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Abstrakt: 

Tato diplomová práce řeší návrh malé vodní elektrárny na přivaděči surové vody 

z přehradní nádrže Kružberk do úpravny vody v Podhradí. První část shrnuje technologii výroby 

elektrické energie v malých vodních elektrárnách, dále pak rozebírá vodárenská zařízení vhodná 

pro umístění MVE a nakonec zpracovává současnou legislativu týkající se návrhu a provozu 

MVE. Druhá část poté řeší konkrétní návrh ve vybrané lokalitě a na závěr je proveden odhad 

hrubého ročního výnosu navrhované MVE. 

Klíčová slova: 

Malá vodní elektrárna, Obnovitelný zdroj energie, Úpravna vody, Francisova turbína 

Abstract: 

 This thesis deals with the design of a small hydroelectric power plant on the penstock of 

raw water from Kružberk dam to the water treatment plant in Podhradí. The first part 

summarizes the technology of electricity production in small hydropower plants, as well as 

analyzes water facilities suitable for the location of SHP and finally sums up current legislation 

relating to the design and operation of SHP. The second part deals with specific design in 

selected area and at the end estimates gross annual turnover of designed SHP. 
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1 Úvod 

Elektrická energie získaná z vody je jednou z nejčistších a nejefektivnějších energií, 

kterou lze získat z obnovitelných zdrojů energie. Bohužel v dnešní době je hydroenergetický 

potenciál vodních toků v České Republice již téměř vyčerpán. V plánu není již stavba žádné 

velké vodní elektrárny. To však neplatí pro malé vodní elektrárny s výkony v řádech desítek až 

stovek kilowatů.(1) V této diplomové práci se budu zabývat jednou z alternativ MVE, kterou 

jsou MVE umístěny v přivaděčích vody veřejných vodovodů.  

První část shrnuje technologii výroby elektrické energie v MVE, především pak 

rozebírá typy turbín, které jsou díky svým provozním vlastnostem vhodné pro umístění do 

MVE. V další části jsou potom rozebrána vodárenská zařízení vhodná pro umístění MVE. 

Nakonec je zpracována současná legislativa týkající se návrhu a provozu MVE, včetně 

detailního přehledu podpory obnovitelných zdrojů energie, které se týkají malých vodních 

elektráren.  

Druhá část poté řeší konkrétní návrh MVE na přivaděči surové vody z přehradní nádrže 

Kružberk do úpravny vody v Podhradí. Návrh řeší výběr vhodného typu oběžného kola turbíny 

na dané spádové poměry a průtoky, dále pak výběr počtu a velikosti výkonu instalovaných 

turbosoustrojí, včetně výběru konkrétních asynchronních generátorů. Na závěr je proveden 

odhad hrubého ročního výnosu navrhované MVE při různých formách podpory a to i v případě, 

kdy by výroba z OZE nebyla nikterak podporována.  
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2 Dělení vodních elektráren 

2.1 Podle výkonu 

 Malé vodní elektrárny (MVE) s instalovaným výkonem do 10 MW, 

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

 velké vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 200 MW.(2) 

2.1.1 Dělení MVE dle výkonu 

 Domácí vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 35 kW, 

 vodní mikroelektrárny s výkonem od 35 kW do 100 kW, 

 vodní minielektrárny s výkonem od 100 kW do 1000 kW, 

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

2.2 Podle velikosti spádu 

 Nízkotlaké, využívající spád do 20 m, 

 středotlaké, využívající spád od 20 m do 100 m, 

 vysokotlaké, využívající spád od 100 m.(2) 

2.3 Podle způsobu využití vodní energie 

 Průtočné, pracující s přirozeným průtokem vody, 

 akumulační, pracující s řízeným průtokem vody akumulované v nádrži, 

 přečerpávací, využívající spád mezi horní a dolní nádrží. 
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3 Hydroenergetický potenciál 

 Pro návrh jakékoliv vodní elektrárny je potřeba stanovit základní parametry dané 

lokality. Základní parametry vyplývají z obecného vztahu pro výkon hydroenergetického 

zdroje: 

               (1) 

P – výkon hydroenergetického zdroje (kW, MW) 

Q – průtok turbínou (m
3
/s) 

H – spád (m) 

ηC – celková účinnost zařízení (-) 

Z výše zmíněné rovnice (1) vyplývá, že základní parametry pro určení návrhového 

výkonu hydroenergetického zdroje jsou: návrhový průtok, čistý spád a celková účinnost 

použitého zařízení. 

3.1 Spád 

 Při návrhu vodních elektráren rozlišujeme v zásadě dva druhy spádu H. Celkový spád 

Hb tzv. brutto a čistý spád H tzv. netto. Naší snahou je získat co největší hodnotu celkového i 

čistého spádu. To lze realizovat převedením průtoku řeky (derivací) nebo výstavbou vzdouvací 

stavby (přehrada, jez) 

 Celkový spád Hb hydroenergetického díla lze jednoduše definovat jako výškový rozdíl 

horní hladiny a hladiny v bezprostřední blízkosti pod vodním dílem při nulovém průtoku. 

Celkový spád Hb lze určit nivelací nebo pokud není k dispozici nivelační přístroj lze celkový 

spád určit náhradním měřením pomocí latě a vodováhy (Obrázek 2), které není samozřejmě tak 

přesné jako prvně zmíněné měření ale pro přibližné určení spádu je dostačující. 

 

Obrázek 1 – Určení hodnot celkového spádu 

Hb a čistého spádu H(3) 

 

Obrázek 2 – Přibližné určení celkového spádu 

Hb pomocí vodováhy(3) 

 Čistý spád H hydroenergetického díla se vypočítá mnohem náročněji než spád celkový 

a lze vyjádřit s přihlédnutím k (Obrázek 1) vztahem: 
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                    (2) 

H – čistý spád (m) 

Hb – celkový spád (m) 

    – kinetická energie vstupující do přivaděče (m) 

    – kinetická energie vystupující z turbíny (m) 

      – hydraulické ztráty v přivaděči mezi profily 0 a 1 (m) 

3.2 Průtok turbínou 

 Průtok turbínou je další ze základních parametrů, od kterého se odvíjí návrh MVE. Je 

definován jako množství vody, které proteče turbínou za jednotku času. Přesné průtoky v dané 

lokalitě lze za poplatek zjistit u Českého hydrometeorologického ústavu nebo příslušné správy 

toku, jako tzv. dlouhodobý průměrný průtok Qa, N-leté průtoky a M-denní průtoky. Pro využití 

energie vody jsou nejdůležitější M-denní průtoky (křivka překročení průtoků v průměrně 

vodném roce neboli M-denní odtoková závislost). Ty udávají průtok zaručený v daném profilu 

toku po určitý počet dní. Hodnoty průtoků se uvádějí v obvyklém členění po 30 dnech v roce, 

jak vidíme na příkladu v Tab. 1. 

M (dní) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Q (m
3
/s) 2,7 1,9 1,5 1,2 1,0 0,85 0,75 0,6 0,5 0,4 0,34 0,25 0,18 

Tab. 1 - Příklad M-denní průtokové závislosti 

Dimenzování MVE se obvykle provádí na 90-ti denní až 150-ti denní průměrný průtok, 

což ovlivňuje především použitá technologie, zejména schopnost turbíny přizpůsobit se regulací 

změnám průtoku. Při výpočtech využitelného průtoku v oběžném kole turbíny je potřeba počítat 

s minimálním sanačním průtokem původním korytem, který je nutno ponechat v řečišti. Tento 

průtok bývá předepsán při vodoprávním řízení a odpovídá obvykle 330, 355 nebo 364 dennímu 

průtoku vody.  

 U vodárenských provozů je nutné si tyto statistiky vyžádat u jednotlivých 

provozovatelů. Všeobecně však můžeme říci, že průtoky nebudou kolísat jako na tocích a 

během celého roku se budou udržovat na přibližně stejné hodnotě. S výhledem do budoucna a 

k přihlédnutí na zvyšující se životní úroveň však můžeme do budoucna počítat se zvyšující se 

spotřebou pitné a užitkové vody. (4)  
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4 Technologie výroby 

4.1 Princip MVE 

 Pohonným médiem všech MVE je voda, která předává svou mechanickou energii 

turbíně, jež je spojena hřídelí, nebo převodem s elektrickým generátorem (dohromady tvoří tzv. 

turbogenerátor). Tato elektrická energie je pak dále transformována a odvedena do místa 

spotřeby. Základní části MVE tedy jsou: 

 turbína, 

 generátor. 

4.2 Dělení turbín podle přenosu energie 

4.2.1 Přetlakové turbíny (reakční) 

K vytvoření mechanické energie rotujícího hřídele využívají kinetické a zároveň 

i tlakové měrné energie vody. Tlak vody před oběžným kolem je vyšší než za oběžným kolem. 

4.2.2 Rovnotlaké (akční) 

Tyto turbíny využívají převážně kinetické měrné energie vody k vytvoření mechanické 

energie rotujícího hřídele. 

 Toto základní rozdělení na dva typy není však striktní. Jako přibližnou hranici mezi 

těmito typy turbín lze považovat součinitel reakčnosti turbíny  , který je dán vztahem: 

       
 

 
  (3) 

 Pokud je   > 0,5 převažuje tlaková složka nad kinetickou a hovoříme tedy o turbínách 

reakčních. Když se   pohybuje v rozmezí 0 až 0,5, převažuje kinetická složka energie a 

hovoříme tedy o turbínách akčních.  

4.3 Typy turbín 

 V dnešní době se pro výstavbu MVE používají především tyto typy turbín: 

 Francisova, 

 Kaplanova, 

 Bánkiho, 

 Peltonova, 

 čerpadlové. 

4.3.1 Kaplanova turbína 

Přetlaková turbína konstruovaná pro nižší spády (1,5 m – 35 m) a vyšší průtoky. Tyto 

axiální turbíny jsou vybaveny dvojicí regulačních prvků. Jedním z regulačních prvků jsou 
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rozváděcí lopatky a druhým lopatky oběžného kola. Vysoká účinnost turbíny je zajištěna právě 

možností nastavení rozváděcích i oběžných lopatek v širokém rozsahu průtoků. Výkonový 

rozsah turbíny lze regulovat od 100 % do 40 % maximálního výkonu. 

Kaplanovy turbíny patří mezi nejčastěji používané hnací stroje na nově budovaných 

MVE s malým spádem. Hojně se využívají i při rekonstrukcích starších MVE a vodních děl, kde 

byly původně osazené vertikální Francisovy turbíny. Často se tak dosahuje lepšího využití toku 

díky širšímu regulačnímu rozsahu.(5) 

 

Obrázek 3 - Kaplanova turbína v horizontálním uspořádání(5) 

Jednou z variace Kaplanovy turbíny jsou turbíny Thomannovy a vrtulové turbíny. Tyto 

turbíny jsou tvarově téměř shodné, ale liší se způsobem regulace. Thomannova turbína má 

natáčivé lopatky oběžného hola, ale má pevný rozvaděč. Regulovatelná vrtulová turbína má 

naopak regulovatelný rozvaděč a pevné lopatky oběžného kola. Nakonec neregulovatelná 

vrtulová turbína má neregulovatelný jak rozvaděč, tak i lopatky. 

4.3.2 Francisova turbína 

Přetlaková turbína pro spády od 0,5 m při středních a velkých průtocích. Základními 

částmi je savka, spirála a rozváděcí kolo, které slouží k plynulé regulaci průtoku a také zajišťuje 

správné nasměrování proudu na oběžné kolo. Oběžné kolo je osazeno nenatáčivými lopatkami, 

které jsou umístěny mezi horním a dolním věncem. Poměr velikostí horního a dolního věnce je 
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dán spádem, na který je Francisova turbína navrhována. Čím menší spád, tím větší je průměr 

dolního věnce. (5) 

Nejčastěji se setkáváme s Francisovou turbínou pro malé spády při rekonstrukci starých 

MVE, kde byla v minulosti hojně využívaná pro velkou provozní spolehlivost a svoji 

nenáročnost na údržbu. 

V dnešní době není již obvyklé využívání Francisových turbín pro malé spády. 

Například Francisovy turbíny firmy ČKD Blansko SMALL HYDRO jsou vyráběny pro spády 

10 m – 300 m ve výkonech 0,2 MW – 40 MW. 

 

Obrázek 4 -  Hlavní znaky Francisovy turbíny(6) 

(a) základní rozměry turbíny; (b) rychlostní trojúhelní 

1 vstup vody do spirální skříně od kulového ventilu; 2 výztužná mříž spirální skříně; 3 natáčivé 

rozváděcí lopatky; 4 oběžné kolo; 5 sací trouba.  

4.3.3 Bánkiho turbína 

Tato turbína má velmi široké využití. Vyhoví zejména na tocích s malým průtokem 

a malým spádem (2 m – 50 m). Turbína je však vhodná pouze tehdy, pokud je její průměr 

minimálně 5x - 10x menší než spád "H". Nevýhodou je část ztraceného spádu, který však lze 
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vyřešit pomocí savky.  Nehodí se tam, kde hrozí vzestup spodní vody. Je ideálním motorem 

na lokalitách, kde bylo v minulosti instalováno kolo na horní vodu, a někdy i tam, kde byla 

v důsledku módního trendu ve dvacátých letech minulého století instalována Francisova turbína.  

Charakteristika Bánkiho turbíny je plochá a vykazuje dobrou účinnost v rozsahu 

od 30 % do 100 % plnění. U dvojsekční turbíny (při poměru sekcí 1/3 ku 2/3) dokonce jen 

do 8 % plnění, jak vidíme na Obrázek 5. Výhodami jsou výrazné okysličování vody a snadná a 

rychlá regulovatelnost. Kromě uzavíracího orgánu je tato turbína podstatně méně citlivá na 

nečistoty než turbíny s dostředivým průtokem. Je odolná proti abrazi pískem. Změna jejího 

zatížení má pouze minimální vliv na průtok. Není náchylná ke kavitaci. Ložiska jsou umístěna 

mimo vodu, tudíž je možno pracovat bez nebezpečí znečištění i s pitnou vodou. Pokud není 

použita savka, tak hřídel není nutno těsnit. Volbou vhodné šířky kola nebo jeho rozdělením do 

více sekcí ji lze téměř libovolně přizpůsobit hydrologickým podmínkám lokality.(5) 

 

Obrázek 5 - Příklad regulace v závislosti na průtoku a porovnání účinnosti s Francisovou 

turbínou a vyobrazení regulačních mechanismů Bánkiho turbíny (7) 

Voda je přiváděna k turbíně potrubím kruhového průřezu. Před turbínou je umístěn 

mezikus, který mění kruhový průřez na obdélníkový, na jehož konci je umístěn regulační orgán, 

nejčastěji klapka ja vidíme na Obrázek 5 - Příklad regulace v závislosti na průtoku a porovnání 

účinnosti s Francisovou turbínou a vyobrazení regulačních mechanismů Bánkiho turbíny . Ve 

štěrbině mezi zakřivenou stěnou a klapkou se celý spád vody přetransformuje na pohybovou 

energii. Voda vstoupí tangenciálně do oběžného kola hustě osazeného dlouhými lopatkami. 

Regulační klapky 

Hřídel turbíny 
Regulační mechanizmus 
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Lopatky se snaží odklonit směr tekoucí vody do středu kola k hřídeli. Změna směru způsobí 

předání energie oběžnému kolu. Při prvním průtoku lopatkami se turbíně předává asi 4/5 z 

celkového výkonu. Vlivem souběhu mezi rychlostí vody a otáčením kola nemíří vytékající 

parsek na hřídel turbíny, ale mine jej volným zavzdušněným prostorem. Potom vstoupí 

do lopatek na protější straně lopatkového věnce. Voda je opět přinucena změnit směr a předává 

lopatkám další díl své energie, odpovídající 1/5 z celkového výkonu turbíny. Po opuštění 

lopatkového věnce volně vytéká pod oběžné kolo.(5) 

  

Obrázek 6- Bánkiho turbína 

4.3.4 Peltonova turbína 

Peltonovy turbíny se používají pro výrobu vodní energie v místech s vysokým spádem 

vody (od 30 m) a malým průtokem.  Jedná se o tangenciální rovnotlakou turbínu, kdy voda 

proudí tečně na obvod rotoru pomocí trysek. Rozvaděčem je dýza na přívodním potrubí, z níž 

voda vystupuje kruhovým paprskem a dopadá na lopatky lžičkovitého tvaru. U horizontálních 

provedení maximálně 2 dýzy a vertikálního uspořádání až 6 dýz. Každá z lopatek se postaví 

proti směru toku vody, a tak otočí její směr. Výsledkem vzniklých sil je pohyb rotoru 

turbíny. Peltonova turbína je nejefektivnější v případě vysokého tlaku přívodní vody. Jelikož 

voda je jen obtížně stlačitelná, téměř všechna její energie je předána turbíně. (5) 

Ložiska turbíny jsou umístěna mimo vodu, což dává možno pracovat i s pitnou vodou 

bez nebezpečí jejího znečištění. Toto je vhodná vlastnost při použití ve vodárenství, kde se 

vyskytují malé průtoky, avšak málokdy se setkáváme se spády převyšujícími 30 výškových 

metrů. Z tohoto důvodu je využití Peltonových turbín ve vodárenství jako zdroj elektrické 

energie ojedinělé. 
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Obrázek 7 - Peltonova turbína 

4.3.5 Čerpadlové turbíny 

Používají se šroubová a odstředivá čerpadla, jen mírně upravená tak, aby mohla 

pracovat v reverzním chodu. Jejich výhodou je nízká pořizovací cena. Další výhodou je, že 

pracují při vysokých jmenovitých otáčkách, což umožňuje připojení vysokootáčkových 

generátorů bez použití převodu, čímž se zvyšuje účinnost celého soustrojí. 

 

Obrázek 8 – Q-H diagram běžně vyráběných turbín pro MVE (8) 
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4.4 Generátory 

Generátory zajišťují přeměnu mechanické energie turbíny na energii elektrickou. 

Budeme uvažovat jen výrobu střídavé elektrické energie, proto zde nebudeme rozebírat 

stejnosměrná dynama. Střídavé generátory dělíme na: 

 synchronní, 

 asynchronní. 

4.4.1 Synchronní generátor 

Synchronní generátor (SG) se skládá ze statoru se střídavým trojfázovým vinutím 

a rotoru s jednosměrným budícím vinutím. Jedním ze základních parametrů SG je počet 

pólových dvojic p, od něhož jsou odvozeny synchronní otáčky generátoru dle vzorce: 

   
    

 
         (4) 

n – synchronní otáčky generátoru 

f – frekvence sítě (Evropa 50 Hz, USA 60 Hz) 

p – počet pólových dvojic 

 Výhodou SG je, že jsou zdrojem jak činné, tak jalové elektrické energie, což jim 

umožňuje pracovat v tzv. ostrovním režimu, kde jsou jediným zdrojem elektrické energie 

autonomní sítě. SG má možnost regulovat frekvenci pomocí změny otáček nebo napětí pomocí 

změny budícího proudu. Těchto vlastností se však nevyužívá při paralelním chodu SG 

s elektrizační sítí, kde jsou parametry frekvence a napětí jasně dány. Činný výkon je dán 

mechanickým výkonem turbíny. Jalový výkon závisí na velikosti budícího proudu. Při dodávce 

energie do sítě se používá regulace na konstantní účiník nebo konstantní jalový proud. 

4.4.2 Asynchronní generátor 

 Jako asynchronní generátor (AG) lze použít bez úprav téměř jakýkoliv asynchronní 

motor (AM) s kotvou nakrátko. Podobně jako SG se AG s kotvou na krátko skládá ze dvou 

hlavních částí: 

 pevné části – statoru, 

 pohyblivé části – rotoru. 

Stator se skládá z litinové nebo hliníkové kostry a dvou ložiskových štítů. Do kostry statoru 

jsou zalisovány navzájem izolované plechy s drážkami, které tvoří magnetický obvod stroje. Do 

těchto drážek se ukládá obvykle trojfázové vinutí. 

Na hřídeli rotoru jsou nalisovány rotorové plechy s drážkami, které tvoří druhou část 

magnetického obvodu. Rotor se otáčí v ložiskách, které jsou upevněny v ložiskových štítech 

statoru. Rotorové vinutí je realizováno dvojím způsobem a to bud s kotvou na krátko nebo 
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s kroužkovou kotvou. Mezi statorem a rotorem se nachází vzduchová mezera o velikosti 0,3 – 1 

mm. 

Asynchronní generátor je nejčastějším zdrojem elektrické energie na současných malých 

vodních elektrárnách. Mezi jeho přednosti patří spolehlivost, jednoduchost a minimální nároky 

na údržbu. Důležitým parametrem při volbě vhodného AG jsou jeho jmenovité otáčky. Při 

spojení s oběžným kolem turbíny se tedy nabízí zvolení otáček co nejnižších např. 375 - 

600 min
-1

, tak aby nebylo nutné mezi turbínu a generátor vkládat převodovku, kterou se sníží 

celková účinnost soustrojí. Tyto pomaloběžné vícepólové stroje jsou však velké, drahé a špatně 

se chladí. Jako optimální volbou pro MVE se tak zdají motory 4 až 6 pólové. Tyto stroje jsou 

běžně dostupné a jsou schopny se sami uchladit při jmenovitých otáčkách.  

Asynchronní stroje se vyrábějí v typizovaných výkonových řadách. V Tab. 2 vidíme 

výkonové řady běžně vyráběných větších 3f asynchronních strojů pracujících s frekvencí 50 Hz. 

P (kW) 55 75 90 110 132 160 200 250 315 

Tab. 2 - Běžně vyráběné řady 3f asynchronních strojů 
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5 Vodárenská zařízení vhodná pro instalaci MVE 

V rozvodech pitné vody dochází často k situacím, kdy je potřeba snížit tlak dopravované 

vody. Tlumení probíhá buď ve speciálních tlumičích, nebo v předimenzovaných regulačních 

uzávěrech. Jako vhodnější řešení se tedy nabízí instalování turbíny, na které se přebytečný tlak 

sníží a přebytečná energie vody se využije k jejímu pohonu.(3) Na Obrázek 9 vidíme místa 

vhodná pro umístění turbíny místo tlumiče tlaku vody. Pokud půjdeme směrem od zdroje pitné 

vody, tak prvním místem s možností umístění turbíny je na vstupu před úpravnou vody, dalším 

potom na vstupu do vodojemu a posledním místem je na přivaděči mezi oblastmi vyššího 

a nižšího tlaku vody. Posledním vodárenským zařízením, kde je možné využít 

hydroenergetického potenciálu vody, jsou čističky odpadních vod. 

 

Obrázek 9 – Možnosti umístění turbín v rozvodech pitné vody (9) 

5.1 Úpravny vody 

Úpravny vody (ÚV) jsou technologická zařízení, kde dochází ke změně vlastností 

odebírané zdrojové surové vody tak, aby jakost pitné vody dodávané do veřejných vodovodů 

vyhověla aktuálním předpisům. (10) 

5.1.1 Postup úpravy vody 

Prvním krokem je mechanické pročistění, které je nutné u surové vody odebírané 

z povrchových zdrojů. Tento proces zajišťuje odstranění hrubých nečistot plavoucích ve vodě, 
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suspendovaných nebo šinutých u dna. Provádí se česly s průlinami od 5 mm do 50 mm na 

vtokovém objektu před ÚV. Dále je možno k odstranění suspendovaných látek použít 

mikrofiltry, které mají podobu pomalu se otáčejících bubnů potaženého jemnou síťovinou.(10) 

Dalším krokem je chemická úprava vody, kde se uplatňuje technologie na principu 

koagulace. Tento proces má několik fází. V první fázi se smísí surová voda s činidly 

(koagulanty), např. se síranem hlinitým. Koagulanty vyvolávají svým elektrolytickým účinkem 

shlukování částic, které přecházejí v polotuhý gel (vločky). Dále pak následuje flokulace, což 

znamená vytváření větších vloček. Po tomto procesu je nutné vločky z vody odstranit, to 

probíhá mechanickým usazováním, vyplavováním nebo filtrací. K filtraci se běžně používají 

pískové filtry. Koagulace je nejvýznamnějším procesem při úpravě pitné vody.(10)(11) 

Na konci procesu úpravy vody dochází k desinfekci. Desinfekce pitné vody je prováděna 

chlorem a oxidem chloričitým, který má lepší oxidační vlastnosti a nevytváří nežádoucí 

sloučeniny s dusíkatými látkami. (11) 

5.1.2 Příklad umístění MVE na vstupu ÚV 

Tato MVE je umístěna na přivaděči surové vody z přehrady Morávka do ÚV ve 

Vyšních Lhotách a byla uvedena do provozu v roce 2008. Pracuje se spádem 80 m, který je dán 

polohou vody v nádrži Morávka. Instalovaný výkon 332 kWe je rozdělen mezi 3 asynchronní 

generátory o výkonech 90 kW, 110 kW a 132 kW. Tyto generátory jsou spojeny pomocí spojky 

se třemi čerpadly v turbínovém režimu o jmenovitých průtocích 160 l.s
-1

, 230 l.s
-1

 a 300 l.s
-1

. 

Celkové náklady investice byly 6 500 000 Kč a doba návratnosti byla stanovena na 2 – 3 roky. 

(12) 

 

Obrázek 10 - MVE na přivaděči do ÚV ve Vyšních Lhotách (12) 
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5.2 Doprava vody – Vodojemy 

Dalším vodárenským zařízením vhodným pro instalaci MVE jsou vodojemy.  

5.2.1 Základní vlastnosti vodojemu 

Vodojemy jsou stropem zakryté vodní nádrže, vodotěsné, izolované proti klimatickým 

vlivům a zajištěné proti znečišťování z venku. Umožňují vyrovnávat nerovnoměrnosti přítoků 

vody ze zdroje a odběrů vody do spotřebiště, vytvářejí zásobu vody pro případné poruchy na 

přivaděči a tvoří zásobu pro požární účely. Při vhodném výškovém umístění a vhodném 

hydraulickém řešení vodovodní rozvodné sítě, zabezpečují vodojemy požadovaný hydrostatický 

a hydrodynamický přetlak ve spotřebišti.(10) 

5.2.2 Typy vodojemů 

Vodojemy se dělí na:  

 vodojemy podzemní (dno vodojemu se nachází pod úrovní okolního terénu),  

 nadzemní (dno vodojemu se nachází přibližně v úrovni s okolním terénem),  

 věžové (nádrž je umístěna nad úrovní terénu na věžové nebo sloupové konstrukci). 

5.2.3 Doprava vody do vodojemu 

Doprava vody do vodojemu je závislá na jeho poloze vůči zdroji vody. Snahou 

vodohospodářů je umisťovat vodojemy tak, aby přívod vody do vodojemu byl gravitační, a 

tudíž se využilo samospádu vody. Při nepříznivých výškových poměrech je nutné umístit 

vodojem do polohy, která se nachází nad úrovní hladiny zdroje. V takovém případě je nutné 

vodu do vodojemu dopravit pomocí čerpadel. 

Pro instalování MVE se tedy nabízejí vodojemy, do kterých je voda dopravována pomocí 

samospádu. U vodojemů věžových je na vstupu nutno snížit tlak dopravované vody tak, aby ji 

bylo možné čerpadly dopravit do vyššího tlakového pásma. Ke snížení tlaku lze použít 

přetlakovou turbínu spojenou s generátorem Vyrobená elektrická energie lze poté využít 

v čerpadlech, která vodu dopraví do nádrže. 

5.3 Čistírny odpadních vod 

Čistírny odpadní vody jsou energeticky nejnáročnější technologií ve vodárenství. 

V ideálním případě jsou umístěny v nejnižším místě daného území, tak aby mohla být odpadní 

voda dopravena kanalizací pomocí gravitace až do ČOV. V České Republice se používá 

mechanicko-biologické čištění vody, kde se mechanické čištěné označuje jako 1. stupeň nebo 

také předčištění, po kterém následuje biologické čistění označené jako 2. stupeň.(10) 

Objekty mechanického čištění jsou: česle, lapáky štěrku, lapáky písku a usazovací nebo 

také sedimentační nádrže. Objekty biologického čištění potom jsou: biologické filtry, aktivační 

nádrže, biologické rybníky, vyhnívací nádrže a další.(10) 
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5.3.1 Energetické využití ČOV 

V dnešní době se elektrická energie v ČOV vyrábí především z bioplynu, který je 

spalován v kogenerační jednotce výroby el. energie a tepla. Další možností využití potenciálu 

ČOV je umístění MVE, která by využila energetický potenciál odpadní nebo vyčištěné vody. 

5.3.2 Umístění turbíny 

Existují dvě možnosti umístění turbín pro generování elektrické energie z ČOV. Jak 

vidíme na Obrázek 11 a) a b), existují dvě možnosti umístění turbíny spolu s čistírnou. První 

možnost je umístit turbínu na přivaděči odpadní vody do ČOV, druhá možnost je potom na 

výstupu upravené vody z ČOV. Každé z těchto řešení má své klady i zápory. 

 

Obrázek 11 - Možnosti umístění turbíny na ČOV 

5.3.2.1 Turbína umístěna před ČOV 

 První možnost je umístění turbíny před ČOV. V tomto případě je nutné před vstupem na 

turbínu provést tzv. předčištění z důvodu odstranění hrubých nečistot, které by znemožnily 

hladký průchod odpadní vody turbínou a mohly zapříčinit její poškození. Toto uspořádání je 

vhodné tam, kde je ČOV umístěna v nižší poloze než zachytávací nádrž odpadní vody. Turbína 

je poté umístěna co nejblíže před ČOV, tak aby byl zajištěn co největší možný spád. Nevýhodou 

tohoto uspořádání je, že odpadní voda je velmi agresivní, a proto jsou kladeny velké požadavky 

na kvalitu materiálu, ze kterého bude vyrobeno oběžné kolo turbíny. Další nevýhodou je, že při 

práci s odpady vzniká biometan, a tudíž je nutné při návrhu MVE zohlednit i tento fakt. 
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Příkladová studie tohoto uspořádání je z Le Châble Profray ve Švýcarsku.Odpadní voda 

z lyžařského střediska Verbier je zachytávána v nádrži o objemu 400 m
3
, která je vybavena 

česlemi s průlinou 6mm. Hydroelektrárna je umístěna v údolí ve vzdálenosti 2,3 km. Po 

průchodu turbínou odpadní voda pokračuje do ČOV. Turbína je opatřena bypassem pro zajištění 

chodu ČOV v případě odstavení turbíny nebo pro případ, kdy průtok ČOV je větší než 

maximální povolený průtok turbínou.(9) 

5.3.2.2 Turbína umístěna za ČOV 

 Druhá možnost je umístění turbíny na výstupu z ČOV. V tomto případě je upravená 

voda svedena do přivaděče, na jehož konci je umístěna turbína. Z turbíny již upravená voda ústí 

hladině nebo použít savku. Jelikož se již jedná o vodu upravenou, snižují se nároky 

na technologické řešení turbíny. Nevýhodou tohoto uspořádání je, že využitelný spád na 

výstupu z ČOV je příliš malý na to, aby mohl být využit pro výrobu el. energie. S vývojem 

vodních turbín pro velmi nízké spády a jejich zefektivnění je v dnešní době možné využít i 

spády, pro které se v minulosti zdálo umístění turbíny jako neefektivní. (13) 

Pro názornou ukázku jsem vybral dva možné příklady použití turbíny na výstupu 

z ČOV. 

 Prvním je hlavní čistírna odpadních vod ve Vídni. Jedná se o jednu z největších 

a technicky nejvyspělejších ČOV v Evropě. Tato ČOV spotřebuje denně okolo 175,000 kWh 

elektrické energie. Proto byly hledány způsoby, jak tuto spotřebu snížit. Specifikem tohoto 

projektu byly velké rozdíly průtoků denních a ročních. V noci průtok na výstupu z ČOV klesne 

ke 2,5 m
3
/s a ve špičce vzroste až k 7,5 m

3
/s. Kvůli nízkému spádu bylo zvoleno relativně velké 

oběžné kolo dvojitě regulované Kaplanovy turbíny o průměru 1,45m. Hřídel turbíny je 

připojena přes převod ke generátoru o maximálním výkonu 384 kW. Návratnost investice byla 

stanovena na 6,5 let. (14) 

 Druhým příkladem je z města Nyon ve Švýcarsku. V 90. letech zde z důvodu 

nedostatku místa byla ČOV vybudována 110 m nad městem. Odpadní voda je zachytávána 

v nádrži, kde je předčištěna, a poté pomocí pump dopravena do ČOV. Zde je odpadní voda 

standardním způsobem vyčištěna a vyvedena do přivaděče. MVE je umístěna na ústí přivaděče 

do Ženevského jezera. Elektrická produkce této MVE je přibližně 0,7 GWh/rok, což představuje 

polovinu elektrické energie, kterou spotřebují čerpadla pro dopravu vody do ČOV. (9) 

5.3.2.3 Speciální případ ČOV 

 Je nutno poznamenat, že je technicky možné umístit MVE na vstupu i výstupu z ČOV. 

Tento případ popisuje projekt Samara v Jordánsku. Na vstupu jsou umístěny dvě Peltonovy 

turbíny, každá o výkonu 830 kW. Na výstupu jsou potom umístěny opět dvě turbíny, ale 

Francisovy, každá o výkonu 807 kW. Společně s kogenerační jednotkou tyto turbíny z 90 % 

pokryjí spotřebu elektrické energie celé ČOV. 
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6 Legislativa 

6.1 Technická legislativa 

 Základní požadavky v souvislosti s navrhováním a výstavbou nových MVE definuje 

norma ČSN 75 2601 z roku 2010 s názvem Malé vodní elektrárny - Základní požadavky, která 

aktualizací technických požadavků na základě zkušeností z provozu stávajících zařízení 

a úpravou terminologie v souladu s platnou legislativou nahrazuje s účinností od 1. 12. 2010 

normu ČSN 73 6881 z roku 1985.  

6.2 Energetická legislativa 

6.2.1 Podpora OZE a decentrální výroby elektřiny 

Podporu pro obnovitelné zdroje elektřiny, pro decentrální výrobu elektřiny a práva a 

povinnosti subjektů na trhu s energiemi s tím spojené upravuje Zákon č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie. Rozsah a výši podpor zveřejňuje v souladu s tímto zákonem 

Energetický regulační úřad (ERÚ) v cenovém rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku 

prostřednictvím portálu veřejné správy.   

6.2.1.1 Podmínky pro získání podpory OZE 

Právo na podporu elektřiny vyrobenou z obnovitelných zdrojů se podle výše uvedeného 

zákona vztahuje: 

 dle § 4 odst. 1 na elektřinu vyrobenou využitím obnovitelných zdrojů naměřenou 

v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční soustavy nebo předávací soustavy, 

nebo naměřenou na svorkách generátoru, 

 dle § 4 odst. 2 na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na 

území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky, přičemž 

§ 7 odst. 1 udává provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy povinnost 

přednostně připojit výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje, s výjimkou 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci nebo při 

ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy, 

 dle § 7 odst. 3 na držitele licence na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů. 

6.2.1.2 Formy podpory OZE 

Poskytnutá podpora může mít dle § 8 odst. 1 formu zelených bonusů nebo výkupních 

cen, přičemž § 8 odst. 4 neumožňuje kombinaci těchto dvou forem podpory v rámci jedné 

výrobny. Výhoda MVE zde oproti ostatním OZE nad 100 kW spočívá v možnosti výběru formy 

podpory, jak uvádí § 8 odst. 2. Podpora formou zeleného bonusu u výroben s instalovaným 

výkonem nad 100 kW je dle § 8 odst. 4 b) poskytována jen v režimu hodinového zeleného 

bonusu. 
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Druh 

podporovaného 

zdroje 

(výrobny) 

Datum uvedení 

výrobny do provozu 

(nebo splnění 

podmínky bodu 1.6.4.) 

Jednotarifní pásmo 

provozování 

Dvoutarifní pásmo 

provozování 

Výkupní 

ceny 

(Kč/MWh) 

Zelené 

bonusy 

(Kč/MWh) 

Zelené bonusy 

(Kč/MWh) 

od (včetně) do (včetně) VT NT 

MVE 

- 31.12.2004 1 988 1 168 1 500 952 

1.1.2005 31.12.2013 2 549 1 729 2 270 1 408 

1.1.2014 31.12.2014 2 499 1 679 - - 

Rekonstruovaná 

MVE 

- 31.12.2013 2 549 1 729 2 270 1 408 

1.1.2014 31.12.2014 2 499 1 679 - - 

MVE v nových 

lokalitách 

1.1.2006 31.12.2007 2 831 2 011 2 600 1 666 

1.1.2008 31.12.2009 2 997 2 177 2 600 1 915 

1.1.2010 31.12.2010 3 257 2 437 2 600 2 305 

1.1.2011 31.12.2011 3 184 2 364 2 600 2 197 

1.1.2012 31.12.2012 3 319 2 499 2 600 2 399 

1.1.2013 31.12.2013 3 295 2 475 2 600 2 362 

1.1.2014 31.12.2014 3 230 2 410 - - 

Tab. 3 - Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2013 ze dne 27. listopadu týkající se MVE 

Novou lokalitou se rozumí lokalita, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 včetně 

připojena výrobna elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě 

6.2.1.3 Doba trvání podpory OZE 

Dle § 7 odst. 3 právo na podporu pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů trvá po 

dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem ve znění účinném 

ke dni uvedení do provozu. Je třeba vzít v úvahu vyhlášku č. 347/2012, která předpokládá dobu 

životnosti nové MVE na 30 let.  

6.2.1.4 Výjimky pro MVE v rámci podpory OZE 

Zákon č. 165/2012 Sb. ukládá MVE následující výjimky:  

 dle § 4 odst. 4 se pro MVE nestanoví minimální účinnost užití energie. Nicméně 

vyhláška č. 347/2012 požaduje, aby v provozním optimu byla minimální účinnost nově 

instalované turbíny MVE 85 % a u renovovaných starších typů 80 %, 
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 dle § 4 odst. 10 pro výrobny elektřiny využívající energii vody do instalovaného 

výkonu 10 MW není jednou z podmínek pro poskytnutí podpory uvedení do provozu do 

31. prosince 2013. 

6.2.1.5 Podmínky pro získání podpory decentrální výroby elektřiny 

 Právo na podporu decentrální výrobu elektřiny se vztahuje: 

 dle § 37 odst. 1 na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České 

republiky připojených k distribuční soustavě a dodanou do distribuční soustavy, 

 dle § 38 odst. 1 na držitele licence na výrobu elektřiny 

6.2.1.6 Forma podpory decentrální výroby 

 Podpora je poskytována dle § 39 odst. 1 formou bonusů na decentrální výrobu elektřiny, 

přičemž dle § 39 odst. 3 je možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na 

elektřinu a formou bonusů na decentrální výrobu elektřiny. Výše bonusů je rozdělena dle 

napěťové hladiny, ke které je výrobna připojena, a stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ 

č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013 viz Tab. 4. 

Napěťová hladina 

připojení výrobny 

Výše bonusu 

(Kč/MWh) 

VVN 9 

VN 13 

NN 27 

Tab. 4 - Výše podpor na decentrální výrobu elektřiny  

6.2.2 Podmínky připojení k elektrizační soustavě 

Veškerá připojení musí být v souladu s platnou legislativou, především se zákonem 

č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon), zákonem č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie, vyhláškou č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, 

platnými ČSN, PNE a s připojovacími podmínkami příslušného provozovatele DS. 

6.2.2.1 Všeobecné podmínky připojení  

Elektroenergetická legislativa do počátku roku 2006 řešila podmínky pro připojení 

zařízení, dopravu a dodávku elektřiny dvěma předpisy, a to vyhláškou Ministerstva průmyslu a 

obchodu č. 18/2002 Sb. o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě a 

vyhláškou ERÚ č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro 

chráněné zákazníky. Dne 1. března 2006 pak nabyla účinnosti vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb. o 

podmínkách připojení k elektrizační soustavě, která na základě novely energetického zákona č. 

458/2000 Sb., provedené zákonem č. 670/2004 Sb., nahrazuje obě dvě výše uvedené vyhlášky. 

Nová vyhláška upravuje podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a 

odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených 

s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. 
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Podmínky připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě 

jsou dle výše uvedené vyhlášky následující: 

podání žádosti o připojení, kterou je dle § 4 odst. 1 třeba podat před výstavbou nebo 

připojením nového zařízení, přičemž dle § 5 odst. 1 je žádost posuzována provozovatelem 

přenosové nebo distribuční soustavy s ohledem na: 

 místo a způsob požadovaného připojení, 

 velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení, 

 spolehlivost dodávky elektřiny, 

 charakter zpětného působení zařízení žadatele na přenosovou nebo distribuční soustavu, 

 plánovaný rozvoj soustavy, 

 pořadí podaných žádostí a 

 limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovených provozovatelem 

předložení studie připojitelnosti, kdy dle § 4a odst. 1 provozovatel přenosové nebo distribuční 

soustavy může od žadatele vyžádat zpracování studie připojitelnosti, a) je-li zřejmé, že zařízení, 

o jehož připojení žadatel žádá, může ohrozit spolehlivost přenosové nebo distribuční soustavy, 

b) žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších, 

uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové nebo distribuční 

soustavy nebo změna stávající smlouvy.  

6.2.2.2 Technické podmínky připojení do DS 

Požadavky na technické podmínky připojení výrobny od DS si určuje příslušný 

provozovatel DS v našem případě ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s pravidly provozování 

distribučních soustav (PPDS) zvláště pak přílohy č. 4 pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí 

provozovatele distribuční soustavy. (15)(16) 

Požadavky na technické vybavení výroben jsou předepisovány ve dvou základních 

rovinách: 

 požadavky na technické zařízení pro dispečerské řízení 

 požadavky připojení výrobny do paralelního provozu s DS 

Technické požadavky na zařízení pro dispečerské řízení 

Pro MVE do 10 MW včetně platí výjimka spočívající v tom, že nemusí být schopny 

víceúrovňového řízení činného výkonu pomocí relé přijímače HDO. 

Požadavky připojení výrobny do paralelního provozu s DS 
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Kontrola napěťových poměrů v síti 

 Zvýšení napětí vyvolané provozem připojených výroben nesmí v nejnepříznivějším 

případě překročit 2 % pro výrobnu s přípojným místem v síti vn a 3 % v síti nn ve 

srovnání s napětím bez jejich připojení. 

 Při dodávce výkonu výrobny do DS je provozovatel výrobny povinen dodržet účiník 

v mezích 0,95 kapacitní a 0,95 induktivní za předpokladu, že činná složka výkonu je 

nad 20 % jmenovitého výkonu zdroje tak, aby nedocházelo k nepřípustnému 

ovlivňování DS napětím mimo stanovené meze. 

 U výroben připojených k DS na hladině vn je na hranici vlastnictví nebo v její blízkosti 

osazován dálkově ovládaný prvek. 

Vybavení rozpojovacího místa mezi výrobnou a DS 

 Pro spojení vlastní výrobny se sítí PDS musí být použito spínací zařízení (vazební spínač) 

minimálně se schopností vypínání zátěže (např. vypínač, odpínač s pojistkami, úsekový 

odpínač), kterému je předřazena zkratová ochrana. Tento vazební spínač může být jak na straně 

nn, tak i na straně vn. Pokud se nepředpokládá ostrovní provoz, lze k tomuto účelu použít spínací 

zařízení generátoru. 

Posouzení nutnosti kompenzace 

 ČEZ Distribuce, a. s., v souladu s PPDS vždy rozhodne o šířce pásma účiníku, která 

musí být zohledněna při zpracování projektové dokumentace na připojení zdroje, která 

připojení řeší i z pohledu posouzení nutnosti kompenzace jalového výkonu výrobny. 

Ochrany výroben 

 Pro neselektivně vypínané výrobní jednotky je zapotřebí zajistit ochrany s 

následujícími funkcemi:  

 Funkce  Rozsah nastavení 
Standardní 

nastavení 

Časové 

zpoždění 

Standardní 

nastavení 

Podpětí 1.stupeň U<  0.70 Un až 1.0 Un 90 % Un tU< 0,5 s 

Podpětí 2.stupeň U<<  0.70 Un až 1.0 Un 80 % Un tU<< 0,1 s 

Nadpětí 1.stupeň U>  1.0 Un až 1.2 Un 110 % Un tU> 0,5 s 

Nadpětí 2.stupeň U>>  1.0 Un až 1.2 Un 120 % Un tU>> 0,1 s 

Podfrekvence 1.stupeň f<  48 Hz až 50 Hz 48 Hz tf< 0,5 s 

Podfrekvence 2.stupeň f<<  48 Hz až 50 Hz 47,5 Hz tf<< 0,1 s 

Nadfrekvence f>  50 Hz až 52 Hz. 50,2 Hz tf> 0,5 s 

Místní provozní předpisy pro výrobny 100 kW a více 

 Provozovatel výrobny zpracuje Místní provozní předpisy (MPP) pro provoz výrobny. 

Jejich součástí bude omezení provozu výrobny s ohledem na napěťové poměry v DS 

(např. automaticky přepěťovou ochranou v rozpojovacím místě). Dále budou obsahovat 

telefonní spojení a adresy provozovatele a obsluhy výrobny.  
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Připojování asynchronních generátorů  

 Asynchronní generátory rozbíhané pohonem musí být připojeny bez napětí při otáčkách 

v mezích 95 % až 105 % synchronních otáček.  

Schválení a uvedení výrobny do trvalého provozu 

 Pro vlastní připojení výrobny a její uvedení do trvalého provozu je nutné kromě výše 

uvedených podmínek uzavřít s ČEZ Distribuce, a. s., Smlouvu o připojení.  

 První paralelní připojení výrobny k síti je možno provést pouze na základě souhlasu 

PDS.  

 První paralelní připojení výrobny (PPP) musí výrobce PDS požádat a současně i 

předložit příslušné dokumenty. Výrobna v danou dobu musí splňovat technické 

podmínky dané PDS. Za účelem kontroly splnění těchto podmínek má PDS právo (v 

souladu se zněním PPDS), provést tzv. proces Prvního paralelního připojení výrobny k 

DS a jejího uvedení do provozu.  

 Výsledkem kontroly je vystavení protokolu o splnění technických podmínek pro 

uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou ČEZ Distribuce, a. s. 

Možnosti připojování nových výroben do DS společnosti ČEZ distribuce a.s. 

 

Obrázek 12 - Lokality s možností připojení z pohledu volné kapacity el. soustavy stanovené 

provozovatele přenosové soustavy.(17) 

Legenda - podbarvení oblastí: 

 Zelená – oblasti otevřené z pohledu přetoků do přenosové soustavy. Přijaté žádosti 

budou dále posuzovány z pohledu Vyhlášky č. 51/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a PPDS Příloha č.4. 

 Červená – oblasti uzavřené z pohledu nadlimitních přetoků do přenosové soustavy nebo 

nedostatku distribuční kapacity. Přijaté žádosti o připojení budou zamítány dle 

Vyhlášky č. 51/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a PPDS Přílohy č.4. 
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6.3 Ostatní právní předpisy 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

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

pozdějších předpisů. 

 Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za 

činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení 

energetického zákona, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 Vyhláška ERÚ č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu 

regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. 

 Vyhláška ERÚ č. 439/2012 Sb., o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení 

složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí 

nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a 

o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 

(vyhláška o zúčtování). 

 Vyhláška ERÚ č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, 

postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběrů a změn 

režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně 

vykupujícímu (registrační vyhláška). 

 Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MPO č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla 

z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých 

zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích 

energie. 

 Vyhláška MPO č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných 

obnovitelných zdrojů, způsob využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu 

elektřiny, tepla nebo biometanu a uchovávání dokumentů o použitém palivu, biologicky 

rozložitelná část komunálního odpadu, požadavky na kvalitu biometanu a kritéria 

udržitelnosti pro biokapaliny. 

 Vyhláška MPO č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody 

při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo 

neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění novely č. 476/2012 Sb.  
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7 Popis situace na Severní Moravě a Slezsku 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. zásobuje pitnou vodou z veřejných 

vodovodů odběratele v městech a obcích bývalých okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín 

a Opava. Na základě smluvního vztahu dodává pitnou vodu i do veřejné vodovodní sítě města 

Ostravy, Studénky, Hlučína a několika dalších obcí. Rozhodující podíl (více než 94 %) 

vyrobené pitné vody připadá na vodu z centrálních zdrojů upravovanou a rozváděnou v rámci 

jedné z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v ČR - Ostravského oblastního vodovodu 

(OOV). Jako hlavní velkokapacitní zdroje povrchové vody slouží tomuto systému údolní nádrže 

Kružberk a Slezská Harta v Jeseníkách, Šance a Morávka v Beskydech.(11)  

Voda z údolních nádrží Kružberk a Slezská Harta je upravována na ÚV Podhradí 

s rozšířenou kapacitou 2 200 l.s
-1

. Voda z údolní nádrže Morávka je upravována na ÚV Vyšní 

Lhoty s kapacitou 450 l.s
-1

, voda z údolní nádrže Šance je upravována na ÚV Nová Ves 

u Frýdlantu nad Ostravicí s kapacitou 2 200 l.s
-1

. Centrální zdroje OOV jsou propojeny 

systémem přivaděčů, řídících a přerušovacích akumulací s propojením na vlastní rozvodné 

systémy měst, skupinových vodovodů i jednotlivých obcí.(11) 

7.1 Popis vybrané lokality 

Pro návrh MVE jsem zvolil ÚV Podhradí. Do ÚV Podhradí je voda dopravována 

z nádrže Kružberk tlakovým přivaděčem o délce 6,6 km o průměru DN 2 400. Na konci tohoto 

přivaděče je mimo jiné umístěna i špičková elektrárna o instalovaném výkonu 7 MW. Z ÚV 

Podhradí pokračuje přivaděč směrem k Domoradovicím.(18) 

Nároky na vodu, jakou může kaskáda nádrží Slezská Harta – Kružberk plnit, jsou 

limitovány tzv. nadlepšovacím účinkem nádrže (průtokem ovlivněným nádrží nad přirozený 

průtok v místě přehradního profilu), který je stanoven na 3,8 m
3
/s při zabezpečenosti dodávky 

podle trvání 99,5 %. Z toho je využito 1,1 m
3
/s pro minimální průtok pod nádrží Kružberk 

a zhruba 0,5 m
3
/s pro zajištění minimálních průtoků a průmyslových odběrů níže na toku 

Moravice. Pro vodárenské účely je tedy ještě k dispozici 2,2 m
3
/s, z čehož je dnes využíváno 

přibližně 1,1 m
3
/s.(4) 

 



 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava   26 

8 Návrh MVE 

V této kapitole se budu zabývat návrhem jednotlivých parametrů a součástí MVE. 

8.1 Návrh průtoku 

Při návrhu MVE na řekách se obecně doporučuje navrhovat průtok QMd (pro M v rozmezí 

hodnot 90 – 120). V našem případě se navrhovaný průtok MVE odvíjí od maximálního 

možného průtoku přivaděče z nádrže Kružberk k ÚV Podhradí, který je 2,2 m
3
/s a průtokem ÚV 

Podhradí závislého na skutečné spotřebě pitné vody, který se v současné době pohybuje kolem 

Qavg = 1,1 m
3
/s. Minimální průtok ÚV jsem zvolil Qmin = 0,6 m

3
/s a maximálně využitelný 

Qmax = 1,7 m
3
/s. 

8.2 Spádové poměry 

 Spádové poměry jsou dány rozdílem hladiny ve vodní nádrži Kružberk a hladinou vody 

ve vývarové vaně turbíny (394 m n.m.). Hladina ve vodní nádrži se pohybuje v rozmezí 

maximální retenční hladiny (431 m n.m.) a minimální hladiny stálého nadržení (414 m n.m.). 

V průběhu roku při normálních podmínkách mimo období extrémního sucha nebo naopak 

období vydatných srážek je hladina udržována na hladině zásobního prostoru ve výšce 

(428 m n.m.). S touto hladinou budu taky při návrhu MVE počítat. Jednotlivé hladiny vodního 

díla Kružberk jsou shrnuty v Tab. 5 

               (5) 

 

VD Kružberk  

Koruna hráze: 435 (m n.m.) 

Kóta přelivu: 428 (m n.m.) 

Maximální retenční hladina: 431 (m n.m.) 

Hladina zásobního prostoru: 428 (m n.m.) 

Hladina stálého nadržení: 414 (m n.m.) 

Tab. 5 - Jednotlivé hladiny VD Kružberk 

8.3 Instalovaný výkon 

Při určení instalovaného výkonu budu vycházet z vypočítaného maximálního spádu, 

průtoků Qmin, Qavg a Qmax a celkové účinnosti ηC, která je vypočítána v Tab. 8. Výpočet provedu 

dle rovnice (1). 

                                            (6) 

                                            (7) 
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                                            (8) 

 Z vypočtených hodnot rovnic (6),(7) a (8) vidíme, že při minimálním navrhovaném 

průtoku je maximální využitelný výkon 160 kW, při průměrném průtoku je to 293 kW a při 

maximálním 454 kW. 

8.4 Určení počtu a výkonu turbosoustrojí 

 Pro optimální využití výkonu v co největším pásmu průtoků, je potřeba zvolit vhodný 

počet a velikost soustrojí. Dle vypočtených parametrů jsem rozhodl pro dvě soustrojí. První 

menší navržené na minimální průtok s turbínou o výkonu 160 kW a generátorem o výkonu 

132 kW. Druhé větší navržené na průměrný průtok s turbínou o výkonu 300 kW a generátorem 

o výkonu 250 kW. Průtoky vyšší než průměrný průtok budou potom krýt obě soustrojí 

provozována současně, tudíž maximální dodaný výkon bude 382 kW. Výkon asynchronních 

strojů jsem volil podle běžně vyráběných řad z Tab. 2. Vždy jsem volil nejbližší nižší výkon dle 

výkonu zvolené turbíny. 

Při této volbě jsme schopni provozovat generátory na jmenovitém výkonu i při poklesu 

hladiny v nádrži i o několik metrů. Jak vidíme v Tab. 6, tak při průtoku 0,6 m
3
/s jsme schopni 

provozovat turbosoustrojí č. 1 na jmenovitém výkonu až do spádu 28 m tj, při poklesu hladiny o 

6 m. Turbosoustrojí č. 2 a při paralelním chodu turbosoustrojí č. 1 a č. 2 jsme schopni pracovat 

na jmenovitém výkonu do spádu 29 m, tj. při poklesu hladiny o 5 m, 

Výkon turbosoustrojí 

P (kW) 

Průtok Q (m
3
/s) 

0,6 1,1 1,7 

Spád 

H (m) 

34 160 293 453 

33 155 285 440 

32 150 276 426 

31 146 267 413 

30 141 259 400 

29 136 250 386 

28 132 - - 

Tab. 6 - Průběhy výkonu turbosoustrojí při daném průtoku a spádu 

8.5 Výběr turbíny: 

Při výběru turbíny jsem vycházel z Q-H diagramu na Obrázek 8. Dle navrženého spádu a 

průtoku se nabízejí 3 typy turbín, a to Francisova, Bánkiho a Peltonova.  

Jeden z hlavních požadavků pro umístění turbíny ve vodárenských provozech, jak jsme si 

řekli v kapitole 5, je snížení tlaku přiváděné vody. V případě turbín Bánkiho a Peltonovy se 

jedná o rovnotlaký typ turbín, což znamená, že tlak vody před oběžným kolem je stejný jako za 

oběžným kolem, což v našem případě není žádoucí.  
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Při posouzení dle využitelnosti spádu je opět nevýhoda na straně rovnotlakých turbín, 

protože musí být umístěny nad spodní hladinou, tak aby se oběžné kolo nebrodilo, čímž vzniká 

ztráta spádu.  

Posledním kritériem při volbě turbíny jsou její jmenovité otáčky. Ty požaduji co největší, 

aby odpadlo zařazení převodovky mezi hřídel turbíny a generátoru. Tím se nesnížila účinnost 

celého soustrojí a sníží se požadavky na údržbu a investiční náklady. Při návrhu generátoru 

budu vybírat mezi 4 či 6 pólovými stroji, což znamená jmenovité synchronní otáčky 1500 min
-1

, 

respektive 1000 min
-1

. Z mnou uvažovaných turbín tomuto parametru vyhovuje jen turbína 

Francisova. 

Jak vyplývá z odstavců výše, nejvhodnější turbínou pro navrhovanou MVE bude turbína 

Francisova, která splňuje požadavek na snížení tlaku vody, využití maximální velikosti spádu a 

nakonec na bezpřevodové spojení hřídele s generátorem. Proto se dále budu při návrhu MVE 

zabývat jen návrhem s Francisovou turbínou. 

8.5.1 Francisova turbína 

Výběr vhodného typu Francisovy turbíny jsem prováděl z nabídkového nomogramu 

firmy ČKD Blansko, viz Obrázek 13.  

První, menší turbína má výkon 160 kW, jedná se o typ EHR 1000 J. Tato turbína bude 

vyrobena pro maximální spád 34 metrů a pro jmenovitý průtok 0,6 m
3
/s. Průměr oběžného kola 

bude 350 mm. Při této velikosti jsou maximální konstrukčně přípustné otáčky přibližně 

1300 min
-1

. Při použití 6 pólového stroje jsou tyto otáčky dostačující, abychom se dostali 

do oblasti generátorického režimu asynchronního stroje.  

Druhá, větší turbína bude provozovaná při běžném chodu úpravny. Je dimenzovaná 

na průtok 1,1 m
3
/s opět při spádu 34 m. Tentokrát se jedná o typ EHJ 2500 J s oběžným kolem 

o průměru 425 mm. Výkon této turbíny je 300 kW. Maximální otáčky jsou 1100 min
-1

, což je 

plně dostačující, neboť jí budeme opět provozovat ve spojení s 6 pólovým asynchronním 

generátorem.  

Regulace průtoku turbínou bude prováděna pomocí lopatek rozvodného kola, jejímž 

otevíráním a zavíráním lze upravovat množství a úhel vody dopadající na oběžné kolo. Přívodní 

potrubí turbíny bude vybaveno na vstupu klapovým uzávěrem, jimž bude možno přísun vody 

na turbínu uzavřít. 
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Obrázek 13 - Nomogramy Francisových turbín firmy ČKD Blansko (3) 

 

8.6 Další vybavení hydraulické části strojovny: 

8.6.1 Přívodní potrubí  

Do objektu vstupuje vstupní potrubní přivaděč o průměru 2,4 metrů. Toto potrubí je 

hned u vstupu do objektu vybaveno bezpečnostním uzávěrem. Za ním je u potrubí zredukován 

průměr a dělí se na tři nezávislé proudy. Jeden proud slouží jako BY-PASS, což znamená, že 

pomocí tohoto potrubí je možné odvést část nebo celý průtok mimo turbíny. 

8.6.2 Klapové uzávěry s hydraulickým ovládáním  

Tyto uzávěry budou instalovány na každém ze tří jednotlivých potrubí. Budou sloužit 

především pro uzavření, ale také pro regulaci průtoku přes jednotlivá potrubí. Všechny budou 

mít řízení z PLC a budou obsahovat snímače polohy otevření. Systém bude regulovat průtoky 

turbínami, udržovat je v oblasti maximálních výkonů a také bude regulovaně, v případě potřeby, 

pouštět část vody mimo turbosoustrojí.  

34 

Turbína č. 2 

Turbína č. 1 
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Obrázek 14 - - Klapový uzávěr s hydraulickým ovládáním(19) 

8.6.3 Savka 

Vzhledem k tomu, že Francisovy turbíny jsou přetlakové, je nutno odvést vodu 

z oběžného kola pomocí savky. Savka zajišťuje hermetické propojení prostoru před oběžným 

kolem turbíny a za ní. (3) Savka je u přetlakových turbín stejně důležitá jako samotná turbína, a 

proto podrobný návrh dodá výrobce turbíny. (19) 

8.7 Výběr generátoru 

Při výběru generátoru jsem zvolil asynchronní stroj, jelikož v tomto případě není 

požadavek na ostrovní provoz, protože budeme připojeni do DS, i když ostrovní provoz je při 

určitých úpravách možný i s AS generátory. Hlavními výhodami AS generátorů oproti SG je 

pořizovací cena, jednoduchá konstrukce, z čehož plyne i jednoduchá údržba. Velikost a počet 

asynchronních strojů jsem již určil v kapitole 8.4. Dalším parametrem při výběru byly jmenovité 

synchronní otáčky, které jsem volil v závislosti na otáčkách turbín, a to 1000 min
-1

, což 

znamená, že budu hledat 6 pólové stroje. Výhoda těchto strojů spočívá v tom, že jsou ještě 

schopny samochlazení vestavěným ventilátorem, a proto je není nutné dovybavit externím 

chlazením.  

Jako generátory jsem zvolil asynchronní stroje firmy ABB řady General performance se 

zvýšenou účinností třídy IE2 v souladu s IEC 60034-30: 2008. Vhodné asynchronní stroje jsem 

vyhledával i v katalozích firmy Siemens, ale tento výrobce vyrábí 6 pólové stroje jen do výkonu 

200 kW. Proto jsem zvolil stoje firmy ABB, jejich vlastnosti jsou shrnuty v Tab. 7. 
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Vlastnosti Generátor č.1 Generátor č.2 

Výrobce  ABB ABB 

Typ M2BA 315 MLA 6 M2BA 355 SMC 6 

Výkon (kW) 132 250 

Počet pólů (pól) 6 6 

Otáčky (ot/min) 992 991 

Jmenovité napětí napětí (V) 400 400 

Jmenovitý vstupní proud (A) 241 450 

Záběrný proud (IR/IN) 7,2 6,7 

cos   při 100% zatížení 0,83 0,84 

Kategorie účinnosti IE2 IE2 

Účinnost 100% 94,9 95,3 

Účinnost 75% 95 95,5 

Účinnost 50% 94,4 95,2 

Jmenovitý moment (Nm) 1 270 2409 

Kostra motoru litina litina 

Krytí IP55 IP55 

Třída izolace class F / B class F / B 

Hmotnost (kg) 980 1590 

Ložiska DE/NDE 6219/C3 6217/C3 6219/C3 6217/C3 

Přibližná cena (Kč) 300 000 450 000 

Tab. 7 - Vlastnosti vybraných asynchronních strojů 

8.8 Účinnost soustrojí  

Účinnost turbíny jsem určil z Obrázek 5, kde vidíme průběh účinnosti Francisovy 

turbíny v závislosti na průtoku. Z grafu vyplývá, že optimální účinnost η = 0,85 Francisovy 

turbíny nastává až od cca 70% průtoku, na který je navržena. Právě v oblasti průtoků od 70 % 

do 100 % budeme Francisovu turbínu provozovat. 

Účinnosti generátorů jsou uvedeny v Tab. 7. V tabulce jsou zobrazeny účinnosti pro 

jednotlivá zatížení a liší se jen nepatrně. Pro další výpočty budu tedy počítat s účinností obou 

generátorů η = 0,95. 

Jelikož v našem případě budeme využívat transformátor s výkonem několika stovek 

kVA, jenž dosahují vysoké účinnosti, budu dále počítat s účinností transformace η = 0,99. 

Jednotlivé účinnosti jsou shrnuty v Tab. 8, kde je i vypočtena celková účinnost dle 

vzorce (9), která vyšla ηC = 0,8.  
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              (9) 

 

Technologické zařízení Účinnost η (-) 

Turbína ηT 0,85 

Generátor ηG 0,95 

Transformace ηTr 0,99 

Celková účinnost ηC 0,80 

Tab. 8 - Jednotlivé účinnosti technologických zařízení MVE 

8.9 Kompenzace 

Pokud provozovatel DS nestanoví jinak tak, účiník zdroje za normálních ustálených 

provozních podmínek při dovoleném rozsahu tolerancí jmenovitého napětí musí být mezi 0,95 

kapacitní a 0,95 induktivní. (20) V našem případě bude kompenzace probíhat na účiník      

     induktivní. Budeme provádět kompenzaci při konstantním činném výkonu, čímž se sníží 

velikost činného proudu a s tím související činné ztráty. 

8.9.1.1 Výpočet kompenzace 

Při výpočtech jsem počítal se jmenovitými hodnotami vybraných generátorů dle Tab. 7. 

Generátor č. 1 

Účiník motoru: 

                        (10) 

Požadovaný účiník: 

                        (11) 

Výkon kondenzátorové baterie 

                                              (12) 

Velikost činného proudu po kompenzaci 

       
     

     
     

    

    
       (13) 
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Generátor č. 2 

Účiník motoru: 

                        (14) 

Požadovaný účiník: 

                        (15) 

Výkon kondenzátorové baterie 

                                              (16) 

Velikost činného proudu po kompenzaci 

       
     

     
     

    

    
       (17) 

8.9.1.2 Návrh kondenzátorové baterie s automatickou regulací 

Výkon kondenzátorové baterie při paralelním chodu obou generátorů: 

                                   (18) 

Pro navržení kondenzátorové baterie jsem využil konfigurátor firmy Lovato electric 

(21). Navržená kompenzace bude nehrazená se statickými kondenzátory. Jedná se o plně 

nastavitelnou automatickou regulaci. Kondenzátorová baterie je navržená jako sedmi stupňová 

s celkovým výkonem 157,5 kvar. Jednotlivé stupně jsou shrnuty v Tab. 9. 

Stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Celkem 

Výkon 

(kvar) 
7,5 15 15 30 30 30 30 157,5 

Tab. 9 - Výkony jednotlivých stupňů kompenzace 

Řízení kompenzátorové baterie bude provedeno automatickým regulátorem účiníku 

Lovato DCRK7, který spínáním jednotlivých stupňů kompenzace bude udržovat účiník 

na nastavené hodnotě. Schéma zapojení regulátoru je zobrazeno na Obrázek 15. 

V Tab. 2 jsou potom shrnuty jednotlivé komponenty, které budou součástí 

kompenzačního rozvaděče včetně cenového rozpočtu, který je výstupem z konfigurátoru. 

Celková částka za komponenty potřebné k regulaci účiníku je necelých 29 tisíc Kč. 
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Obrázek 15 - Principielní schéma zapojení kondenzátorové baterie s automatickým regulátorem 

účiníku DCRK12 až pro 12 kompenzačních stupňů(21) 

 

Č. Popis 
Cena 

(Kč/ks) 
ks 

Cena 

celkem 

(Kč) 

1 Aut. reg. účiníku - vestavný, 7 rel. výst., TTL-RS232 4 019 1 4 019 

2 3f komp. kondenzátor CRTE07520807540 - 7,5kVAr/400V/50Hz 900 1 900 

3 3f komp. kondenzátor CRTE08520815040 - 15kVAr/400V/50Hz 1 376 2 2 752 

4 3f komp. kondenzátor CRTE11620830040 - 30kVAr/400V/50Hz 1 762 4 7 048 

5 Komp. stykač 15kVAr/400VAC, cívka 230VAC, 1Z pom. ktk. 1 101 2 2 202 

6 Komp. stykač 30kVAr/400VAC, cívka 230VAC 1 470 4 5 880 

7 Komp. stykač 7,5kVAr/400VAC, cívka 230VAC, 1Z pom. ktk. 594 1 594 

8 Poj. odpojovač, 125A, 22x58 gG/aM, 3P 968 4 3 872 

9 Poj. odpojovač, 32A, 10x38 gG/aM, 2P 169 1 169 

10 Poj. odpojovač, 32A, 10x38 gG/aM, 3P 260 1 260 

11 Poj. odpojovač, 50A, 14x51 gG/aM, 3P 651 2 1 302 

 

28 998 

Tab. 10 - Seznam komponent pro kompenzaci včetně rozpočtu 
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8.10 Měření v předávacím místě 

Přebytky elektřiny, dodané do DS jsou měřeny elektroměrem, umístěném v předacím 

místě mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem DS. Používá se tzv. čtyřkvadrantní průběhový 

elektroměr, který měří odebranou i dodanou elektřinu samostatně. Tento elektroměr musí být 

trvale přístupný z veřejného prostranství. 

Druh a počet potřebných měřicích zařízení (elektroměrů) a řídících přístrojů (přepínačů 

tarifů) se řídí podle smluvních podmínek pro odběr a dodávku elektřiny příslušného PDS. Proto 

je nutné projednat jejich umístění s PDS již ve stadiu projektu.  

Fakturační elektroměry v majetku PDS a jim přiřazené řídící přístroje jsou uspořádány na 

vhodných trvale přístupných místech odsouhlasených PDS.  

8.11 Elektrická schémata 

8.11.1 Schéma připojení výrobny do DS 

Na Obrázek 16 

Obrázek 16vidíme schéma připojení výrobny do DS 22 kV. Generátory jsou zapojeny paralelně 

a jsou vybaveny ochranami dle požadavků pro paralelní připojení generátorů do DS podle 

kapitoly 6.2.2.2. Z generátorů je potom výkon vyveden na jednu stranu do technologické vlastní 

spotřeby a na druhou stranu do elektroměru pro vykázání zeleného bonusu. Dále výstu 

pokračuje do původní nn rozvodny ÚV, odkud jsou napájeny technologie použité při úpravě 

vody. Dále je umístěna trafostanice původní, kde je nepět z hladiny 0,4 kV přetransformováno 

na hladinu 22kW odkud vyvedený výkon pokračuje přes čtyřkvadrantový elektroměr, který je 

použit pro fakturační měření jak spotřebované energie, tak energie dodané do DS. 

8.11.2 Schéma připojení technologické vlastní spotřeby 

Na Obrázek 17 je zobrazeno zapojení technologické vlastní spotřeby. Tyto spotřebiče 

jsou při provozu aspoň jednoho z generátorů napájeny z vlastní výroby, která se ale nepočítá do 

zeleného bonusu. Technologická vlastní spotřeba má dvě větvě na jedné jsou soptřebiče 

napájeny z hladiny 400 VAC a v druhé větvi jsou spotřebiče napájeny přes zdroj 24 VDC. 
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Obrázek 16 - Schéma připojení výrobny k DS 
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Obrázek 17 - Schéma technologické vlastní spotřeby 
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9 Ekonomické zhodnocení 

9.1 Hrubý výnos MVE 

Výnos MVE se odvíjí od dvou faktorů. Prvním faktorem je množství elektrické energie, 

které jsme schopni vyrobit, a druhým je cena, za kterou jsme vyrobenou elektrickou energii 

schopni prodat. Podle kapitoly 6.2.1.2 máme v našem případě právo na to si formu podpory 

zvolit, a to buď formu zelených bonusů, nebo výkupních cen. Pro určení výše podpory je nutno 

stanovit také datum uvedení do provozu navržené MVE. Počítejme tedy, že MVE bude 

zprovozněna do konce roku 2014 a jedná se o výrobnu v nových lokalitách, čímž se rozumí 

lokalita, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 včetně připojena výrobna elektřiny k přenosové 

nebo distribuční soustavě. V následujících odstavcích porovnáme jednotlivé formy podpory.  

9.1.1 Výpočet vyrobené elektrické energie za rok 

Ve výpočtech budeme počítat s ročním využitím elektrárny po dobu 8500 h a průměrným 

průtokem 1,1 m
3
/s, který bude regulován na 1,07m

3
/s pro optimální využití v 250 kW 

generátoru při spádu 34 m. Účinností celého soustrojí je dle Tab. 8        Výpočet 

provedeme podle vzorce (1). 

                                       (19) 

 Předpokládaná roční výroba el. energie: 

                          (20) 

9.1.2 Využití podpory formou výkupních cen 

Při využití této formy podpory je veškerá elektrická energie naměřená v předávacím 

místě distribuční soustavy a dodána do elektrizační soustavy povinně vykoupena 

nasmlouvaným obchodníkem s elektřinou. Výkupní cenu stanoví ERÚ v aktuálním cenovém 

rozhodnutí Tab. 3 a její výše je pro rok 2014 3 230 Kč/MWh. Tato cena je zachována po celou 

dobu životnosti výrobny (u MVE 30 let) jako minimální s pravidelnou 2% indexací. 

Vyrobená energie 

(MWh) 

Výkupní cena cena 

(Kč/MWh) 

Hrubý roční zisk 

(Kč) 

2125 3230 6 863 750 

Tab. 11 - Roční výnos MVE při využití podpory OZE formou výkupních cen 

9.1.3 Využití podpory formou zeleného bonusu a bonusu pro decentrální výrobu 

elektřiny 

Jelikož proces úpravy vody je energeticky náročný, a tudíž je schopen vyrobenou 

elektrickou energii sám spotřebovat, je v našem případě možné zvolit si podporu formou 

zelených bonusů. Tento bonus je vyplácen na veškerou vyrobenou elektřinu včetně té, kterou 

jsme schopni sami spotřebovat, ale kromě tzv. technologické vlastní spotřeby (elektrická 
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energie spotřebovaná na vlastní provoz výrobny). Zelený bonus hradí operátor trhu (OTE.). 

Výhodou zeleného bonusu je, že není cenou, ale výplatou podpory, a proto je osvobozen 

od DPH. V našem případě se bude jednat o zelený bonus v režimu hodinového zeleného 

bonusu. Hodinový zelený bonus musí být určen minimálně ve výši rozdílu mezi výkupní cenou 

a hodinovou cenou silové elektřiny na vnitrodenním trhu organizovaném OTE, a. s. Výše 

zeleného bonusu se mění každou hodinu podle vývoje ceny silové elektřiny. Vzorec pro výpočet 

hodinového zeleného bonusu stanoví vyhláška č. 140/2009 Sb o způsobu regulace cen 

v energetice. Hodinový zelený bonus nemůže být záporný. Výrobna využívající hodinový 

zelený bonus musí být vybavena systémem pro měření s hodinovým průběhem výroby 

elektřiny.(22) 

Nově lze dle kapitoly 6.2.1.5 při zvolení podpory formou zelených bonusů žádat 

i podporu pro decentrální výrobu elektřiny pro výrobny připojené do distribuční soustavy. Výše 

bonusu pro decentrální výrobu elektřiny stanovuje ERÚ v aktuálním cenovém rozhodnutí viz 

Tab. 4. Tento bonus se však vztahuje jen na elektřinu dodanou do distribuční soustavy, tj. jen na 

přebytky, které nebyl schopný výrobce sám spotřebovat. V našem případě bude bonus 

13 Kč/MWh, jelikož budeme připojeni na napěťové hladině VN. 

Výpočet zisku ve výrobně při využití zelených bonusů není tak jednoduchý jako 

v případě podpory formou výkupních cen. Pro konkrétní výpočty je nutné stanovení základních 

parametrů. Prvním parametrem je výše hodinového zeleného bonusu. Jak bylo zmíněno výše, 

tato hodnota je nestálá a mění se v závislosti na aktuální ceně el. energie každou hodinu. 

K jejímu určení pro následující výpočty jsem vyšel z dat dostupných na stránkách OTE, a. s, 

kde je zveřejněna historie průběhu cen hodinového ZB (v době tvorby DP jsem vycházel z dat 

za prvních 6 měsíců roku 2014). Zprůměrováním těchto hodnot jsem došel k částce 

2357 Kč/MWh. Další důležitou částkou je cena kWh, kterou máme nasmlouvanou 

s dodavatelem el. energie. Tato částka je individuální a záleží na konkrétním obchodníku 

s elektřinou a podmínkách, které jsme schopni si vyjednat. Při jejím určením jsem vycházel 

z nejvyššího tarifu pro domácnosti, kde je cena elektřiny přibližně 2500 Kč/MWh, a cenou 

elektřiny na trhu, která se pohybuje přibližně kolem hodnoty 1000 Kč/MWh. Cena pro ÚV jako 

velkoodběratele se bude pohybovat mezi těmito částkami a spíše se bude blížit tržní ceně 

elektřiny. Já jsem zvolil částku 1500 Kč/MWh. Posledním parametrem je cena, za kterou budou 

nevyužité přebytky prodávány do DS. Zde je možné opět dohodnout výkupní ceny se zvoleným 

obchodníkem s elektřinou. Pokud by však tato částka byla nižší, než je rozdíl mezi výkupní 

cenou a zeleným bonusem, je výhodnější nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu (na Severní 

Moravě ČEZ Prodej, s.r.o), který je v takovém případě podle § 11 odst. 12 povinen uhradit 

výrobci rozdíl mezi VC a ZB. Dále tedy budu počítat s hodnotou 872 Kč/MWh za energii 

dodanou do DS, kterou jsem vypočetl rozdílem VC a hodinovým ZB, který jsem určil výše. 

Z vypočtených hodnot v Tab. 12 vyplývá, že největšího hrubého ročního zisku 

dosáhneme, pokud jsme schopni veškerou vyrobenou energii sami spotřebovat. Zisk ze ZB je 

sice „jen“ cca 5 mil Kč, což je méně než zisk při využití podpory formou VC, ale k tomu to ZB 

musíme ještě připočíst částku ušetřenou na vlastní spotřebě. Když tyto dvě částky sečteme 

dostaneme hrubý roční bez mála necelých 8,2 mil Kč, což je o 1,33 mil Kč více než při podpoře 

formou VC. Se snižujícím se objemem spotřebované energie klesá úměrně i zisk. V případě, že 

veškerou vyrobenou energii dodáme do DS se dostaneme na téměř stejný zisk jako při podpoře 
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formou výkupních cen a jediný rozdíl mezi cenami tvoří bonus za decentrální výrobu elektřiny, 

který se ale v objemu zisku poněkud ztrácí.  

Množství energie 

spotřebované v ÚV  
100% 75% 50% 0% 

Vyrobená energie 

(MWh) 
            2 125                 2 125                 2 125                 2 125     

Spotřebovaná energie 

(MWh) 
            2 125                 1 594                 1 063                      -       

Dodáno do DS 

(MWh) 
                 -                      531                 1 063                 2 125     

Bonus za decentrální 

výrobu (Kč) 
                 -                   6 906               13 813               27 625     

Zelený bonus 

(Kč) 
      5 009 056           5 009 056           5 009 056           5 009 056     

Zisk za dodání do DS 

(Kč) 
                 -                463 250              926 500           1 853 000     

Ušetřeno na vlastní 

spotřebě (Kč) 
      3 187 500           2 390 625           1 593 750                      -       

Hrubý zisk celkem 

(Kč) 
      8 196 556           7 869 837           7 543 118           6 889 681     

Tab. 12 - Roční výnos MVE při využití podpory OZE formou ZB a decentrální výrobu 

9.1.4 Při nevyužití podpory výkupu OZE 

Pro porovnání jsem provedl výpočet, jak by vypadal výnos výrobny, pokud by 

neprobíhala podpora OZE. Jako v předchozí tabulce jsem porovnával 4 případy, podle toho, 

kolik vyrobené energie jsme schopni sami spotřebovat. Při výpočtu jsem počítal se stejnými 

částkami za odebranou a dodanou el. energii jako v případě využiti ZB. 

Množství energie 

spotřebované v ÚV 
100% 75% 50% 0% 

Vyrobená energie 

(MWh) 
            2 125                 2 125                 2 125                 2 125     

Spotřebovaná energie 

(MWh) 
            2 125                 1 594                 1 063                      -       

Dodáno do DS 

(MWh) 
                 -                      531                 1 063                 2 125     

Zisk za dodání do DS 

(Kč) 
                 -                463 250              926 500           1 853 000     

Ušetřeno na vlastní 

spotřebě (Kč) 
      3 187 500           2 390 625           1 593 750                      -       

Hrubý zisk celkem 

(Kč) 
      3 187 500           2 853 875           2 520 250           1 853 000     

Tab. 13 - Roční výnos MVE bez podpory OZE 
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Z Tab. 13 vyplývá, že nejvýhodnější situace nastává v případě, kdy jsme schopni veškerou 

vyrobenou el. energii spotřebovat přímo v místě výroby. Nejhorší situace pak nastává v případě, 

že veškerou vyrobenou el. energii dodáme do DS, což nás jako výrobce nemotivuje pro 

dodávání do veřejné DS, a proto je pro výrobce el. energie výhodnější dimenzovat výrobu 

na jeho vlastní spotřebu, což by se například u MVE projevilo tím, že by nebyl využit veškerý 

potenciál v daném místě, a tudíž by veřejná DS a PS přišla o el. energii vyrobenou z OZE, 

kterou by musela nahradit např. neekologická energie z uhelné elektrárny. 

9.2 Doba návratnosti 

Doba návratnosti u MVE umístěné ve vodárenský zařízeních je nižší než u MVE na 

přírodních tocích, jelikož odpadají větší stavební práce spojené s úpravou jezu nebo nutností 

vystavět derivační kanál nebo tlakový přivaděč. Doba návratnosti jde srovnat jen 

s rekonstrukcemi starých MVE, kde tyto stavební práce odpadají 

Ekonomická návratnost takových projektu je počítána v řádu dvou až pěti let. 
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10 Závěr 

Umístění malé vodní elektrárny ve vodárenských zařízeních se ukázalo jako velmi 

efektivní řešení jak z hlediska hydraulického snížení tlaku vody, tak z hlediska výroby 

elektrické energie. Jedná se o další způsob využití kinetické energie vody mimo koryta potoků, 

říček a řek. Jak jsme si ukázali na příkladech ze zahraničí, je dokonce možné i využití odpadní 

vody na vstupech nebo výstupech z čistíren odpadních vod. 

V praktické části návrhu MVE jsem při výběru dané lokality vycházel z toho, že ÚV 

Podhradí je jednou z největších na severní Moravě a průměrné průtoky zde přesahují 1 m
3
/s. 

Spád je zde dán v této lokalitě hladinou vodní nádrže Kružber, který se pohybuje kolem 34 m. 

Tyto parametry dávají příslib velkého množství vyrobené elektrické energie.  

Důležitým krokem návrhu bylo určení počtu a velikosti výkonu instalovaných 

turbosoustrojí. Tento návrh jsem prováděl tak, aby bylo využito maximální množství průtoků. 

V konečném řešení jsem zvolil dvě turbosoustrojí, jedno menší o výkonu na svorkách 

generátoru 132 kW, které bude pracovat v případech minimálního průtoku, a druhé větší 

turbosoustrojí a výkonu na generátoru 250 kW. Toto soustrojí je navrženo na průměrný průtok 

ÚV. V případě špičkových odběrů pitné vody pracují obě soustrojí paralelně a celkový 

elektrický výkon je 382 kW 

Výběr turbíny jsem podrobil důkladné analýze a z požadovaných parametrů, kterým 

bylo například snížení tlaku přiváděné vody, maximální využití spádu nebo požadavek na 

bezpřevodové soustrojí, vyšla jako jediná použitelná rychloběžná Francisova turbína. 

Výběr generátorů se na počátku zdál jednoduchou záležitostí, jelikož jsem vybíral běžně 

dostupně 6 pólové asynchronní stroje s kotvou nakrátko. Nejdříve jsem vybíral v katalozích 

firmy Siemens, ale zde jsem neuspěl, protože tento výrobce vyrábí 6 pólové stroje jen do 

výkonu 200 kW. Proto jsem nahlídnul do katalogů firmy ABB a zde jsem již našel vhodný 

6 pólový asynchronní stroj o výkonu 250 kW. Proto jsem i menší 160 kW stroj zvolil od tohoto 

výrobce. Oba tyto motory pracují se zvýšenou účinností třídy IE2  

Kvůli podmínkám provozovatele DS udržovat výrobu i odběr elektrické energie 

s hodnotou účiníku mezi hodnotami           kapacitní a           induktivní. Bylo 

nutné provést kompenzaci. V našem případě jsem stanovil hodnotu účiníku na           

induktivní. Navržená kompenzace je nehrazená se statickými kondenzátory. Jedná se o plně 

nastavitelnou automatickou regulaci. Kondenzátorová baterie je navržená jako sedmi stupňová 

s celkovým výkonem 157,5 kvar. 

Nakonec jsem provedl ekonomické hodnocení z hlediska hrubého ročního zisku. 

Porovnávané varianty se lišily formou podpory obnovitelných zdrojů. V prvním případě byla 

zvolená podpora formou výkupních cen. Při této podpoře by byl roční zisk 6 863 750 Kč. 

V případě využití zeleného bonusu je situace komplikovanější, jelikož se odvíjí od množství 

energie, kterou jsme sami schopni spotřebovat. Výnos se tedy počítá jako součet bonusu za 

vyrobenou el. energii a částky, kterou ušetříme za spotřebovanou energii. V případě, že jsme 

schopni celou produkci spotřebovat, je celkový hrubý zisk 8 196 556 Kč. V případě, že jsem 

schopni spotřebovat jen polovinu vyrobené energie je zisk 7 543 118 Kč a v případě, že 
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veškerou vyrobenou energii dodám do DS, je zisk stejný jako v případě podpory formou 

výkupních cen, ke které připočteme podporu za decentrální výrobu elektřiny, ktera činí 

27 625 Kč. Zajímavým srovnání je pak výše hrubého ročního zisku, pokud by neexistovala 

podpora obnovitelný zdrojů energie a energie by byla vykupována za aktuální ceny na trhu. 

V případě, že by jsme veškerou vyrobenou elektřinu spotřebovali sami, zisk by činila jen částka 

za ušetřenou energii o hodnotě 3 187 500 Kč, což je více než 2,5x méně než zisk při využití ZB. 

Pokud bychom počítaly s dobou návratnosti investice při využití ZB na 4 roky, tak bez ZB by to 

bylo přibližně 10 let. V případě dodání veškeré elektrické energie do elektrizační soustavy by 

byl zisk „jen“ 1 853 000 Kč, což je 3,7x méně než při podpoře formou výkupních cen. Pokud 

bychom při této výši podpory stanovili dobu návratnosti na 5 let, tak by se bez využití bonusu 

doba návratnosti prodloužila přibližně na 19 let. Z tohoto hodnocení vyplývá, že podpora 

formou bonusů na výkupní ceny dramaticky mění dobu návratnosti investice do MVE. 
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