok vody (m
3
.s

-1
), 

h1,2 – výška horní a spodní hladiny (m; m.n.m.), 

  – hustota vody (kg.m
-3

). 

THP vodního toku je celková energie odtékající vody, udávaná obvykle průměrnou 

hodnotou za kalendářní rok. THP není ovlivněn technickým ani ekonomických aspektem, 

které se mění s dobou i místem. Celosvětově je THP odhadován na 3,75 TW instalovaného 

výkonu, při plném využití středních průtoků – viz tabulka 2. THP ČR se odhaduje na 

13,1 TWh.rok
-1

 -  viz obrázek 34. 
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Tabulka 2  Hrubý hydroenergetický potenciál světa [26]. 

Světadíl 
THP 

(TW) 

Podíl na světových 

zásobách (%) 

Výkonová hustota 

(kW.km
2
) 

Asie 1,34 35,7 30 

Amerika - severní 0,70 18,7 34 

Afrika 0,70 18,7 23 

Amerika - jižní 0,60 16,0 33 

Evropa 0,24 6,4 25 

Austrálie 0,17 4,5 19 

 

Obrázek 34  THP vodních toků České republiky dle povodí [6]. 

1 – teoretický hydroenergetický potenciál; 2 – současné využití 

Bezztrátové využití energie toku není ve své podstatě možné a musí se přihlížet 

k tomu, že pouze část úseků toku je možné z hydrologických, geologických a topografických 

podmínek ekonomicky a energeticky využít. Tyto faktory, spolu se ztrátami a s omezeními 

využívání průtoků, snižují THP na hodnotu využitelnou k výrobě elektrické energie, tzv. 

technicky využitelný hydroenergetický potenciál – TVHP. Nejnovější studie ukazují, 

že TVHP světa činí 16,4 tis. TWh.rok
-1

, z kteréhož má jako národ jasně nejvíce Čínská lidová 

republika – viz graf 9. 

Uvádí se, že  TVHP je v našich podmínkách asi 40 až 50 % teoretického potenciálu, 

což představuje výrobu přibližně 3380 GWh.rok
-1

 elektrické energie. Vzhledem k tomu, že 

v roce 2012 bylo ve vodních elektrárnách na území České republiky vyrobeno 2221,8 GWh, 

znamená to, že je u nás TVHP vodních toků využíván z takřka 67 %. Lokality pro výstavbu 

velkých hydrocentrál jsou již prakticky vyčerpány, což ale neplatí pro MVE s výkonem 

v řádech desítek a stovek kilowattů. Zbývající potenciál má však horší hydrologické 

podmínky, než ten již využitý, z čehož vyplývá, že ekonomika budoucích realizací se bude 

vyznačovat delší dobou návratnosti z investice a s tím také menším zájmem investorů. 

Z praxe je zřejmé, že limitem pro ekonomicky zajímavé podnikatelské záměry využívané 

tradičními způsoby – viz kapitola 2.3, v našich podmínkách je výškový rozdíl hladin 

minimálně od 1,5 až 2 metrů, což odpovídá měrné energii cca 20 J.kg
-1

. Z provedených 



3 Energetické a ekonomické zhodnocení malé vodní elektrárny 

42 

šetření lze v budoucnu podle četnosti lokalit rozdělit MVE pro dosud nevyužívaný TVHP do 

tří skupin: 

 Měrná energie            , což přibližně odpovídá spádu 5 metrů a víc. Četnost těchto 

lokalit je cca 10 %. 

 Měrná energie               , což přibližně odpovídá spádu mezi 2 až 5 metry. 

Četnost takovýchto lokalit je cca 55 %. 

 Měrná energie            . Četnost ekonomicky hraničních lokalit pod 2 m je cca 10 %. 

 

Graf 9  TVHP a výroba elektrické energie VE v jednotlivých státech a částech světa [27]. 

I když v ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nejsou přírodní poměry pro 

budování velkých vodních energetických děl ideální, mají v rámci obnovitelných zdrojů u nás 

vodní elektrárny nezastupitelnou roli. Vzhledem k míře využívání TVHP se můžeme 

srovnávat s Evropskými velmocemi ve využívání hydroenergetického potenciálu, jako 

například Francie – viz graf 13. [2], [3], [4]. [6], [26], [27], [29], [28]. 

3.2 Rozdělení vodních elektráren 

Vodní elektrárny lze třídit podle mnoha různých hledisek, z nichž některé odpovídají 

platným českým technickým normám, jako třeba ČSN 75 0120; [30] – viz graf 10, společně 

s normou ČSN 75 2601 - [31]. 

Ve shodě s ČSN 75 0120 se vodní elektrárny dělí podle instalovaného výkonu na: 

 velké vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 200 MW, 

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

 malé vodní elektrárny s instalovaným od 35 kW výkonem do 10 MW včetně, 

 domácí vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 35 kW včetně. 

Dále se podle ČSN 75 0120 MVE dělí dle velikosti spádu: 

 nízkotlaké, využívající spád do 20 metrů, 

 středotlaké, využívající spád od 20 do 100 metrů, 

 vysokotlaké, využívající spád nad 100 metrů. 
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Graf 10  Dělení vodních elektráren podle instalovaného výkonu dané ČSN 75 0120 [1]. 

Dle ČSN 75 2601 se MVE dělí podle celkového dosažitelného výkonu do čtyř 

kategorií – viz tab. 3. Na základě výchozích podkladů a po stanovení základních parametrů se 

navrhne odpovídající typ MVE. V návaznosti na stanovený typ a kategorii MVE se posléze 

určí výkon soustrojí, kterých může být ve VE více a dělí se do 3 tříd – viz tab. 4. Třídy 

jednotkového výkonu soustrojí odpovídají typovým řadám alternátorů dodávaných výrobci. 

Tabulka 3  Dělení dle ČSN 75 2601 [31]. 

Kategorie MVE Výkon MVE  

I  1 až 10 MW včetně 

II 100 kW až 1 MW včetně 

III do 100 kW včetně 

 

Tabulka 4  Dělení dle výkonu soustrojí [1]. 

Třída A nad 520 kW 

Třída B nad 100 do 520 kW 

Třída C do 100 kW 
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Dělení dle systému soustředění vodní energie: 

 přehradní vodní elektrárna – viz obrázek 35a), 

 jezová vodní elektrárna – viz obrázek 35b), 

 derivační vodní elektrárna – viz obrázek 35c), 

 vodní elektrárna bez vzdouvacího objektu, využívající pouze kinetické energie vodních 

toků, 

 přečerpávací, s horní a dolní nádrží. V době nedostatku elektrického proudu je voda 

pouštěna z horní nádrže přes turbínu do spodní a dodává elektřinu do rozvodné sítě. 

V době přebytku elektrické energie přečerpává turbína ve zpětném chodu vodu zpět 

z dolní nádrže do horní. 

 

Obrázek 35  Základní varianty řešení hydroenergetických děl [6]. 

1 – koryto řeky; 2 – vzdouvací zařízení; 3 – elektrárna; 4 – derivační přivaděč 

Dělení MVE dle zapojení: 

 MVE, které jsou zapojené do celostátní nebo místní distribuční soustavy 

s asynchronními alternátory. Bez regulace výkonu a frekvence, s jednoduchými 

vodními systémy bez akumulačních nádrží. 

 MVE, schopné pracovat odděleně od elektrizační soustavy, mají synchronní alternátory 

s automatickým ovládáním, regulací frekvence i výkonu. Používají se jako záložní 

zdroje elektrické energie v případě přerušení dodávky elektrického proudu z veřejné 

sítě. 

 Mikrozdroje a mobilní zdroje, pracující s nenormalizovaným napětím, i se 

stejnosměrným proudem. Používají se pro ohřev vody, vytápění rodinných domků, 

rekreačních objektů apod. 

Dělení dle charakteru pracovního režimu: 

 průtočné, pracující bez ovlivnění přirozeného průtoku, 

 akumulační, pracující s řízeným odběrem vody z nádrže vytvářející spád. 

Dělení vodních elektráren dle řízení provozu: 

 VE s ručním ovládáním, provoz je řízen pouze obsluhou. 

 VE automatizované, jejichž provoz je řízen pouze automaticky. 

 VE částečně automatizované – provoz je řízen z části automaticky a z části obsluhou. 

Dělení podle provozní doby: 

 průtočné  4 000 – 6 500 hodin 

 mezní 3 000 – 4 000 hodin 

 akumulační  1 500 – 3 000 hodin 

 přečerpávací 1 000 – 1 500 hodin 
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Dalším kritériem dělení může být z hlediska provozovatele, podle umístění strojovny, 

atd. Z uvedeného je patrné, že členění vodních elektráren lze provádět z řady hledisek, která 

se častokrát vzájemně více či méně prolínají. [1], [6], [26]. 

3.3 Energetické hospodářství a rozvoj vodních elektráren ve světě 

Vynález parního stroje předstihl o více než 100 let vodní motory, které by s ním mohly 

výkonově soutěžit a byly tak předpokladem pro účinnou přeměnu energie vodních toků. 

Rozvoj světového vodního hospodářství tedy trval dlouho, ale nakonec došlo ke zrychlení 

tohoto tempa v důsledku zdokonalení vodních turbín a jejich účinností – viz graf 2. V čele 

rozvoje hydroenergetiky stála tehdy Francie se severní Amerikou, za nimi pak následovalo 

Švýcarsko a Německo, později Rakousko, Švédsko, Norsko a Itálie. Už před rokem 1930 

dosahovaly největší strojové jednotky v Evropě výkonu až 18,5 MW – Rjukanfoss a severní 

Americe dokonce až výkonu 30 MW. Současný vývoj hydroenergetických lídrů nalezneme 

v grafu 11, na který má taky významný vliv TVHP – viz graf 9. [5]. 

V 70. letech 20. stol. došlo ve většině vyspělých států světa k formování nové 

energetické strategii, založené na maximálním využívání vlastních zdrojů energie 

s racionalizací její spotřeby. V této souvislosti se přehodnocoval význam MVE a dospělo se 

ke snaze o jejich novou výstavbu, inovaci či rekonstrukci. Tato problematika se stala ve světě 

vysoce aktuální a bylo jí věnována značná pozornost laické i odborné veřejnosti. [13]. 

 

Graf 11  Vývoj výroby elektrické energie z VE ve světě podle jednotlivých států od roku 

1990 do roku 2008 a podíl jejich výroby na světové produkci v roce 2008 [27]. 

Hydroenergetika je nyní nejběžnější forma OZE vůbec a hraje hlavní roli ve světové 

produkci elektrické energie. Celosvětově bylo v roce 2008 vyrobeno ve VE 3 288 TWh, což 

znamená 16,3 % podíl z celkové výroby 20 181 TWh elektřiny světa. Na základě scénáře 

„BLUE“ agentury IEA, který předpokládá snížení emisí CO2 do roku 2050 až o 50 %, by 

mohli VE vyrobit v roce 2050 téměř 6000 TWh – viz graf 12. 

Od roku 1990 se výroba výroba elektřiny z VE zvýšila o 50 % se značným příruskem 

Číny. Pět záztupců s největším TVHP (ČLR, USA, Rusko, Brazílie a Kanada – viz graf 9) by 

mohli vyrobit z VE až 8360 TWh ročně. Dalších pět zemí v žebříčku s největším TVHP – 
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Kongo, Indie, Indonésie, Peru a Tadžikistán – mají potenciál k výrobě cca 2500 TWh ročně. 

Těmto 10 zemím náleží dohromady zhruba 2/3 světového THP. Má se za to, že globálně je 

v současnosti využíváno již 19 % THP. Země, které aktivně rozvíjeli své vodní hospodářství 

používají v průměru 60 % jejich TVHP – viz graf 13. [27]. 

 

Graf 12  Vývoj výroby elektrické energie z VE dle jednotlivých částí světa [27]. 

 

Graf 13  Země s největším podílem využívaného TVHP a produkcí nad 30 TWh/rok [27]. 

Evropská unie se zavázala zvýšit do roku 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů 

na 20 % konečné spotřeby. Většina států EU včetně České republiky ve svých Národních 

akčních plánech pro obnovitelné zdroje energie předpokládá překonání tohoto cíle. Podíl 

elektřiny z OZE by tedy podle NREAP mohl dosáhnout až 34,3 % z konečné spotřeby, načež 

podle zástupců průmyslu s OZE je možno dosáhnout 42,3 %, z čehož by měla vodní energie 

mít majoritní podíl. [32]. 
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Graf 14  Podíl zdrojů výroby primární energie v jednotlivých státech světa v roce 2008 [35]. 

3.3.1 Francie 

Francie jako vůbec první začala využívat hydroenergetického potenciálu jako primární 

energie. Nyní je zde roční TVHP nevyužívaných toků přibližně 8 TWh. V roce 1977 vyrobili 

MVE s instalovaným výkonem pod 1 MW 1,84 TWh a celkový instalovaný výkon VE byl 

491 MW. Celkový počet MVE s výkonem menším než 2 MW je 1060 s roční výrobou 

1,99 TWh. V Alpách, Pyrenejích, pohoří Jura a na řekách Centrálního masivu je dalších 

4000 lokalit s možností výstavby nových MVE o výkonu do 2 MW, s možnou roční výrobou 

8 TWh a přitom probíhá řada rekonstrukcí již starých MVE. Zdejší úprava zákona – 

Electricité de France – umožňuje obcím výstavbu MVE do instalovaného výkonu až 4,5 MW 

s povinností státu vykupovat přebytky vyrobené elektřiny. V roce 2012 se ve Francii vyrobilo 

ve VE 11,7 % z celkových 541 TWh. Ve Francii se dle akčního plánu předpokládá do roku 

2020 s výstavbou cca 20 MW instalovaného výkonu MVE ročně a takřka 190 MW VE 

s instalovaným výkonem nad 10 MW. [13], [32], [34]. 

3.3.2 Švédsko 

Ve Švédsku je vybudováno přes 1050 MVE. V nejbližších letech se má vybudovat 

minimálně dalších 250 vodních děl s výkonem od 1 do 1,5 MW a celkovou roční průměrnou 

výrobou 0,4 TWh. V roce 2009 pokryly VE 49 % z celkové výroby 134 TWh elektřiny
2
 - viz 

graf 15. Aktuální národní akční plán předpokládá realizaci dalších 1000 vodních děl do 25 let 

s výrobou 2 TWh/rok
-1

. Do budoucna se ve Švédsku plánuje především využití geotermální 

energie a energie oceánu. [13]. 

                                                 

2
 Dle přednášky Sweden energy system na Linköping University - Institute of Technology 
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Graf 15  Výroba elektřiny ve švédských vodních elektrárnách v letech 2010 a 2011 [36]. 

3.3.3 Švýcarsko 

Ve Švýcarsku je TVHP využit již z 88 % - viz graf 13, proto je zde věnována 

pozornost především modernizaci starých vodních děl z konce 19. a začátku 20. století, která 

spočívá v instalaci nových a větších soustrojí s větší hltností a účinností. Očekává se, že touto 

cestou dojde k celkovému zvýšení výroby elektrické energie až o 2 TWh ročně. Dále se však 

také plánuje stavět i nové MVE například 16 vodních děl na horním toku Rýna, kde je při 

instalaci 300 MW zvýší možná roční průměrná výroba elektřiny z tohoto zdroje o 1,4 TWh. 

I když je Švýcarsko světovou jedničkou ve využití TVHP, tvoří podíl VE na celkové výrobě 

elektřiny „pouze“ cca 11,5 % - viz graf 14. [13], [27]. 

3.3.4 Rakousko 

Obdobné snahy o rekonstrukci starých vodních děl lze pozorovat v Rakousku. Uvádí 

se, že v Rakousku lze využitím malých toků získat v MVE do 5 MW výrobu srovnatelnou s 5 

až 10 % výroby velkých VE, která v roce 1978 činila 28 TWh. V SRN je uváděna skutečnost, 

kdy se rekonstrukcí starých Francisových turbín zvýšila účinnost ze 78 % až na 93 % 

a u turbín Peltonových asi o 5 %. Kromě velkého potenciálu vodní energie disponuje 

Rakousko vysokým podílem přečerpávacích elektráren, které je možno využít k akumulaci 

energie z neregulujících OZE jako jsou FVE a VTE. [13], [32]. 

 

Graf 16  Vývoj instalovaného výkonu VE Rakouska od r. 2005 s predikcí do r. 2020 [32]. 
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3.3.5 Velká Británie 

Předpokládá se, že výstavbou nových vodních děl by bylo možné získat až 1,4 TWh 

ročně a již nyní jsou zpracovány koncepce mikroelektráren o výkonu 10 až 100 kW se spády 

od 2 do 10 metrů, s předpokládaným nákladem 300 až 1500 liber na 1 kW instalovaného 

výkonu. Pro potřeby v zemědělství jsou zpracovány mikroturbíny od výkonu již 5 kW a spádu 

do 12 metrů a turbíny do 150 kW a spády až 90 metrů, s předpokládanou životností 

30 000 hodin při plném výkonu. Aktuální národní akční plán předpokládá do roku 2020 

s realizací 40 MW instalovaného výkonu ročně. [13], [32]. 

3.3.6 Rumunsko a Polsko 

V Rumunsku je možné na malých tocích malými vodními elektrárnami využít 5 % 

z TVHP a v současné době probíhá výstavba 11 velkých projektů vodních elektráren. 

Obdobné záměry lze zaznamenat i v Polsku, kde výstavbou MVE do 1 MW je možné získat 

1,75 TWh elektrické energie ročně, což představuje 13,5 % z TVHP. Aktuální polský akční 

plán předpokládá s výstavbou velké 100 MW vodní elektrárny do roku 2020 a realizací 

10 MW instalovaného výkonu ročně. [13], [32]. 

 

Graf 17  Vývoj instalovaného výkonu VE v Rumunsku od r. 2005 s predikcí do r. 2020 [32]. 

3.3.7 Norsko a Finsko 

V těchto dvou skandinávských zemích jsou realizační záměry výstavby MVE obdobné 

jako v ostatních evropských státech. Opírají se hlavně o standardizovanou výrobu agregátů 

tzv. Nohab Tampella, jak pro nížší výkony VE od 5 do 100 kW, tak pro výkony až do 2 MW. 

Ve Finsku se od roku 2016 dle tamního akčního plánu předpokládá s výstavbou 10 MW 

instalovaného výkonu ročně. [13], [32]. 

3.3.8 Spojené státy americké 

Doplněním agregátů VE s vysokou instalací zde lze dosáhnout celkového výkonu 

5100 MW. Doplněním agregátů u přehradních VE výkonu 15 900 MW a na již existujících 

cca 49 000 vodohospodářských nádržích bez současného energetického využití výkonu 

26 600 až 33 000 MW, s možnou výrobou 84,7 TWh ročně. Zároveň se předpokládá, že na 

nově budovaných MVE se dosáhne instalovaného výkonu asi 10 000 MW. Například ve 

spolkovém státě New York je možné vybudovat 1670 MVE o výkonu 1 GW. Uvádí se, že 
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výroba elektrické energie v MVE, s jednotkovým výkonem od 50 do 150 kW, může 

dosáhnout 50 % výroby všech dosud fungujících vodních elektráren v USA. [13]. 

3.3.9 Japonsko 

V Japonsku lze zaznamenat vůbec nejpozoruhodnější vývoj. Od roku 1972 zde bylo 

vybudováno v rámci elektrárenských společností 1350 MVE s instalovaným výkonem 

7000 MW, což představovalo 6 % celkového výkonu všech zdrojů elektrizační soustavy. 

V roce 2002 byl pak celkový instalovaný výkon VE 22 % z výkonu všech zdrojů ES. 

Minielektráren o instalovaném výkonu nižším než 350 kW bylo tehdy v provozu 1600 

s celkovým výkonem 20 MW. Ve výhledu se počítá s uvedením do provozu dalších MVE o 

celkovém instalovaném výkonu 10 GW o celkové investici 5 bilion jenů. Krom toho probíhají 

v Japonsku rekonstrukce a inovace starších VE a dále také instalace MVE u 

vodohospodářských nádrží bez energetického využití, vesměs s vysokým stupněm 

automatizace. [15]. 

3.3.10 Čínská lidová republika 

Sporadicky se objevují informace o rozvoji MVE taky v této zemi. Uvádí se, že 

v období let 1948 až 1978 bylo v Číně vybudováno asi 80 tis. MVE s instalovaným výkonem 

od 0,5 do 100 kW. Do roku 1980 mělo být v MVE realizováno dalších 7 000 MW. Výstavba 

MVE, z nichž 80 % je pod správou místních orgánů, probíhá nejen na tocích, ale i na 

zavlažovacích soustavách. [13]. 

3.4 Rozvoj hydroenergetiky na našem území a jeho koncepce 

Obrázek 36 zobrazuje sice nepatrnou část našeho území, ale výborně prezentuje, jak 

intenzivní bylo využívání vodní energie zhruba před osmdesáti lety a jaké je využití dnes. Na 

několika říčkách pracovaly desítky elektráren, mlýnů, pil, strojíren a textilek. V jiných 

lokalitách po celé ČR to bylo obdobné. Dnes jsou až na výjimky všechny tyto vodní díla 

zrušena a výroba zastavena. 

 

Obrázek 36  Mapa vodních děl na území Boskovic využívající energii vody historicky ( ) 

a v současnosti ( ) [7]. 

modrá, růžová – MVE; červená – pily a strojírny; zelená – mlýn. 
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3.4.1 Období do roku 1918 

Do roku 1918 před rozsáhlým zaváděním parních strojů byla u nás strojní výroba 

většinou vázána na vodní toky. Rozsah výroby tehdejších manufaktur byl závislý na velikosti 

„pohonné síly“ vody a omezoval se na továrny o malých strojových jednotkách vázaných na 

lokality, ve kterých se vyskytoval tento zdroj energie. Využití parních strojů způsobilo 

bouřlivý rozvoj průmyslu a tím způsobil útlum vodní energetice, protože rozsah výroby 

manufaktur tak přestal být vázán na vodní toky. Díky využívání výrobních postupů stále 

náročnějších na energie se dostávalo elektrické energii, která je ze všech energií nejlépe 

transportovatelnou a koncentrovatelnou, velké oblibě, což zapříčinilo postupnou elektrizaci 

našeho území i území takřka celého světa. Na elektrizaci menších měst a jednotlivých osad 

hlavně pro účely osvětlení se podílely také malé hydroenergetické zdroje instalované ve 

mlýnech, na pilách apod. Vodní motory byly u nás vyráběny ve větším počtu již od založení 

blanenských železáren v roce 1698, kdy vyráběly pouze vodní kola. Roku 1870 zde započala 

výroba vodních turbín respektive Francisovy turbíny. 

Význam vodních sil na našem území vzrostl až v 90. letech 19. století v důsledku 

zmíněné existence vhodných vodních turbín, možnosti výroby a přenosu elektřiny a také 

v důsledku tehdejšího trvalého růstu ceny uhlí. Jeden metrický cent (100 kg) hornoslezského 

uhlí na dole stál roku 1886 0,70 K
3
 a roku 1913 stál již 1,73 K. Pro srovnání pak jeden 

metrický cent ostravského drobného uhlí stál v roce 1901 1,90 K a v roce 1913 již 2,17 K. 

V důsledku dovozu levné mouky z Kanady a Uher pak byla v období let 1900 až 1914 snaha 

vyrábět elektřinu v mlýnech. V této době bylo u nás vybudováno značné množství MVE, 

které sice nemohly dodávat elektrickou energii jejím hlavním konzumentům – velkým 

průmyslovým závodům, ale pomohly k elektrizaci obcí, rozvoji řemeslné výroby a místy 

i k ulehčení práce v zemědělství a v domácnostech. Úspěšný provoz MVE byl v té době 

závislý zejména na tarifu, za který byla elektřina v dané oblasti prodávána, na výrobních 

nákladech a rentabilitě výrobny.  

S postupným růstem spotřeby elektrické energie, obzvláště v méněvodných obdobích, 

výroba MVE nestačila, a proto takovéto malé vodní díla byly postupně budovány s tzv. 

kalorickou rezervou, což jejich výstavbu i provoz prodražovalo, a nemohly konkurovat 

s neomezenou dodávkou z velkých tepelných elektráren. Tento proces probíhal hlavně 

v období první světové války, kdy průmyslové závody přecházely na válečný program 

a jejichž zaměstnanci byli osvobozeni od vojenské služby, zatímco drobní řemeslníci, kteří 

byly hlavními odběrateli elektrické energie z MVE, museli odejít na frontu. Většina 

pohonných hmot však byla využívána pro účely 1. světové války. Značný nedostatek petroleje 

ke svícení a nafty k pohonu hlavně zemědělských strojů, posléze přesto vedl znovu k rozvoji 

malé vodní energetiky. Průběh elektrizace obcí, na které byl rozvoj MVE značně závislý, byl 

v období války brzděn nedostatkem pracovních sil pro výstavbu vedení a také nedostatkem 

potřebného instalačního materiálu. 

                                                 

3
 Korunová měna - od roku 1892 v platnosti až dodnes. V Rakousku-Uhersku se razily dva druhy korun – 

Rakouské a Uherské. Pro lepší představu této měny před 1. světovou válkou byla Rakouská koruna vyráběna ze 

stříbra o ryzosti 835/1000, hmotnosti 5g a průměru 23mm. Raženy byly pouze v letech 1912 a 1913. [33]. 
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Pro lepší pochopení celkové atmosféry a snah o výstavbu větších hydroenergetických 

zdrojů je poučná historie vodní elektrárny Vyšší Brod, která byla do roku 1920 největším 

vodním dílem na našem území. Do roku 1880 byla za účelem lepšího využití úseku horní 

Vltavy vypracována řada studií na zřízení více stupňů vodních děl. Realizace v tehdejší době 

narážela na veliké překážky jak rázu technického, tak zejména majetkoprávního. Nicméně 

místní energetické zdroje nestačily pokrývat zdejší spotřebu papírenského průmyslu Hynek 

Spiro a synové ve Větrní u Českého Krumlova. Proto se Spiro dohodl s opatem kláštera řádu 

Cisteriánů, a odkoupil od nich potřebné pozemky podél Vltavy a zavázal se navíc, že bude 

klášteru zdarma po dobu 100 let dodávat 60 MWh elektrické energie ročně. Tato VE se 

stavěla 6 let a uvedena do provozu v roce 1903. Byla osazena 3 Francisovými turbínami 

s generátory o výkonu 1,5 MW a dvěma Peltonovými turbínami, načež byla v roce 1911 

rozšířena o další Francisovu turbínu s generátorem o výkonu 3,5 MW dodanou firmou 

z Rakouska. Celkový výkon činil 8 MW. 

V roce 1918 se výkony významnějších provozovaných hydroelektráren pohybovaly 

většinou od 10 do 100 kW. Výše zmíněná VE „Pod Čertovou stěnou“ ve Vyšším Brodě tedy 

výrazně vybočovala z průměru. I přes pozdní nástup hydroenergetiky, nesmírně těžké 

podmínky, ve kterých se musela prosazovat, bylo v roce 1918 na našem území tisíce 

prosperujících malých hydroenergetických zdrojů, z nichž jen zlomek je provozován ještě 

v dnešní době – viz graf 18. [5]. 

3.4.2 Období let 1919 – 1930 

Ke zrychlení tempa ve využívání vodní energie došlo po roce 1919, kdy byl přijat 

zákon č. 438/1919 Sb. tzv. elektrizační zákon „O státní podpoře při zahájení soustavné 

elektrizace“, jímž bylo nařízeno budovat podporovat budování vodních elektráren z veřejných 

prostředků a stanoveno, že soustavná elektrizace je veřejným zájmem. Na základě tohoto 

zákona byly poskytnuty všeužitečným společnostem značné výhody, jako např. státní 

subvence, právo na vyvlastňování pozemků pro výstavbu vedení, monopol v zásobování 

přiděleného území a úlevy na daních. Zároveň však byly ukládány vlastníkům vodních děl 

povinnosti, např. povinnost co nejdokonalejšího využití všech zdrojů energie a jejího 

hospodárného rozvádění ve všeobecném zájmu. Pozornost měla být soustředěna na plné 

využití vodních sil v rámci soustavného vodního hospodářství. Zákon podporoval zakládání 

větších elektráren a umožňoval spojování soukromého kapitálu s kapitálem veřejným – 

státním, obecním. Elektrárenské podniky se postupně dostávaly do vleku měšťanských stran, 

zvláště agrární a národně demokratické. Politické intriky často bránili účelné spolupráci při 

zakládání elektráren. 

V poválečném období byly již budovány v tehdejším pojetí i větší průtočné elektrárny 

s instalovaným výkonem v průměru cca 1,5 MW. Výjimku tvořilo pár VE jako například 

Lomazice na Ohři o výkonu 7,8 MW. V letech 1926 až 1929 byla znovu provedena 

rekonstrukce elektrárny Pod Čertovou stěnou ve vyšším Brodě a celkový instalovaný výkon 

této vodní elektrárny pak dosáhl 16,2 MW. Rozvoji československému průmyslu v letech 

1920 až 1930 odpovídal i růst samotné výroby elektrické energie, kdy v roce 1920 činil 

celkový instalovaný výkon všech elektráren – vodních i tepelných – na našem území včetně 

SR 781 MW a o deset let později v roce 1930 již 1465 MW s výrobou takřka 3 GWh za rok. 
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Obrázek 37  Výstavba elektrárny Miřejovice o výkonu 3,5 MW v letech 1926 – 1928 [5]. 

Vývoj vodního hospodářství umožnil výstavbu údolních přehrad na tocích, které mají 

dostatečné průtoky. Docházelo tak k víceúčelovému využití staveb, tj. k regulování odtoků, 

odstranění povodní, vytváření umělých jezer a k využití vodního spádu k výrobě elektrické 

energie. Pro zajištění efektivnosti bylo započato s výrobou elektrické energie i na nádržích 

s pitnou vodou. V tomto období byla potřeba rozvoje hydroenergetiky spojována s úsporami 

uhlí a jeho nákladnou dopravou. Dnes kategorizujeme mezi MVE prakticky všechny vodní 

elektrárny. V 20. letech 20. století byly však za malé hydroenergetické zdroje považovány 

elektrárny o výkonu od 1,5 do 15 kW.  

I přes složitost ekonomického vývoje v poválečném období u nás došlo k celkem 

pozitivnímu rozvoji naší hydroenergetiky. Na vodních energetických zdrojích, které 

nevyráběly elektrický proud, započal široký proces záměny vodních kol pracujících 

s účinností 20-60 % za Francisovy turbíny, které dosahovaly účinnosti 75-80 %. I když ve 

dvacátých letech byla řada děl osazena Francisovými turbínami a v malém počtu některá 

i Kaplanovými turbínami, byly ještě v této době budovány hydroenergetické zdroje s vodními 

koly. O poměrně nízké technické vybavenosti naší hydroenergetiky v roce 1930 hovoří 

skutečnost, že na uvedených 14 882 vodních energetických zdrojích bylo v činnosti 11 972 

vodních kol. Z toho na některých zdrojích byla dvě i více vodních kol, které se užívaly 

i k výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách. 

Při inventarizaci hydroenergetických zdrojů od 2 koňských sil (1,472 kW) na území 

ČSR, provedené koncem roku 1930, bylo zjištěno, že tehdy bylo v provozu v 14 882 vodních 

energetických zdrojů
4
 s celkovým výkonem cca 235 MW. V uvedeném údaji je zahrnuto 410 

vodních elektráren s celkovým výkonem takřka 81 MW a výrobou skoro 0,4 TWh, dále 918 

závodních o řemeslných provozoven s celkovým výkonem cca 25 MW, ve kterých asi 80 % 

vodní síly bylo použito k přímému mechanickému pohonu a cca 20 % k výrobě elektrické 

energie. Tyto zdroje vyráběly ročně bezmála 25 GWh elektrické energie. Celkem tedy výroba 

těchto zdrojů včetně mechanických pohonů činila bezmála 1,12 TWh, z čehož cca 0,411 TWh 

činila výroba ve formě elektrické energie – viz tabulka 5. V roce 1930 činila celková výroba 

elektrické energie na území tehdejší ČSR 2 993 GWh, z toho SSR 255 GWh, což znamená, že 

                                                 

4
 vyjma Užhorodu, města na západní Ukrajině, které bylo v letech 1919 až 1938 součástí ČSR a hlavním městem 

Podkarpatské Rusi 
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hydroenergetické zdroje se na této produkci podílely 13,74 %. Mimo to bylo na našem území 

13 554 malých hydroenergetických zdrojů využívaných pouze k mechanickému pohonu s 

celkovým výkonem 128,1 MW. [5]. 

Tabulka 5  Inventarizace hydroenergetických zdrojů od 2 koňských sil (1,472 kW) na území 

tehdejšího ČSR z roku 1930 a srovnání s rokem 1979 [5]. 
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4 2 1 719 
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3.4.3 Období let 1931 – 1944 

Ve výrobě elektřiny vzrostla produkce ve zdrojích, které vyráběly pouze elektrickou 

energii na prodej z 387,2 GWh v roce 1930 na 1107,3 GWh v roce 1944. Podíl vodní energie 

na celkové výrobě elektřiny v zemi vzrostl ze 13,74 % z roku 1930 na 16,12 % v roce 1944 – 

viz tabulka 7. V uvedeném období vzrostla výroba energie ve vodních zdrojích 2,7krát, což 

znamená, že každoročně přibývalo 12,08 % výroby z objemu roku 1930. K tomuto rozvoji 

hydroenergetiky u nás došlo i přesto, že v období 1930 – 1933 byl zaznamenán pokles výroby 

elektrické energie ve státě v důsledku hospodářské krize, a že v období let 1939 – 1945 bylo 

naše území okupováno Německem. Rozvoj malých i velkých VE v období do roku 1939 byl 

Uspíšen také tím, že nebylo jednotné tarifní politiky, a že jejich tvorba byla v jednotlivých 

oblastech řízena zásadami největšího zisku. 

Značný růst spotřeby elektrické energie a její vysoká prodejní cena – viz tabulka 6, 

podpořily zakládání velkých hydroelektráren. Počínaje rokem 1933 bylo u nás započato 

s uváděním do provozu již velkých vodních elektráren. Vývoj hydroenergetiky u nás 

procházel v tomto období nebývalým rozvojem i v oblosti mikrozdrojů, a to hlavně těch, které 

sloužily k přímým mechanickým pohonům strojů – viz tabulka 7. Tisíce vodních kol bylo 

opět nahrazováno převážně Francisovými turbínami s větší účinností. Výkon většiny vodních 

kol se pohyboval kolem 4 kW a turbíny, které je nahrazovaly, měly zpravidla výkon kolem 

7,5 kW. I když většina těchto zdrojů sloužila i nadále k mechanickému pohonu, docházelo 

k lepšímu využití vodní energie v těchto zdrojích. 

Tabulka 6  Srovnání cen elektřiny jednotlivých výrobců pro odběratele dle způsobu 

využití v roce 1937 [5]. 

 
Elektřina pro 

Elektrárenský podnik  světlo pohon topení 

Východoslovenské 
elektrárny v Košicích, a. s. 3,70 2,20 0,60 
Středoslovenské elektrárny       
v Banské Bystrici, a. s.  3,50 1,90 1,10 

Západoslovenské elektrárny    
v Bratislavě, a. s.  3,10 2,00 0,60 
Východočeské elektrárny       
v Hradci Králové  3.20 1,70 1,20 
Západomoravské elektrárny 
v Brně. a. s.  2,80 1,70 0,90 
Elektrické podniky hlavního 
města Prahy  2,70 1,50 0,40 

K rychlému rozvoji mikrozdrojů přispívala nízká pořizovací cena turbosoustrojí 

a krátké dodací lhůty pro technologická zařízení. Svědčí o tom tehdejší nabídkové rozpočty na 

dodávku Francisovy kotlové turbíny. Například turbína o výkonu 7,58 kW včetně přívodního 

potrubí a komplexního kovového vodního stavidla v roce 1939 stála 26 280 korun. Samotná 

turbína pak 23 480 korun. Dodací doba výrobce byla 10 – 14 týdnů. Z výše uvedeného 

vyplývá, že v tomto období došlo v oblasti rozvoje VE ke značnému vzestupu, který mohl být 

ještě podstatně vyšší, kdyby nebylo rušivých vlivů v průběhu krizových a válečných let. [5]. 
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3.4.4 Období let 1945 – 2013 

Po osvobození Československa v roce 1945 byl v naší energetice neutěšený stav. 

Výroba elektrické energie proti roku 1944 poklesla o 35 %, z toho na Slovensku o 47,65 %. 

Jak se do oblasti hydroenergetiky tento stav promítal, ukazuje tabulka 7. Stát převzal 

výstavbu a provozování elektráren i místních energetických soustav. Znárodňovacím 

dekretem bylo znárodněno 1350 podniků zabývajících se výrobou a prodejem elektřiny. 

Základem znárodněné energetiky se staly bývalé všeužitečné, městské a obecné elektrárenské 

společnosti. Z celostátního objemu se jich pod znárodnění dostalo 40 %. Pokud jde o vodní 

energetické zdroje, nebyly znárodněny prakticky všechny zdroje sloužící pouze 

k mechanickému pohonu, které s postupující socializací buď přešly do držení JZD, místních 

národních výborů, jiných organizací a závodů, nebo byly uvedeny do klidu s tím, že ve 

smyslu vodního zákona takováto díla nesmějí být rozrušena. 

Velké vodní elektrárny přešly do správy ústředního ředitelství československých 

energetických závodů a na Slovensku pod Oblastní ředitelství pro koordinaci slovenské 

energetiky v Bratislavě. V roce 1949 bylo ve správě ústředního ředitelství ČEZu 160 vodních 

elektráren o celkovém výkonu 240571 kW a výrobě 756,8 GWh.rok
-1

. Z toho bylo malých 

vodních elektráren do 10 MW 152 o instalovaném výkonu 83971 kW a výrobě 277,8 GWh 

ročně – viz tabulka 3.6. Ještě v roce 1949 více než 30 % instalovaného výkonu 

v československých hydroelektrárnách a 1/3 jimi vyrobené elektrické energie zabezpečovaly 

MVE s výkonem do 10 MW. 

Tabulka 7  VE na našem území spravované ústředním ředitelstvím ČEZ v roce 1949 ( ) 

a srovnání výroby z vodních zdrojů mezi lety 1944 a 1945 ( ) [5]. 

 Výkon Počet VE Instal. výkon Výroba  1944 1945 

 (kW) (kW) (MWh)  (GWh) (GWh) 

1
9

4
9

 

0 - 100 47 2 617 6 417 
Výroba energie v 
hydrozdrojích celkem 3004,54 1949,80 101 - 500 68 16 411 59 121 

501 - 1 000 10 6 808 20 567 z toho: 
  

1 001 - 2 000 17 22 895 86 433 
energie spotřebovaná k 
přímému mech. pohonu 1897,24 1231,21 2 001 - 5 000 8 21 560 60 890 

5 001 - 10 000 2 13 680 44 396 
výroba elektrické energie ve 
vodních zdrojích celkem 1107,30 817,60 10 001 - 20 000 6 94 100 371 199 

20 001 - 30 000 1 22 500 70 639 z toho: 
  

30 001 - 50 000 1 40 000 37 100 
výroba elektrické energie ve 
vodních elektrárnách 1042,30 676,40 CELKEM 160 240 571 756 762 

z toho           
MVE do 10 MW 152 83 971 277 824 

závodní a řemeslné vodní 
elektrárny 65,00 42,20 

O ostatních malých hydroenergetických zdrojích, které nebyly ve správě Ústředního 

ředitelství ČEZ, nebyl v roce 1949 přesný přehled. Údaje, obsahující i ty díla, která byla ve 

správě ostatních provozovatelů a organizací, byly k dispozici až roku 1950, v tzv. 
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vodohospodářském plánu – viz tabulka 8. Celková výroba elektrické energie produkované 

vodními zdroji vzrostla ze 411,3 GWh v roce 1930 na 532 GWh v roce 1937 a na 875 GWh 

v roce 1950. V porovnání s rokem 1945 však poklesl v roce 1950 podíl výroby elektrické 

energie ve vodních elektrárnách ze 16,12 % na 9,43 %. 

Tabulka 8  Srovnání naší hydroenergetiky roku 1930 s rokem 1950 [5]. 
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ČSR 14 882 231,9 1 116 5 471 478,5 1 607 

z toho: 
      ČR 11 785 194,4 935,6 4 392 336,2 1 141 

SR 3 097 37,5 180,5 1 079 142,3 466 

Uvedené údaje roku 1950 jsou výsledkem jednak procesu zvyšování instalovaných 

výkonů a výroby energie z vody při nahrazování vodních kol turbínami a výstavby větších děl 

v období let 1930 až 1949, jednak procesu odstavení značného počtu mikrozdrojů v období let 

1948-49, daného politickoekonomickou nutností, související se socializací naší průmyslové 

výroby a začátku kolektivizace v zemědělství a také nemožností převedení všech takovýchto 

zdrojů na výrobu elektrické energie a jejich napojení na rodící se propojenou elektrizační 

soustavu. Nízká automatizace těchto zdrojů byla příčinou, že vázaly na sebe značný počet 

pracovních sil, které nutně potřeboval průmysl. Rozhodujícím faktorem pro odstavování 

takovýchto děl byl prudký pokles ceny za 1 kWh odebíranou ze sítě. Zatímco v roce 1930 

stála 1 kWh - 3 Kč, v roce 1947 2,80 Kč a roku 1959 už tato cena činila 0,65 Kč. Za těchto 

podmínek bylo pro provozovatele mikrozdrojů mnohem výhodnější odebírat elektrickou 

energii z veřejné sítě za nízkou cenu bez potřeby pečovat o vlastní energetický zdroj, jehož 

údržba byla mnohdy nákladná a nepohodlná. 

Období let 1950-62 bylo dobou největšího rozmachu výstavby hlavně velkých VE. 

V této době bylo realizováno nejvýznamnější hydroenergetická vodní díla, především díla 

s velkými akumulačními objemy. Postupně bylo uvedeno do provozu v ČSR vltavská 

kaskáda, v roce 1954 Slapy (144 MW). v letech 1959-1960 Lipno (120 MW), v r. 1961 

Kamýk (40 MW) o v letech 1961-1962 Orlík (364 MW). V celku úspěšně se podařilo 

zvyšovat podíl účasti vodních elektráren v MW na celkových instalovaných výkonech 

energetické soustavy ČSR. Podíl výroby elektrické energie vyráběné ve VE vzrostl z 9,43 % 

v roce 1950 na 13 % v roce 1965. Ve špičkovém pásmu se VE podílely výkonem 72 %, 

v pološpičkovém asi 23 % a základním pásmu už jen 6 %. Tím VE prakticky za 15 let 

dohnaly výkonové zpoždění, kterým dřívější energetika ještě nejednotně propojená, citelně 

trpěla. 



3 Energetické a ekonomické zhodnocení malé vodní elektrárny 

58 

Po roce 1963 se projevila stagnace české hydroenergetiky a stavěly se převážně vodní 

díla pro neenergetické účely. Procentuální účast VE na celkových instalovaných výkonech 

v zemi se zmenšovala, v roce 1965 činila 18.47 %, v roce 1967 dosáhla 16 % a v r. 1977 již 

jen 11,9 %. I když v roce 1980 dosahuje 13,3 %, je třeba říci, že na přírůstku 

hydroenergetických výkonů se podílejí hlavně přečerpávací VE, na které byla výstavba 

v těchto letech orientována, a které fakticky nezvyšují využití hydroenergetického potenciálu 

země, neboť pomocí těchto zdrojů se již vyrobená elektrická energie pouze "uskladňuje" pro 

její použití v době energetických špiček. 

Státní energetici si začali uvědomovat, že vodní energie nemůže v dlouhodobé 

perspektivě být hlavním zdrojem energie pro pokrytí budoucích potřeb státu, neboť spotřeba 

elektrické energie již v roce 1953 překročila TVHP našich toků. Pozornost se tedy upřela 

k výstavbě tepelných velkoelektráren a MVE do 10 MW byly opomenuty a zavírány. I když 

se jedná v konkrétních případech o poměrně malé výkony, národohospodářská škoda vzniklá 

v důsledku jejich likvidace spočívá v tom, že energie vody dříve užívaná k výrobě elektřiny, 

nyní odchází bez užitku. Tento hydroenergetický trend se více méně udržuje až do konce 20. 

století. 

Výhled zpracovaný v roce 1985 předpokládal, že do roku 2000 bude u nás realizováno 

přes 67 MVE s celkovým instalovaným výkonem 76 MW a průměrnou roční výrobou 

293 GWh. Po roce 2000 by tedy zůstalo k realizaci ještě 56 % z celkových možností výstavby 

MVE, tj. 1590 GWh v roční výrobě elektrické energie. [5]. 

 

Graf 18  Vývoj české hydroenergetiky na našem území od roku 1930 do roku 2013 a její 

predikce do roku 2020 [5], [28], [32], [37], [38].  
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Je možno konstatovat, že český národní akční plán NREAP, který stanoví cíl pro podíl 

energie z OZE do roku 2020 při výrobě elektřiny, je jedním z nejméně ambiciózních v rámci 

celé Evropské unie. V grafu 18 je naznačena předpokládaná trajektorie dosažení uvedených 

cílů hydroenergetiky od roku 2014 do roku 2020, která počítá s celkovým navýšením pouze 

7 MW instalovaného výkonu. VE se v ČR na výrobě elektrické energie podílí v průměru 

3,2 % od roku 2004 – viz graf 18. Z této výroby připadá asi čtvrtina na MVE s instalovaným 

výkonem do 1 MW a zhruba stejné množství na MVE s výkonem v rozmezí 1 – 10 MW. [32]. 

3.5 Ekonomika vodních elektráren 

Cena energie roste v celosvětovém měřítku rychleji, než cena strojů a zařízení a proto 

se jeví stále výhodnější využívat i ty zdroje energie, které nestály v posledních třiceti letech 

v popředí celospolečenského zájmu. Zejména v Evropě, která je v porovnání s jinými 

kontinenty chudá na přírodní zdroje energie, roste význam využívání menších vodních toků. 

Společenský zájem na využívání i malých vodních děl pro energetické účely je 

podpořen minimalizací nájemného z pozemků malým vodním elektrárnam do 10 MW 

vlastněných státem a ve správě jednotlivých povodí. Náklady na vyrobení energie z vodních 

elektráren se mohou značně lišit v závislosti na detailech individuálních projektů 

a jednotlivých států s ohledem na ceny energií, ale obvykle se pohybují mezi 50 až 100 USD 

na jednu vyrobenou MWh. Náklady na výrobu elektrické energie se dále snižují v závislosti 

na životnosti dané VE. Mnoho vodních děl postavených před 50 až 100 lety jsou již za dobou 

životnosti, ale stále plně funkční s poměrně slušnou účinností. Na výstavby a rekonstrukce 

MVE  a mikrozdrojů jsou navíc poskytovány půjčky ČNB s minimálním úrokem. Náklady na 

provoz a údržbu nových středně velkých a velkých VE jsou stanoveny mezi 5 až 20 USD na 

vyrobenou MWh a u MVE jsou průměrně až dvojnásobné. 

Tabulka 9  Investiční náklady dle typu vodní elektrárny [27]. 

Kategorie 
dle ČSN 75 01 28 

Instalovaný výkon 
systém soustředění 

vodní energie 
Investiční náklady 

(mil. USD/MW) 

malá VE do 10 MW derivační, jezová VE 2 – 4 

Střední VE 10 - 100 MW derivační, jezová VE 2 – 3 

střední a velké VE 100 - 300 MW přehradní VE 2 – 3 

velká VE nad 300 MW přehradní VE pod 2 

Efektivnost výstavby a provozu MVE spočívá hlavně ve výší pořizovacích nákladů 

promítnutých do ceny 1 kWh elektrické energie. Měrné pořizovací náklady v USD rostou 

s klesajícím instalovaným výkonem – viz tabulka 9. Celkově se v roce 2011 pohybovaly 

celosvětové kumulativní investice ve vodních elektrárnách okolo 400 bilionů dolarů a podle 

nových politických scénářů by do roku 2035 měly tyto kumulativní investice stoupnout ke 

hranici 1600 bilionů dolarů. 

Pro MVE jsou proto úspěšná řešení po stránce technologické i stavební s jednoduchou 

údržbou a pokud možno automatizovaným provozem. Jednodušší řešení technologické části 

projektu znamená i přiměřeně nižší provozní vlastnosti oproti větším projektům. Nelze totiž 

jen zmenšit měřítko strojů velkých hydrocentrál do požadované velikosti. Větší četnost 
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malých vodních děl a mikrozdrojů dává výrobci možnost určité typizace vodních turbín 

i typizace projektů vodních děl, což snižuje pořizovací náklady a náklady na technickou 

přípravu. V poslední době se taky značně rozšiřuje využívání netradičních vodních turbín pro 

využití i těch nejmenších hydroenergetických potenciálů. [7], [10], [39]. 

3.6 Legislativa povolovacího procesu MVE v ČR 

Povolovací proces získávání stavebního povolení pro výstavbu MVE je zdlouhavý 

a složitý, protože je třeba mít nespočet povolení úřadů a institucí ještě před zahájením 

samotného procesu územního rozhodnutí a stavebního povolení. Nejdříve ze všeho musí 

zájemce o stavbu MVE zažádat o stanovisko příslušné povodí a odbor hl. architekta, jestli je 

případná stavba takovéhoto vodního díla v souladu s územním plánem. Jíž v tomto stádiu je 

zastavena většina projektů z banálních a mnohdy i vymyšlených důvodů - viz příloha 26.  

Pokud žadatel uspěje, následuje předložení žádosti místnímu Krajskému úřadu pro 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí – EIA. Dle zákona č. 100/2001 Sb. však podléhají 

zjišťovacímu řízení pouze VE s celkovým instal. výkonem od 10 MW. Projekty s instal. výk. 

pod 10 MW jsou tzv. podlimitní záměry a je třeba zpracovat ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 

zákona pouze oznámení podlimitního záměru. Dále se musí pro posudek zhotovit biologický 

a ichtyologický průzkum dané lokality, která poukáže na výskyt jednotlivých živočichů 

ohrožených výstavbou a provozem MVE. Pokud je některý z nich chráněn zákonem, je nutno 

si na stejném krajském úřadě zažádat o výjimku ze zvláště chráněných živočichů.  

Pro zahájení územního řízení je třeba mít nájemní smlouvu s Povodím. Jelikož bylo 

opatřením MZe č.j. 30632/2009-13220 z r. 2008 všem státním podnikům Povodí uloženo 

ukončit veškeré zásahy do majetkoprávního uspořádání MVE do doby, než bude zpracována 

tzv. „Strategická koncepce MVE“, která ovšem doposud zpracována není, musí každý 

zájemce podat žádost na ministerstvo zemědělství o udělení výjimky z tohoto opatření. 

Stavební povolení spadá dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. 

a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. do působnosti speciálního stavebního úřadu 

(vodoprávního úřadu) – obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Investorovi v tomto 

procesu musí vodoprávní úřad udělit tzv. povolení pro nakládání s vodami dle zákona 

č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů – vodního 

zákona. Toto povolení přesně definuje množství vody vteřinově, které smí budoucí 

provozovatel využívat a taktéž stanoví tzv. minimální zůstatkový průtok (MZP) v toku. MZP 

zaručuje, že se nikdy nepoužije veškerá voda v řece pro výrobu elektrické energie. MZP se 

obvykle stanovuje jako 355-denní průtok – viz graf 19, u menších toků se někdy nařizuje až 

330 dní, nicméně tento zbytkový průtok stanovuje vždy individuálně místěpříslušný 

vodoprávní úřad pro každou MVE zvlášť. Nedodržení minimálního zůstatkového průtoku je 

pokutováno nebo v některých případech sankcionováno odebráním povolení pro nakládání 

s vodami, což znamená konec provozu MVE. Pro provoz MVE je nutno získat licenci 

energetického regulačního úřadu pro podnikání v energetických odvětvích. Pokud 

provozovatel MVE do 1 MW nemá vzdělání v oboru, je nutno absolvovat rekvalifikační kurz. 

[40]. 
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4 ZHODNOCENÍ VHODNOSTI POUŽITÍ MVE 

Předmětná lokalita s možným potenciálem pro výstavbu malé vodní elektrárny se 

nachází jihovýchodně od centra města Ostravy, na břehu řeky Ostravice v katastrálním území 

Vítkovice na parcele 1304/1 – viz obrázek 38. 

 

Obrázek 38  Letecká mapa městské části Ostravy - Vítkovic u „Dolní oblasti“ s potenciálem 

pro výstavbu MVE [41]. 

 

Obrázek 39  Fotografie vzdouvacího tělesa v zájmové lokalitě Ostravy – Vítkovic. 
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Rozdíl hladin je zde cca 2 metry a je tvořen stávajícím 54 metrů dlouhým kamenným 

jezovým tělesem nacházejícím se v poklesové kotlině dobývacího prostoru bývalého dolu 

Jeremenko – viz obrázek 39. Dle obrázku 35b) by se jednalo o technologicky vcelku 

jednoduchou jezovou vodní elektrárnu sestávající zejména z vtokového objektu – náhonu, 

strojovny, ocelové savky, odpadního kanálu s vývařištěm a elektro přípojky. Stavba MVE na 

pravém břehu je vyloučena, z důvodu existence plynovodu a odpadovodu z nedaleké 

průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti podél řeky. Podél levého břehu řeky nevedou 

žádné inženýrské sítě, ale dle obrázku 40 je ohrožen N-letými povodněmi, podle čehož se 

musí stavba MVE koncipovat. Ideální se tedy jeví umístit strojovnu s elektro přípojkou cca 60 

m před jez na 7,609 ř. km u zbořeného silničního mostu u profilu 51. Toto řešení by 

znamenalo potřebu cca 70 m dlouhého odpadového kanálu, aby byl zužitkován spád, což by 

mělo za následek zvýšené investiční náklady výstavby. 

 

Obrázek 40  Mapa záplavového území zájmové lokality při N-letých potopách [42]. 

4.1 Hydrologická charakteristika dané lokality 

Dle ČHMÚ [43] má lokalita vodního toku Ostravice hydrologického čísla 2-03-01-

0610 v říčním kilometru 7,550 dlouhodobý průměrný průtok 12,9 m
3
.s

-1
. M-denní průtoky 

jsou uvedeny v tabulce 10, ze kterých jsou vytvořeny průtokové křivky – viz graf 19 a 20. N-

leté průtoky i s naměřenou nadmořskou výškou jejich hladin v jednotlivých profilech toku dle 

obrázku 40 jsou patrné z grafu 21. 

Tabulka 10  M-denní průtoky řeky Ostravice v 7,550 říčního km [43]. 

Počet dnů v roce 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Průtok (m
3
.s

-1
) 30,7 20,6 15,5 12,3 10 8,23 6,78 5,55 4,48 3,49 2,52 1,55 0,915 
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Graf 19  M-denní odtoková křivka řeky Ostravice v 7,550 říčního kilometru [43]. 

 

Graf 20  Počet dní v roce s požadovaným průtokem řeky Ostravice v 7,550 km [43]. 

Závislost průtoku na počtu dnů z grafu 19 bude použita k dalším důležitým výpočtům 

v následujících podkapitolách. Z tohoto důvodu je kladen obzvlášť velký důraz na její 

přesnost v celé sledované oblasti, která je dosažena proložením dat z tabulky 10 polynomem 

4. řádu s R
2
 = 0,9984, z nichž je vypuštěn 364 denní průtok - červený bod v grafu 19. 

Polynomy nižších řádů vykazovaly v oblastech nízkého a vysokého průtoku velké chyby, 

které by nepříznivě ovlivnili výsledky později počítané výroby elektrické energie. 

Závislost počtu dnů n na požadovaném průtoku Q v grafu 20 vyjádřena rovnicí 5 již 

nebude použita k tak důležitým výpočtům. Lze se tedy dopustit mírně větší chyby 

R
2 

= 0,9996, dosaženou proložením dat polynomem 3. řádu, z nichž je vypuštěn 364 denní 

průtok - červený bod v grafu 20. Tento zdánlivě vlivný bod, který leží v oblasti s nízkým 

významem pro budoucí výpočty, negativně ovlivňoval průběhy obou regresních modelů. 
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Q = 9,2621.10
-9

.n
4
 – 8,9669.10

-6
.n

3
 + 3,1913.10

-3
.n

2
 – 0,5355.n + 43,7789   (m

3
.s

-1
) (4) 

n = – 1,9892.10
-2

.Q
3
 + 1,4855.Q

2
 – 39,4703.Q + 417,2035     (1)            (5) 

kde n je počet dní v roce (1), 

Q – průtok (m
3
.s

-1
). 

Měřením svépomoci provedeným 31. 7. 2012 se zjistilo, že rozdíl hladin je 2,15 metrů. 

Dle vodohospodářského informačního portálu ministerstva zemědělství [45] byl průtok 

Ostravice v den měření spádu 3,35 m
3
.s

-1
. Měřící stanici provozuje POD cca 2 km po toku za 

zájmovou lokalitou. Před měřící stanicí se do řeky Ostravice vlévá říčka Lučina, která dle [45] 

měla v den měření spádu průtok 0,34 m
3
.s

-1
, což dává výsledný průtok v předmětné lokalitě 

3,01 m
3
.s

-1
 – viz graf 21. 

 

Graf 21  N-leté průtoky a úroveň hladin N-letých povodní [43], [44]. 

Z hodnot grafu 21 se vytvoří závislost rozdílu výšky hladin na průtoku – viz graf 22. 

 
Graf 22  Rozdíl hladin v závislosti na průtoku. 

0 1 2 5 10 20 50 100

úroveň hladiny 50 209,1 212,15 213,48 214,78 215,84 215,87

úroveň hladiny 51 211,25 213,67 214,54 215,62 216,42 216,57

průtok 3 154 235 366 482 613 808 976

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

m
.n

.m
. 

QN (m3.s-1) 

N (roky) 

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

R
o

zd
íl 

h
la

d
in

 (
m

) 

Průtok (m3.s-1) 



4 Zhodnocení vhodnosti použití malé vodní elektrárny 

65 

Průtoky Q5 až Q100 jsou v grafu označeny červeně jako zdánlivě vlivné body a 

vyřazeny z regresního modelu, protože nastanou během 100 let z celkového počtu 36525 dní 

pouze 28 krát. Za pozornost stojí oblast mezi Q50 a Q100, kde se spád zvyšuje nehledě na 

vzrůstající průtok, což může být zapříčiněno rozlivem značného množství vody do okolní 

krajiny. 

Rovnice závislosti rozdílu hladin na průtoku: 

                             ( )                                                ( ) 

kde     je rozdíl hladin či spád (m), 

Q – průtok (m
3
.s

-1
). 

Podle rovnice (6) následovně vypočteme hodnotu rozdílů hladin pro každý průtok z 

tabulky 10 a tyto hodnoty poté vyneseme do grafu 23, který tvoří tzv. čáru spádů. 

 

Graf 23  Rozdíl hladin jednotlivých průtoků v roce. 

MVE tohoto typu se obvykle dimenzují na 90-ti denní průtoky dle M-denní odtokové 

křivky, což by v tomto případě bylo 15,5 m
3
.s

-1
. Dle přílohy 26 však bylo pro tuto lokalitu 

magistrátem města Ostravy – odborem ochrany životního prostředí rozhodnutím č.j. 

OVP/10600/06/Hk/17 ze dne 22. 2. 2007 vydáno povolení k nakládání s povrchovými vodami 

k využívání jejího energetického potenciálu v maximálním množství 14,6 m
3
.s

-1
. 

Dle kapitoly 3.6 odstavce 4, se ovšem nesmí použít veškerá voda v toku pro výrobu 

elektrické energie. Musí se zachovat minimální zůstatkový průtok, což zaručuje vodním 

živočichům jeho bezpečné splavení po toku i naopak a nepřetržité smáčení jezového tělesa, 

které tak nenamrzá a jeho povrch v zimních obdobích nepraská a nenarušuje se tak jeho 

struktura. MZP určuje individuálně v tomto případě opět MMO – OOŽP, který jej stanovuje 

zpravidla jako 355-denní průtok, což je dle tabulky 10 v tomto případě, 1,55 m
3
.s

-1
. 
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Součet maximálního povoleného průtoku a MZP, který činí 16,15 m
3
.s

-1
 nám tedy 

udává hodnotu průtoku, která musí protékat korytem řeky, abychom mohli naplno využívat 

povolený potenciál k výrobě elektrické energie. Dle rovnice (5) bude takovéhoto průtoku 

zájmová lokalita dosahovat po dobu 83,4 dní v roce. Dle rovnice (6) pak bude rozdíl hladin 

při průtoku 16,15 m
3
.s

-1
 vysoký takřka 2,09 metrů, jako je tomu u 90-ti denního průtoku. Po 

dosazení těchto hodnot do vzorce (3) získáme nejvyšší teoretickou hodnotu 

hydroenergetického potenciálu této lokality, která činí 331,53 kW (při hustotě vody na 999,9 

kg.m
-3

 a gravitačního zrychlení na 9,82 m.s
-2

). 

4.2 Návrh opatření 

K MVE by měl být vybudován otevřený nebo uzavřený vtokový objekt s hrubými 

česlemi o maximální světlosti 2,5 cm s automatickým sběračem naplavenin, elektrickým 

odpuzovačem ryb a uzavíratelným stavidlem, na který bude navazovat železobetonový náhon 

do strojovny MVE umístěné mimo vodní tok. Strojovna by měla být koncipována tak, aby 

vydržela občasné přelévání povodňovým průtokem. Ve strojovně bude umístěno soustrojí 

a veškerá technologie, včetně automatického ovládání turbín a zajištění bezpečnosti provozu. 

Odtok vody ze strojovny by měl být pro zajištění co největší účinnosti opatřen ocelovou 

savkou a poté vyveden zpět do toku otevřeným nebo uzavřeným odpadním kanálem. 

Optimálně by měl být provoz MVE v co největší míře automatizován s občasným 

dohledem obsluhy. Jelikož THP této lokality je přes 300 kW, bude nutné vybudovat novou 

trafostanici. Zároveň musí být vyrobená elektrická energie dodávána do distribuční sítě VN 

vzdálené 250 metrů vzdušnou čarou – viz obrázek 41 nebo odvedena do místa s velkou 

spotřebou elektřiny, ideálně do nedalekého provozu průmyslové oblasti Vítkovic.  

 

Obrázek 41  Letecká a turistická mapa přípojného budu distribuční sítě VN [46]. 

Dle hlavních parametrů (rozdíl hladin a průtok) se na základě normy ČSN 75 0120 – 

viz graf 10, jedná o nízkotlakou MVE a dle grafu 4 je z klasických vodních motorů pro tuto 

lokalitu nejvhodnější použití soustrojí jedné nebo dvou Kaplanových turbín. Společnost 

MAVEL a.s. vyrábí 4 druhy Kaplových turbín – viz obrázek 16, str. 16, z nichž se jako 

nejlepší pro tuto lokalitu jeví přímoproudá horizontální kolenová „S“ turbína - viz obrázek 42, 

která je prostorově úsporná v kolmém směru na osu proudu a zároveň je vhodná pro paralelní 
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řazení více strojů. Světoví výrobci vodních turbín, jako je firma MAVEL, mají ve svém 

výrobním programu tyto typy malých vodních turbín, u kterých se vlivem větší sériovosti 

uplatnila určitá typizace včetně typových projektů. V požadovaném provedení mají 

Kaplanovou „S“ turbínu pro spády od 2 do 10 metrů s průměrem oběžného kola 1000 až 

3500 mm o instalovaných výkonech od 40 do 4800 kW. 

 

Obrázek 42  Schéma přímoproudé horizontální kolenové Kaplanovy „S“ turbíny [11]. 

1 – stavidlo; 2 – jemné česle; 3 – regulační systém; 4 – rozváděcí kolo; 5 – oběžné kolo; 6 – převodová skříň;  

7 – generátor; 8 - savka 

Dle osobní konzultace s projektantem MAVEL a.s., vyrábí tato společnost dva typy 

Kaplanových „S“ turbín, které jsou vhodné pro tuto lokalitu, s následující charakteristikou: 

Sériové označení KP1800K3 KP1300K3 

Průměr oběžného kola 1800 mm  1290 mm 

Počet regulovatelných oběžných lopatek 3 ks  3 ks 

Počet regulovatelných rozváděcích lopatek 16 ks  16 ks 

Hltnost turbíny 16 m
3
.s

-1
  8 m

3
.s

-1
 

Minimální průtok turbínou 3,0 m
3
.s

-1
  0,7 m

3
.s

-1
 

Jmenovitý výkon 248 kW  124 kW 

Měrné otáčky turbíny nq 153 min
-1 

 153 min
-1

 

Instalovaný výkon generátoru 228 kVA  228 kVA 

Rychloběžnost turbíny – otáčky generátoru ns 750 min
-1

  750 min
-1

 

Napětí generátoru 400 V  400 V 

Počet soustrojí 1 ks  2 ks 

V grafu 24 je schematicky uvedena regulace kaplanovy turbíny, kdy se v tomto 

případě poloha lopatek rozváděcího a oběžného kola mění v závislosti na požadované 

optimální účinnosti a měrných otáčkách. Křivky dílčích účinností 1 až 5 příslušejí 

konstantním, předem nastaveným polohám lopatek obou ústrojí. Každá z těchto poloh má tak 

vlastní křivku účinnosti, která v bodech A až E dosahuje maximální účinnosti a tvoří tak 

celkovou, výslednou křivku účinnosti Kaplanovy turbíny. [11]. 



4 Zhodnocení vhodnosti použití malé vodní elektrárny 

68 

 

Graf 24  Průběh účinnosti Kaplanovy turbíny. [11]. 

4.3 Varianta 1 

První varianta počítá s osazením MVE jednou Kaplanovou turbínou s automatickou 

regulací polohy lopatek rozváděcího a oběžného kola o průměru 1800 mm. Napojení 

oběžného kola k vertikálnímu asynchronnímu generátoru s účinností 95 % bude řešeno přes 

kuželovou převodovku s účinností 94 %. Účinnost turbíny se řídí dle grafu 6, na němž je však 

znázorněna účinnost pro nq = 200 min
-1

. Z grafu 5 je patrné, že nejvyšší možná účinnost při 

měrných otáčkách 153 min
-1

, snížena oproti 200 min
-1

 pouze o cca 1 %, by měla dosahovat 

hodnot 95 %. Nicméně na základě výrobcem poskytnutých informací se účinnosti této turbíny 

mírně liší od grafu 6, a to cca o 5 % v celém rozsahu stupně plnění -  viz tabulka 12 a graf 25. 
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Tabulka 11  Výpočet výroby el. energie varianty 1 z hydrologických a technologických údajů. 

Charakteristika lokality 
Charakteristika 

turbíny 
Účinnost Energie 

Den Průtok 
(m

3
.s

-1
) 

dnů v 

roce 

spád 

(cm) 
Qturb. 

(m
3
.s

-1
) 

Stupeň 

plnění 
       

(%) 

       
(%) 

      
(%) 

TVHP 

(MWh) 

Vyrobená 

(MWh) 

5 41,18 10 199,07 14,60 0,91 86,8 94 95 68,43 53,06 

15 36,43 10 201,05 14,60 0,91 86,8 94 95 69,11 53,58 

25 32,25 10 202,79 14,60 0,91 86,8 94 95 69,71 54,05 

35 28,58 10 204,33 14,60 0,91 86,8 94 95 70,24 54,46 

45 25,37 10 205,67 14,60 0,91 86,8 94 95 70,70 54,82 

55 22,57 10 206,83 14,60 0,91 86,8 94 95 71,10 55,13 

65 20,16 10 207,84 14,60 0,91 86,8 94 95 71,44 55,39 

75 18,08 10 208,71 14,60 0,91 86,8 94 95 71,74 55,63 

85 16,30 10 209,45 14,60 0,91 86,8 94 95 72,00 55,82 

95 14,78 10 210,09 13,23 0,83 88,4 94 95 65,42 51,63 

105 13,48 10 210,62 11,93 0,75 89,5 94 95 59,17 47,28 

115 12,39 10 211,08 10,84 0,68 89,7 94 95 53,85 43,13 

125 11,46 10 211,47 9,91 0,62 89,4 94 95 49,32 39,37 

135 10,66 10 211,80 9,11 0,57 88,8 94 95 45,45 36,05 

145 9,99 10 212,08 8,44 0,53 88,5 94 95 42,14 33,31 

155 9,40 10 212,33 7,85 0,49 86,6 94 95 39,26 30,38 

165 8,89 10 212,54 7,34 0,46 85,6 94 95 36,74 28,07 

175 8,43 10 212,73 6,88 0,43 85,3 94 95 34,47 26,26 

185 8,01 10 212,91 6,46 0,40 83,4 94 95 32,38 24,12 

195 7,61 10 213,07 6,06 0,38 82,2 94 95 30,41 22,32 

205 7,23 10 213,24 5,68 0,35 80,4 94 95 28,49 20,45 

215 6,84 10 213,40 5,29 0,33 78,8 94 95 26,59 18,70 

225 6,45 10 213,56 4,90 0,31 77,2 94 95 24,65 16,99 

235 6,06 10 213,72 4,51 0,28 73,2 94 95 22,67 14,82 

245 5,65 10 213,89 4,10 0,26 70,0 94 95 20,62 12,89 

255 5,22 10 214,07 3,67 0,23 62,6 94 95 18,51 10,35 

265 4,79 10 214,25 3,24 0,20 54,0 94 95 16,34 7,87 

270 4,57 10 214,34 3,02 0,19 36,0 94 95 15,24 4,90 

290 3,69 30 214,71 2,14 0,13 0,0 94 95 32,46 0,00 

320 2,50 30 215,21 0,95 0,06 0,0 94 95 14,50 0,00 

350 1,82 30 215,49 0,27 0,02 0,0 94 95 4,17 0,00 

Hodnoty jsou mimo využitelný 

rozsah turbíny 

Prům. účinnost 82,8 94 95 1280,95 980,84 

Výsledná účinnost  76,6 

Tabulka 12  Průběh účinností Kaplanovy turbíny KP1800K3 v závislosti na stupni plnění. 
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plnění 

(%) 
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Graf 25  Průběh účinnosti Kaplanovy turbíny sériového označení KP1800K3. 

V tabulce 11 se pro výpočet průtoku použila rovnice (4), pro výpočet spádu rovnice 

(6) a pro účinnost turbíny byla použita data z tabulky 12 či jejich aproximace dle grafu 25. 

Celková hodnota vyrobené energie je vypočtena na bázi integrace dle grafu 26, kde červený 

sloupec vyjadřuje oblast nacházející s již mimo využitelný rozsah turbíny. 

 

Graf 26  Postup při počítání průtoků pro jednotlivé časové intervaly v tabulce 11. 
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4.4 Varianta 2 

Druhá varianta počítá s osazením MVE dvěma Kaplanovými turbínami 

s automatickou regulací polohy lopatek rozváděcího a oběžného kola o průměru 1290 mm. 

Napojení oběžného kola k horizontálnímu asynchronnímu generátoru s účinností 95 % bude 

řešeno přes řemenový převod s účinností 95 %. Účinnost turbíny se řídí dle grafu 6, na němž 

je však znázorněna účinnost pro nq = 200 min
-1

. Na základě výrobcem poskytnutých 

informací vykazuje tato turbína mírně lepší účinnost než motor KP1800K3, hlavně v oblasti 

nižšího stupně plnění, kdy tento vodní motor funguje až pod 9 % plnění. Celkově však je 

účinnost tohoto motoru cca o 2 % vyšší než u varianty 1 a to v celém rozsahu plnění -  viz 

tabulka 13 a graf 27. 

Tabulka 13  Průběh účinností Kaplanovy turbíny KP1290K3 v závislosti na stupni plnění. 
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Graf 27  Průběh účinnosti Kaplanovy turbíny sériového označení KP1290K3. 
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Tabulka 14  Výpočet výroby el. energie varianty 2 z hydrologických a technologických údajů. 

Charakteristika lokality 
Charakteristika 

turbíny 
Účinnost Energie turbína 1 turbína 2 

Den 
Průtok 
(m

3
.s

-1
) 

dnů v 

roce 
spád 

(cm) 
Qturb. 

(m
3
.s

-1
) 

Stupeň 

plnění 
       
(%) 

       
(%) 

      
(%) 

TVHP 

(MWh) 

Vyrobená 

(MWh) 

Vyrobená 

(MWh) 

5 41,18 10 199,07 7,30 0,91 88,7 95 95 34,21 27,38 27,38 

15 36,43 10 201,05 7,30 0,91 88,7 95 95 34,55 27,65 27,65 

25 32,25 10 202,79 7,30 0,91 88,7 95 95 34,85 27,89 27,89 

35 28,58 10 204,33 7,30 0,91 88,7 95 95 35,12 28,10 28,10 

45 25,37 10 205,67 7,30 0,91 88,7 95 95 35,35 28,28 28,28 

55 22,57 10 206,83 7,30 0,91 88,7 95 95 35,55 28,44 28,44 

65 20,16 10 207,84 7,30 0,91 88,7 95 95 35,72 28,58 28,58 

75 18,08 10 208,71 7,30 0,91 88,7 95 95 35,87 28,70 28,70 

85 16,30 10 209,45 7,30 0,91 88,7 95 95 36,36 29,09 28,80 

95 14,78 10 210,09 6,61 0,83 89,9 95 95 32,71 26,53 26,53 

105 13,48 10 210,62 5,97 0,75 91,4 95 95 29,59 24,39 24,39 

115 12,39 10 211,08 5,42 0,68 91,6 95 95 26,93 22,26 22,26 

125 11,46 10 211,47 4,95 0,62 91,1 95 95 24,66 20,28 20,28 

135 10,66 10 211,80 4,56 0,57 90,5 95 95 22,73 18,57 18,57 

145 9,99 10 212,08 4,22 0,53 90,0 95 95 21,07 17,12 17,12 

155 9,40 10 212,33 3,93 0,49 89,5 95 95 19,63 15,85 15,85 

165 8,89 10 212,54 3,67 0,46 88,1 95 95 18,37 14,61 14,61 

175 8,43 10 212,73 6,88 0,86 89,6 95 95 34,47 27,89 413,43 

185 8,01 10 212,91 6,46 0,81 90,6 95 95 32,38 26,48 512,90 

195 7,61 10 213,07 6,06 0,76 91,2 95 95 30,41 25,04 80,6 

205 7,23 10 213,24 5,68 0,71 91,6 95 95 28,49 23,54 
 

215 6,84 10 213,40 5,29 0,66 91,5 95 95 26,59 21,96 
 

225 6,45 10 213,56 4,90 0,61 91,2 95 95 24,65 20,29 
 

235 6,06 10 213,72 4,51 0,56 90,5 95 95 22,67 18,53 
 

245 5,65 10 213,89 4,10 0,51 89,7 95 95 20,62 16,69 
 

255 5,22 10 214,07 3,67 0,46 88,1 95 95 18,51 14,72 
 

265 4,79 10 214,25 3,24 0,40 86,3 95 95 16,34 12,73 
 

275 4,35 10 214,44 2,80 0,35 84,1 95 95 14,13 10,73 
 

285 3,91 10 214,62 2,36 0,29 81,0 95 95 11,92 8,71 
 

295 3,48 10 214,80 1,93 0,24 78,4 95 95 9,74 6,89 
 

305 3,06 10 214,97 1,51 0,19 74,0 95 95 7,65 5,11 
 

315 2,68 10 215,13 1,13 0,14 68,0 95 95 5,72 3,51 
 

325 2,34 10 215,27 0,79 0,10 57,0 95 95 4,02 2,07 
 

335 2,07 10 215,39 0,52 0,06 0,0 95 95 2,64 0,00 
 

352,5 1,81 25 215,50 0,26 0,03 0,0 95 95 3,26 0,00 
 

Hodnoty jsou mimo využitelný 

rozsah turbíny 

Prům. účinnost 84,2 95 95 824,22 659,94 
 

 Výsledná účinnost 
  

79,9 
 

       
1336,76 1071,75 

    
 Celková účinnost 

   
80,2 
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V tabulce 14 se pro výpočet průtoku použila opět rovnice (4), pro výpočet spádu 

rovnice (6) a pro účinnost turbíny byla použita data z tabulky 13 či jejich aproximace dle 

grafu 26. Obě turbíny jsou dle tabulky 11 v provozu zároveň 165 dní, kdy je průtok rozdělen 

do obou turbín stejně (tučně vyznačené průtoky), tudíž je stejná i účinnost a výroba elektrické 

energie. Při rovnoměrném rozdělování průtoku se však výroba turbíny 2 musí zastavit kolem 

hodnoty 0,45 stupně plnění, protože v tomto okamžiku má již dle grafu 26 jedna turbína lepší 

účinnost při 2x větším průtoku. 

4.5 Srovnání 

Elektrárna osazena turbínou typu KP1800K3 by podle rovnice 5 měla být se 

stanoveným MZP v provozu 266,5 dní, tedy cca 73 % roku. Za to varianta s využitím dvou 

turbín typu KP1290K3 by měla být v provozu 335,7 dní, tedy alespoň 92 % roku. Toto řešení 

nabízí výhodu možnosti opravy poruchy jedné z turbín, aniž by se musela zastavit celá 

výroba. Nicméně jsou tu i další hlediska, které je nutno porovnat jako je množství vyrobené 

energie, ceny a návratnosti takovéhoto projektu nebo míra environmentálního příspěvku. 

4.5.1 Energetické porovnání 

Z energetického hlediska je výrazně lepší varianta 2, která dokáže vyrobit přes 1 GWh 

elektrické energie ročně a přeměnit tak TVHP z 80 %. Varianta 1 dokáže zužitkovat daný 

TVHP ze 75 %. Ročně tato varianta nezužitkuje průtoky pod 4,55 m
3
.s

-1
, čímž ročně ztratí 

72,3 MWh potencionální energie, kterou elektrárna nepřemění v elektrickou energii.  

 

Graf 28  Průběh výroby elektřiny v roce obou variant. 
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V grafu 28 je vidět, že celková výroba elektřiny ve VE se odvíjí zejména od účinnosti 

celé výrobní technologie. V reálných podmínkách by se účinnosti převodovky a generátoru 

mírně měnili v závislosti na průtoku, resp. otáčkách. Účinnost této MVE by navíc byla 

snížena až o 5 % a to z důvodu: 

 odstávek provozu, 

 kolísání vodní hladiny, 

 snížení průtoku vlivem jemných česlí, 

 zhoršení hydraulických podmínek nátoku vlivem tvorby nánosů štěrku a zanášením, 

 ztráta v trafostanici – cca 1 % el. energie, 

 pokrytí vlastní spotřeby: 

o počítačové řízení, 

o vzduchotechnika, 

o čerpadlo průsakové a zkondenzované vody, 

o elektrické vytápění objektu. 
 

Tabulka 15  Výsledná výroba elektrické energie dodávané do DS a účinnost této přeměny. 

TVHP1
 

(MWh) 

Varianta 1 

(MWh) 

TVHP2 

(MWh) 

Varianta 2 

(MWh) 

1280,95 931,80 1336,76 1018,16 

        (%) 72,74         (%) 76,17 

 

4.5.2 Ekonomiké porovnání 

V minulosti platilo pravidlo, že na celkové pořizovací ceně MVE se podílela z 80 % 

technologie a z 20 % stavební část. Dnes již toto pravidlo neplatí a v praxi se ukazuje, že 

poměr ceny 1:4 se změnil na 1:1,23, tedy 55 % technologie a 45 % stavební objekty. 

Ekonomika výstavby MVE je fixovaná na ceny elektrické energie na trhu a její výkupní ceny. 

U nás je výkup elektrické energie z VE podporován státem dle tabulky 16. 

Tabulka 16   Výše podpory výkupu elektrické energie vyrobené ve VE [47]. 

M
V

E
 v

 n
o
v
é 

lo
k

a
li

tě
 

Datum uvedení 

elektrárny do 

provozu 

výkupní 

cena 

zelený 

bonus 
 Varianta 1 Varianta 2 

od do (Kč/MWh) (Kč/MWh) instal. výkon (kW) 248 2x 124 

1.1.2006 31.12.2007 2831 2011 výroba  (MWh/rok) 931,8 1018,16 

1.1.2008 31.12.2009 2997 2177 výnos        (Kč/rok) 3 009 714 3 288 656,8 

1.1.2010 31.12.2010 3257 2437 cena stavby    (Kč) 10 430 000 12 270 000 

1.1.2011 31.12.2011 3184 2364 cena turbín     (Kč) 12 750 000 15 000 000 

1.1.2012 31.12.2012 3319 2499 cena celkem   (Kč) 23 180 000 27 270 000 

1.1.2013 31.12.2013 3295 2475 návratnost      (rok) 7,7 8,3 

1.1.2014 31.12.2014 3230 2410 
cena instal. výkon 

(mil. dolarů /MW) 
4,7 5,5 
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Z tabulky 16 vyplývá, že varianta 2 sice produkuje ročně více elektřiny, ale taky cena 

technologie je o něco vyšší než u MVE s jednou turbínou, což způsobuje prodloužení prosté 

návratnosti projektu o 7,2 měsíce. Cena MW instalovaného výkonu v dolarech je však v obou 

případech mnohem vyšší, než maximální cena MVE uvedena v tabulce 9. Z toho plyne, že 

reálná cena výstavby takovéto MVE by mohla být ještě nižší a návratnost by se v prvním 

případě zkrátila na 6,7 roků a v druhém na 6 let. 

V případě, že by výkon nebyl vyveden do veřejné distribuční sítě, ale rovnou do 

výrobního procesu, kde by se okamžitě využil, měli bychom nárok na výkup ve formě tzv. 

„zeleného bonusu“. Tuto taxu dostane výrobce za každou vyrobenou MWh elektrické energie, 

kterou může použít ve vlastním provozu nebo ji prodat jinému odběrateli. V případě, že by 

cena prodávané nebo ušetřené MWh el. energie přesáhla 820 Kč, je výsledná cena větší než 

cena výkupní 3230 Kč a prostá návratnost MVE se zkracuje. V opačném případě, kdy se 

nedosáhne prodejem nebo ušetřením neodebírané elektrické energie výkupní ceny, se 

návratnost prodlužuje.   

4.5.3 Environmentální porovnání 

Enviromentální hodnocení je provedeno na globální úrovni, respektive na úrovni 

přeměn primárních energetických zdrojů. V tomto případě jsou do vyhodnocení zahrnuty 

emise vznikající při výrobě elektrické energie v systémové elektrárně (podíl uhelných, 

vodních elektráren atd.). Tento přístup vyhodnocení se snaží vykázat pokud možno co 

nejvyšší enviromentální přínos daného opatření. Pro výpočet emisí v tabulce 17 je brán 

všeobecný emisní faktor a je tedy už předem jasné, že varianta 2 s větší výrobou elektřiny 

bude mít větší přínos pro životní prostředí. 

Tabulka 17   Emisní přínos obou variant MVE. 

 Emisní 

faktor 

Varianta 

1 

Varianta 

2 

Znečišťující 

látka 
(kg.MWh

-1
) (kg.rok

-1
) (kg.rok

-1
) 

TZL 0,38 354,08 386,90 

SO2 1,87 1 742,47 1 903,96 

NOX 1,59 1 481,56 1 618,87 

CO 0,4 372,72 407,26 

CO2 1170 1 090 206 1 191 247 

4.6 Zvýšení spádu a hydroenergetického potenciálu 

U nízkospádových MVE se navýšení spádu může ukázat jako velmi vhodné řešení, 

které má za následek zvýšení výroby el. energie a zkrácení návratnosti investice. Pro případy 

jako je tento se nejčastěji používá prefabrikovaný klapkový uzávěr, tzv. balená klapka. Balené 

jezové klapky již obsahují všechny díly technologické části jezu, které se smontují už 

u výrobce, odzkouší a po příslušném vyztužení pro transport tvoří jediný funkční celek – viz 

obrázek 43. Na staveništi se pouze osadí na jednoduchou spodní stavbu z železobetonové 
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desky, přikotví se a zalije betonem v pilířích a na jezovém prahu. Tyto klapky jsou projekčně 

a staticky řešeny pro hrazené výšky 1,5; 2,1; 3,3 a 3,6 metrů. [15]. 

 

Obrázek 43  Schéma prefabrikované jezové klapky a její instalace [15]. 

 

Graf 29  Výsledná výroba elektrické energie dle navýšení spádu aplikací jednotlivých klapek. 

V grafu 29 je vidět vliv navýšení spádu na roční výrobu elektrické energie, které se 

pro variantu 1 řídí dle rovnice lineární regresní přímky: 

∑      = 443,56.   + 931,80     (MWh.rok
-1

)                 (7) 

Varianta 2 se řídí dle rovnice lineární regresní přímky: 

∑      = 487,57.   + 1018,16     (MWh.rok
-1

)                 (8) 

kde ∑      je celková roční výroba elektrické energie (MWh.rok
-1

), 

   – rozdíl hladin či spád (m).  
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Cenu těchto konstrukcí a jejich aplikace neznáme, ale je jasné, že toto řešení dokáže 

značně zvýšit roční produkci elektřiny a bude mít tedy vliv i na finanční návratnost. Aby se 

návratnost nesnížila, musela by cena např. prefabrikovaných klapek hrazené výšky 2,1 m 

a její instalace být cca stejně drahá jako výstavba celé MVE. 

V předmětné lokalitě je reálná možnost navýšení spádu pouze o 1,5 m, protože vyšší 

přehrazení by již ovlivnilo spádové podmínky MVE nacházející se cca 2,3 km proti toku řeky.  

Nicméně Povodí Odry dle přílohy 26 nebude souhlasit s jakýmkoliv zvyšováním stávající 

přelivné hrany spádového stupně. 

4.7 Použití netradiční technologie 

Běžně zažitý koncept Kaplanovy turbíny není jediné řešení, které by dokázalo vhodně 

využít TVHP této lokality. Na trhu se objevuje spousta dalších netradičních možností 

aplikace, jako je: 

 Plovoucí MVE -  viz kapitola 2.4.2 

o Využívá soustrojí Bankího turbíny s ocelovou savkou s prům. účinností 81 %, 

o není ohrožena n-letými povodněmi a zvýšením hladin toku, 

o při velkých povodních jako v roce 1997 je možno MVE těžkou technikou 

pouze naložit a odvézt, 

o MVE by teoreticky byla schopna vyrobit ročně podobné množství elektřiny 

jako varianta 2. 

 Zotlötererova turbína – viz kapitola 2.4.5 

o Ideální pro lokality s nízkým spádem, 

o maximální instalovaný výkon jednoho soustrojí 100 kW, 

o poměrně vysoká účinnost až 80 %, 

o provozu MVE nevadí zdejší „štěrková„ voda, nevyžaduje jemné česle, 

okysličuje vodu a je šetrný k vodním živočichům, 

o nízké pořizovací a provozní náklady z důvodu jednoduchosti technologie, 

o MVE by musela být řešena paralelně dvěma až třemi vtoky s turbínami tohoto 

typu a předpokládaná výsledná roční výroba s průměrnou účinností turbíny 

75 % by činila 849,12 MWh. 

 Archimédův šroub – viz kapitola 2.4.6 

o Ideální pro lokality s nízkým spádem a proměnlivým průtokem, 

o maximální instalovaný výkon jednoho soustrojí 150 kW, 

o poměrně vysoká účinnost 70 až 82 % až do 15 % stupně plnění, 

o provozu MVE nevadí zdejší „štěrková„ voda, nevyžaduje jemné česle, 

okysličuje vodu a je šetrný k vodním živočichům, 

o nízké pořizovací a provozní náklady z důvodu jednoduchosti technologie, 

o MVE by musela být osazena dvěma turbínami tohoto typu a předpokládaná 

výsledná roční výroba s průměrnou účinností turbíny 76 % by činila 

860,43 MWh. 
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 Schneiderova jednotka – viz kapitola 2.4.12 

o Ideální pro lokality s nízkým spádem a velkými průtoky, 

o nízké pořizovací a provozní náklady z důvodu jednoduchosti technologie, 

o účinnost se neuvádí. 

 Vírová turbína – viz kapitola 2.4.4 

o Ideální pro lokality s nízkým spádem a většími průtoky, 

o maximální účinnost 85 % - průběh účinnosti dle grafu 8 je dosti proměnlivý 

v malém rozsahu stupně plnění (výsledná účinnost turbíny cca 70 % i nižší), 

o předpokládaná výsledná roční výroba s průměrnou účinností turbíny 70 % by 

činila 792,51 MWh, 

o předpokládané celkové náklady 13 675 000 Kč ve srovnání s variantou 1: 

 50 % náklady na technologii = 6 375 000 Kč, 

 cca 70 % náklady na stavební objekty = 7,3 mil. Kč, 

o předpokládaná návratnost s těmito charakteristikami činí 5,3 let. 

Pro reálné srovnání těchto netradičních aplikací s MVE osazenou Kaplanovými 

turbínami chybí pořizovací náklady jednotlivých technologií, ale lze předpokládat, že 

ekonomika a návratnost těchto projektů bude nižší, za cenu nižšího využití TVHP dané 

lokality. 
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5 ZÁVĚR 

V roce 1944, kdy ještě nebyly postaveny velké přehradní elektrárny, byla u nás roční 

výroba elektrické energie vyšší než dnes. Na našem území bylo tehdy vybudováno přes 

10 000 MVE, které se podíleli na výrobě elektřiny z 16 %. Nyní je u nás registrováno pouze 

1567 VE. Dnes by tedy mělo existovat pořád několik tisíc lokalit s již existující stavební 

základnou, jako jsou náhony, odpadní kanály a prázdné strojovny, které by vyžadovali pouze 

rekonstrukci a osazení vhodnou turbínou. Se současnou roční výrobou našich vodních 

elektráren u nás zbývá přibližně 1050 GWh.rok
-1

 nevyužitého TVHP. Tyto lokality se však při 

využití tradičních typů vodních motorů jako je Kaplanova turbína, vyznačují dlouhou 

návratností, kterou lze snížit využitím levnější technologie netradičních řešení, které dnes již 

operují s poměrně dobrou účinností převážně přes 80 % a nízkými pořizovacími náklady. 

V současnosti EU nařizuje svým členům zvýšení podílu OZE na celkové výrobě 

elektrické energie, z čehož jsou vodní zdroje, i přes jejich mnohdy vyšší pořizovací náklady, 

z OZE nejstabilnější. Optimálnější se jeví i z důvodu 50 leté minimální životnosti těchto 

staveb, načež některé VE postavené na začátku minulého století fungují beze změny dodnes. 

Výstavby MVE jsou u nás podporovány výkupem elektrické energie, dotacemi až 

30 % pořizovacích nákladů či nižšími úroky půjček. Nicméně samotná administrativa 

takovýchto děl u nás trvá roky a často naráží na problematiku velice obtížně řešitelných 

majetkoprávních vztahů a interní politiku jednotlivých Povodí, které může celý povolovací 

proces zastavit byť jen na základě plánované výstavby cyklostezky. Česká republika 

představuje světový formát z hlediska vodní energetiky, neboť zde byly vynalezeny a 

sestrojeny celkem 3 vodní motory z celkových 22 prakticky využitelných možností. Proto by 

byla škoda, kdyby se na našem území zde vyvíjené koncepty neuplatnili ve větším měřítku. 

Cílem práce bylo technicko – energetické zhodnocení konkrétní lokality s návrhem 

a porovnáním 2 variant řešení. V Ostravě – Vítkovicích na řece Ostravici u jezového tělesa se 

spádem cca 2 m lze pomocí dvou Kaplanových turbín varianty 2 ročně vyrobit celkem 

1018,16 MWh elektrické energie s celkovou účinností přeměny 76,17 %. Varianta 1 vyrobí 

pouze 919,3 MWh elektřiny s celkovou účinností přeměny technicky využitelného 

hydroenergetického potenciálu 72 %. I přes nižší roční výrobu, je však prostá návratnost 

výstavby varianty 2 se současnými výkupními cenami vodní energie 7,7 let. Tedy o 0,6 roku 

kratší než u varianty 2. Z porovnávaných návrhů opatření tedy vyplývá, že MVE s větší mírou 

přeměny TVHP se vyznačuje delší návratností, ale za to větším energetickým 

a environmentálním přínosem než je tomu u Varianty 2. U ostatních Variant se tyto přínosy 

snižují za cenu lepších finančních podmínek. O výběru této varianty však rozhoduje vždy 

pouze investor, který se rozhoduje výhradně dle ekonomických ukazatelů, které indikují, že 

Varianta 2 nebo použití alternativních variant je schůdnější, než energeticky nejúčinnější 

varianta 1. Zvolí-li se jakákoliv z těchto variant, v souladu s technickým a ekonomickým 

hlediskem, je výsledek vždy pozitivním přínosem pro životní prostředí a člověka. 
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