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Summary: 

The content of this Bachelor thesis is an evaluate the positives and negatives of 

pumped storage. The introductory part contains partition of hydroelectric power. Another 

capter is directed on the history of water power in the world and in our country. The third part 

describes the water engines, their development and types of water turbines. There is 

descriebed history of pumped storage, their partition and function. There are also decribed 

three major pumping power station in Czech republic and their impact on the environment. 

Remediation work made to on the upper reservoir of Dlouhé Stráně. From foreign are listed 

german power station Goldistahl and planned power station Linth in Switzerland. Use of the 

waves in the project Searaser. In the last section describes the visits and hiking. Overall 

evaluation of positives and negatives is contens of concluded. 

Key words: pumped storage hydro power station, water, weater reservoir, electrical energy, 

turbine, power station 

 

 

 

Anotace: 

Obsahem této Bakalářské práce je zhodnocení kladů a záporů vodních přečerpávacích 

elektráren. Úvodní část obsahuje rozdělení vodní energie. Další kapitola je zaměřena na 

historii využívání vodní energie ve světě a na našem území. Třetí části popisuje vodní motory, 

jejich vývoj a typy vodních turbín. Je zde popsána historie vzniku přečerpávacích vodních 

elektráren, jejich rozdělení a funkce. Jsou zde popsány tři nejvýznamnější přečerpávací 

elektrárny České republiky a jejich vliv na životní prostředí. Sanační práce provedeny na 

horní nádrži elektrárny Dlouhé Stráně. Ze zahraničních jsou zde uvedena německá elektrárna 

Goldisthal a plánovaná elektrárna Linth ve Švýcarsku. Využití mořských vln v projektu 

Searaser. V poslední části je uvedena návštěvnost a turistické využití. Celkové zhodnocení 

kladů a záporů je obsahem závěru.  

 

Klíčová slova: přečerpávací vodní elektrárna, voda, vodní nádrž, elektrická energie, 

turbína, elektrárna 
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ÚVOD 

Energie je jedním z hlavních faktorů majících vliv na rozvoj ve všech sférách 

národního hospodářství a lze ji právem považovat za páteřní část ekonomiky všech 

vyspělých států. S technickým rozvojem a růstem lidské společnosti narůstá poptávka po 

elektrické energii. Omezené zásoby neobnovitelných zdrojů, jako ropa, uhlí a zemní plyn 

jsou pro tempo rozvoje lidstva tím nejpodstatnějším limitujícím faktorem. Lidstvo se tak 

stále více obrací k využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavními zdroji obnovitelné 

energie jsou vodní, sluneční a větrná a biomasy, mezi další patří energie geotermální, a 

mořská. Vodní energie patří v tomto ohledu hned po energii biomasy ke druhému 

nejvyužívanějšímu zdroji obnovitelné energie.  

Jednou z druhů vodních elektráren je i přečerpávací vodní elektrárna. Cílem práce 

je seznámení s přečerpávacími vodními elektrárnami, zhodnocení jejich významu a vlivu 

na životní prostředí. První část je zaměřena na vodu na Zemi jako takovou a formy její 

energie. Následují počátky a vývoj ve využívání energetického potenciálu vod. Dále popis 

funkce a jednotlivých zařízení podílejících se na provozu. Popis tří českých a některých 

významných zahraničních elektráren pracujících na principu druhotné akumulace. Poslední 

části je věnována turistickému využití těchto děl. 
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1 VODA NA ZEMI 

Podle mezinárodních údajů se na celé zeměkouli nachází 1386.10
6
 km

3
 vody. Z toho 

1338.10
6
 km

3 
tvoří vody oceánů a moří (tj. 96,5 %) celosvětové zásoby vody. Zásoby 

podzemních vod jsou odhadovány na 23,4.10
6
 km

3
, 23.10

6
 km

3
 led a sníh, 186,7.10

3
 km

3
 

vody jezer a bažin, 12,3.10
3
 km

3
 atmosférické vody a pouze 2,12.10

3
 km

3
 tvoří voda 

povrchových toků. Celkový objem ročních srážek na zemský povrch je asi 511 000 km
3
, 

koloběh vody se tak opakuje přibližně 41-krát ročně, tedy asi jednou za 9 dní. Ve skutečnosti 

se dešťové srážky vytvářející v tenké vrstvě atmosféry a tvoření nových oblaků se tak opakuje 

mnohem častěji. Minimálně 74 % veškeré atmosférické vody dopadne na zemský povrch 

v podobě dešťových srážek, z toho nejméně 50 % srážek spadne v oblasti rovníku v rozsahu 

do 20
°
 severní a jižní šířky (Gabriel et al. 1998).  

 

1.1 Zdroje vodní energie 

Voda je v přírodě nositelem tří druhů energie a to mechanické, chemické, tepelné. 

Využitelnost těchto tří druhů vodní energie k přeměně na elektrickou energii je ovšem velmi 

rozdílná. Nejvýznamnější je mechanická forma energie, ta zahrnuje energii atmosférických 

srážek, ledovců, moří a říčních toků.   

 Mechanická forma energie závisí na koloběhu vody a jejím objemu. Zdrojem tohoto 

vodního koloběhu je sluneční energie, proto patří k obnovitelným a prakticky 

nevyčerpatelným zdrojům energie. 

 Chemická forma energie se v přírodě projevuje hlavně vznikem solných roztoků, ty 

jsou jejím hlavním činitelem. Voda každoročně rozpustí přibližně 27.10
6 

tun pevných 

látek, to představuje ohromné množství tohoto druhu energie. Jejímu využití v praxi 

ale brání nízká koncentrace roztoků. 

 Tepelná forma energie je technicky využitelná v zařízeních, které jsou 

založeny na principu využití tepelného spádu. Ten se projevuje v pásmech tropických 

moří, kde se teplota vody na povrchu pohybuje mezi 20 až 25°C  a v hloubce asi 4°C. 

Odborníci se také zabývají možností využití energií mořských proudů, které jsou 

vyvolány  
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 teplotními rozdíly v oceánech. Do tepelné formy patří i energie geotermální, která je 

projevem tepelné energie zemského jádra (Broža et al. 1990).  
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2 HISTORIE VYUŽÍVÁNÍ VODNÍ ENERGIE 

 

Historie využívání vodních toků je velmi stará, její kořeny sahají ještě před začátek 

křesťanské éry. Rozvoj civilizace je neodmyslitelně spjat s vodou a historií využívání vodní 

energie, ta umožnila vznik technické základny pro rozvoj dalších technologií. 

Ve 2. století p. n. l. se ve městě Ilyrie, ležící na západě Balkánského poloostrova, 

poprvé konstruují vodní kola s vertikální hřídelí. Koncem 1. stol. p. n. l. římský konstruktér 

Vitruvia Pollia zlepšuje využití vodního kola s horizontálně uloženou osou a vertikálně 

uspořádané mlýnské kameny. Kolem roku 450 n. l. se vodní energie uplatňuje ve větším 

rozsahu k ulehčení lidské práce. Na Jadranu se vodní kolo poháněné přílivem a odlivem 

využívá již roku 1046.  

Konstrukce tzv. korečníků ve 14. století, neboli 

vodních kol se svrchním nátokem (obr. 1) zvýšily výkon 

až o dvojnásobek. Přenos síly od vodních kol je zajištěn 

řetězovými transmisemi, ty sloužily k rozvodu hnací síly 

na větší počet současně pracujících strojů. V 16. století se 

využívá vodních kol s průměry až do 12 metrů a 

výkonem P = 7,5 kW ( Bednář 1989).   

 

Obr. 1 Vodní kolo se svrchním nátokem (internet 4) 

 

Největší rozkvět ve využívání vodní energie nastává na přelomu 17. a 18. století, tehdy 

se jen v Evropě dle odhadů točilo 500 až 600 tisíc vodních mlýnů. Rostoucí počet mlýnů na 

řekách a potocích vyvolal potřebu pevné regulace ve využívání vodních toků.  

Vodní kola nesloužila jen k pohánění mlýnů, ale i k pohonu hamrů a pil. Průměrný 

výkon tehdejších vodních kol byl malý a pohyboval se kolem pěti až sedmi koňských sil 

(Quaschning, 2010). 
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2.1 Vývoj a využití vodní energie na našem území 

 

První dochovaná zmínkou o existenci vodního mlýna na území Čech pochází z knihy 

Kronika česká od Václava Hájka z Libočan. Mlýn byl roku 718 zbudován na řece Ohři u 

Žatce, jako první vodní mlýn ve Střední Evropě. V roce 993 byly zbudovány mlýny 

břevnovského kláštera na Vltavě pod Pražským hradem, ty ovšem měly funkci převážně 

vodovodní. Sloužily k čerpání vody do vodárenských věží a kašen. Roku 1593 byla v Praze 

pod Letnou vystavěna Rudolfova štola, jenž vedla vodu na vodní kolo v Královské oboře, 

které čerpalo vodu do čtyřicetimetrové výšky. Pro rudný průmysl vyrostly další vodní díla 

mezi léty 1770 a 1851. V 18. a 19. století byly v pohraničí zbudovány další vodní kola, pro 

využití levné vodní energie na pilách, v papírnách, škrobárnách a lihovarech. 

V Písku bylo roku 1888 zahájeno elektrické osvětlení z vodní elektrárny. Významný 

podnik o výkonu 80 koní, sloužící ke stlačování vzduchu pro místní kamenný lom byl 

vystavěn roku 1891 v Liticích na Divoké Orlici.  

Do předmnichovského období u nás patří řada velmi malých vodních děl, které se 

budovali na malých tocích. Byly stavěny ze soukromé iniciativy a dodávaly energii 

jednotlivým továrnám, obcím a atd. Velikost těchto vodních děl byla dána mimo omezené 

finanční možnosti také nízkou úrovní elektrotechnického vybavení ( Štoll et al. 1977).  
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3 VODNÍ MOTORY 

Vodní motory jsou stroje, které využívají energii vodních toků. Voda se dostává z míst 

výše položených do nižších poloh, přitom se mění původní potenciální energie na energii 

kinetickou a dále na energii mechanickou. Podle způsobu využití vodní energie dělíme vodní 

motory na vodní kola, pístové vodní motory a vodní turbíny. 

Vodní kola jsou nejstaršími a dnes už prakticky nepoužívaným vodním motorem. 

Pístové vodní motory využívají hydrostatický tlak vody. Voda je přiváděna na jednu, nebo 

druhou stranu pístu a tím se přímočarý vratný pohyb pístu kulovým mechanismem mění na 

pohyb otáčivý. Pohybovou energii využívají převážně vodní turbíny. Voda proudí 

rozváděcími lopatkami, ve kterých se celá, nebo část tlakové energie mění na energii 

pohybovou (Vilem 2001). 

 

3.1 Rozdělení vodních turbín 

Vodní turbíny můžeme rozdělit podle více hledisek, nejpoužívanějším způsobem 

zařazení je podle tlaku před a za oběžným kolem: 

 turbíny rovnotlaké – všechna tlaková energie vody se v rozvaděči mění na energii 

pohybovou. Voda z rozváděcího kola vytéká s nulovým přetlakem, tlak na vstupu do 

oběžného kola je tedy stejný jako na vstupu. Typickým představitelem je Peltonova 

turbína. 

 turbíny přetlakové – v rozváděcích kanálech se přemění jen část tlakové energie na 

energii pohybovou a voda opouští rozváděcí kanál s přetlakem. Rostoucí tlaková 

energie se přemění na pohybovou až v oběžném kole. Při tomto typu turbín je tlak na 

vstupu do oběžného kola větší než na výstupu. Patří sem Francisova a Kaplanova 

turbína (Vilem 2001). 

 

3.1.1 Francisova turbína 

 

Tento typ turbín je určen především pro spády do 500 m, spodní hranice využitelnosti 

Fracisovy turbíny se pohybuje kolem 100 m. Pro menší spády pod hranicí 100 m se pak 
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obvykle využívají jiné druhy turbín např. Kaplanova turbína. Uspořádání hřídele u Francisovy 

turbíny je možné horizontální, nebo vertikální. Tvar a uspořádání lopatek je zřejmý z (obr. 2). 

 

Obr. 2 Schéma Francisovy turbíny (Quachning 2010) 

Voda je na oběžné kolo turbíny přiváděna radiálním směrem pomocí rozváděcího 

kola, v oběžném kole se radiální směr mění na směr axiální. Rozváděcí kolo se skládá 

z lopatek, které jsou otočné kolem čepů, tím je regulován průtok turbínou. Oběžné kolo se 

skládá z vnějšího věnce a náboje, přecházejících v kotouč, který je nalisovaný na hřídeli 

turbíny. Tvar lopatek na oběžném kole turbíny závisí mimo jiné na rychloběžnosti turbíny. Na 

základě rychloběžnosti lze Francisovu turbína dělit na: 

 normální, kdy se oběžné kolo otáčí souhlasně s potenciálním vírem proudu. 

 volnoběžné, kdy se oběžné kolo otáčí pomaleji nežli potencionální vír proudu 

 expresní, kdy se oběžné kolo otáčí rychleji tzv. rychloběžné turbíny 

 

3.1.2 Kaplanova turbína 

 

Vrtulové turbíny se využívají na místech s menším spádem do 100 m. Vyznačují se 

axiálním prouděním vody na oběžné kolo. Tyto turbíny pracují s dobrou účinností pouze 

v okolí nejvýhodnějšího pracovního bodu, nevýhodou těchto typů turbín je velice strmý 

průběh účinnosti s ostrým maximem.  

Vrtulové turbíny jsou vhodné do  míst s ustálenými průtokovými a spádovými 

poměry. Takových míst je jen velmi málo a tak byla vrtulová turbína zdokonalena. Turbínu 

zdokonalil v roce 1919 brněnské technik profesor Viktor Kaplan. Největším rozdílem oproti 
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vrtulovým turbínám byly natáčecí lopatky oběžného i rozváděcího kola. Nastavení lopatek 

oběžného i rozváděcího kola jsou mezi sebou svázány regulační vazbou. K natáčení lopatek u 

Kaplanovy turbíny (obr. 3) se používá obvykle hydraulický pohon na bázi hydromotoru. 

 

Obr. 3 Schéma Kaplanovy turbíny (Quaschning 2010) 

 

V prostoru mezi lopatkami a komorou může docházet ke spárové kavitaci. Tento jev 

se objevuje na konci lopatek oběžného kola, kde vzniká velmi silný podtlak. Následkem toho 

se z vody vylučují bublinky vzduchu a způsobují rázy, které lopatky poškozují (Gabriel et al. 

1998). 

 

3.1.3 Peltonova turbína 

Konstrukce Peltonovy turbíny se od výše uvedených liší, voda je na lopatky přiváděna 

tlakovým potrubím zakončeným jednou nebo více tryskami (obr. 4). Průchodem přes trysky 

se zvýší rychlost vody a tím i její kinetická energie. Voda z trysek následuje na vstupní hranu, 

kde je rozdělena na dvě části oběžné lopatky, zde dochází k postupné změně ve směru 

proudění. Peltonova turbína je vhodná pro spády od 60 m ( Matoušek 2002). 
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Obr. 4 Schéma Kaplanovy turbíny (Quaschning 2010) 
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4 VÝVOJ  PŘEČERPÁVACÍCH  ELEKTRÁREN   

 

Plány hydraulické energetické akumulace byly uskutečněny již koncem 19. století. První 

přečerpávací zařízení bylo zkonstruováno v železárnách Klus ve  Švýcarsku, tam sloužilo 

k akumulaci vody pro hydraulické pohony dílenského vybavení železáren. Strojní zařízení se 

skládalo z pístových čerpadel poháněných vodními turbínami. Následující objekty postaveny 

roku 1904 ve Švýcarském Ruppoldingenu pro spád 315 metrů, s výkonem 1,3 MW a roku 

1907 ve Schaffhausenu, už sloužili k energetickému zásobení ve větším rozsahu. Provozní 

zkušenosti z těchto elektráren daly podnět k budování dalších přečerpávacích vodních 

elektráren (déle jen „PVE“) s vyšším vodním spádem, ale i s vyšším instalovaným výkonem. 

Například PVE Wäggital se spádem 250 metrů a Tremorgio se spádem 920 m a výkonem 

17,6 MW, budované v letech 1925 až 1926 rovněž ve Švýcarsku. 

Výstavba tohoto typu elektráren není omezena jen na oblasti s vysokým výškovým 

rozdílem. Důkazem jsou elektrárny v německém Niederwartha u Drážďan pro spád 152 m a 

Herdecke v Porúří pro spád 155 m. Elektrárna Niederwartha byla uvedena do provozu roku 

1930 a měla instalovaný výkon 4 x 22,3 MW. Obě elektrárny měly provedení se sekundární 

akumulací, tudíž uzavřeným koloběhem vody. Ve svém dlouholetém provozu prokázaly 

správnost základního konceptu, jenž byl důvodem rozhodnutí o jejich výstavbě (Hušek 1993). 

 

4.1 Dělení PVE 

 

Z hlediska vodní akumulace lze PVE rozdělit do dvou skupin na PVE se sekundární, 

nebo se smíšenou a akumulací. 

PVE se sekundární akumulací, rovněž nazývané čisté nebo klasické (obr. 5 a). Mají 

uměle vytvořenou horní nádrž bez primárního přítoku např. PVE Dlouhé Stráně. Voda se do 

horní nádrže čerpá pouze ze spodní nádrže, která je umístěna na vodním toku. Přítokem do 

dolní nádrže jsou nahrazovány ztráty způsobené průsakem a odparem. 

PVE se smíšenou akumulací, u nichž je horní nádrž vytvořena přehradní hrází 

v korytě řeky. Dolní nádrž, obvykle na tomtéž toku, slouží jako vyrovnávací nádrž (obr. 5 b). 

V dolní nádrži bývá umístěna malá průtočná elektrárna např. PVE Dalešice (Matoušek 2002).   
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a) umělá akumulace                                           b)   smíšená akumulace 

 Obr. 5 Řešení PVE z hlediska akumulace vody (Matoušek  2002)  

 

4.2 Umístění  PVE 

 

Volba místa pro výstavbu PVE je těsně spjato s topografickými a geologickými 

poměry krajiny, ty spolu s hydrologickými podmínkami ovlivňují potencionální využití 

vodních toků. Pro dosažení optimální účinnosti je zapotřebí splnění těchto předpokladů: 

 dosažení co největšího objemu horní akumulační nádrže 

 využití co možná největšího spádu při minimální délce přivaděče 

 volba nejvhodnějšího strojního zařízení vzhledem k výkonovým parametrům 

 umístění v nejmenší možné vzdálenosti od těžiště spotřeby elektrické energie 

 

Splnění všech těchto podmínek současně prakticky není možné, tím se volba místa pro 

výstavbu stává kompromisem v jednom nebo více směrech (Hušek 1963). 
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5 ÚČEL A FUNKCE  PVE 

PVE jsou jediným typem vodních elektráren, které si umí energii na výrobu elektrické 

energie samy uložit, pracují s umělou akumulací vody (obr. 6). Tyto typy elektráren byly 

stavěny ještě před spuštěním prvních jaderných elektráren, ovšem jejich význam vzrostl právě 

s rozvojem jaderné energetiky. 

K akumulaci vody do horní nádrže používají nashromážděnou energii v době jejího 

přebytku v elektrizační síti, tedy hlavně v noci, kdy spotřeba klesá. Akumulovanou energii 

pak používá k výrobě elektrické energie, kdy je potřeba rychle pokrýt narůstající spotřebu ve 

špičkách (Quaschning 2010). 

 

 

Obr. 6 Princip činnosti PVE (Quaschning 2010) 

 

Náš stát dává velmi dobré přírodní terénní podmínky pro využívání sekundárního 

hydroenergetického potenciálu, který vzniká druhotnou akumulací vody. Míra jeho využití je 

dána potřebou přerozdělení vyrobené elektrické energie při krytí špiček denního zatížení, 

které nejsou schopny krýt špičkové vodní elektrárny. Základní zdroje elektrické energie, jako 

tepelné, plynové, průběžné vodní a jaderné elektrárny nemohou dosti rychle a pružně reagovat 

na náhlé změny zatížení, nebo výpadky v elektrifikační soustavě. Společně s tím roste potřeba 

využití mimošpičkové a hlavně přebytečné noční energie pro přečerpávání. To začíná ve 

chvíli, jakmile základní elektrárny zasáhnou svým technickým výkonem do proměnné části 

diagramu denního zatížení. Výkonné bloky jaderných elektráren, které jsou prozatím značně 
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nepružné a při regulaci výkonu i značně ztrátové. Pro efektivní účinnost při výrobě elektrické 

energie vyžadují rovnoměrné zatížení. PVE mohou krom pokrývání diagramu denního 

zatížení přebírat další úlohy a to především: 

 odběrem víkendové energie JE pro využití v týdenním cyklu 

 krytí nečekaných havarijních výpadků hlavních energetických jednotek 

 výrobou jalové energie pro stabilizaci předepsaného napětí v soustavě  

 regulací frekvence v síti  

Nutno ovšem zdůraznit, že PVE ve své podstatě nejsou ryzími zdroji elektrické energie 

a nemohou tudíž pracovat samostatně (Broža et al. 1990). 

 

5.1 Funkce  

 

PVE fungují na systému dvou vzájemně propojených vodních nádrží, níže položené 

dolní nádrži a výše položené horní akumulační nádrží. Rozdíl mezi hladinami obou nádrží 

nazýváme spád. Nádrže jsou mezi sebou propojeny tlakovým potrubím. V době přebytku 

energie v energetické soustavě, tedy během noci, elektrárna odebírá energii ze soustavy a 

čerpá vodu do akumulační nádrže tzv. čerpadlový provoz (obr. 7). V horní nádrži se tak 

vytvoří dostatečná zásoba vody, která je době potřeby využita. Pro udržení rovnováhy 

dodávky elektrické energie je voda řízeně vypouštěna přes turbínu vyrábějící elektrický proud 

zpět do dolní nádrže tzv. turbínový provoz. Tím se noční naakumulovaná energie vrací zpět 

do energetické soustavy. Moderní PVE jsou schopny najetí do plného provozu v řádu 

několika desítek sekund (internet 1). 
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                                       Odebíraný a dodávaný výkon (MW)         

                                           Čerpadlový provoz         

                                           Turbínový provoz 

 

5.2 Strojní uspořádání 

 

První PVE měly tzv. čtyřstrojové uspořádané skládající se ze soustrojí generátoru a 

turbíny spolu se soustrojím motoru a čerpadla. Spojení generátoru s motorem u později 

budovaných elektráren došlo k tzv. třístrojovému uspořádání, tedy motorgenerátor, turbína, 

čerpadlo. Nejběžněji používaným řešením je vertikálně uložené soustrojí s vysouvatelnou 

spojkou. Výhodou přístrojového uspořádání je otáčení soustrojí jedním směrem bez ohledu na 

turbínový, nebo čerpadlový provoz. Jednosměrné otáčení značně zkrátilo manipulační čas, 

během kterého docházelo k přechodu čerpadlového provozu na turbínový a naopak. 

Modernější je dvoustrojové uspořádání, kde je čerpadlo sloučeno s turbínou v jeden 

hydraulický stroj, tak je tomu u PVE Dlouhé Stráně. Nejpoužívanějším typem je dvousměrná 

rezervní turbína, která pracuje v jednom směru jako turbína a v druhém směru jako čerpadlo. 

Výhodou tohoto typu uspořádání je celkově menší výška soustrojí, což snižuje náklady na 

výstavbu (Matoušek  2002). 

 

Průběh dne 

MW 

Obr. 7 Graf průběh turbínového a čerpadlového provozu během dne (internet 1) 
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5.3 Provozní stavy  

 

Při turbínovém provozu a odpojeném akumulačním čerpadle se chod nijak zvlášť 

neliší od běžného provozu jiných vysokotlakých elektráren. Během přechodu z klidového 

stavu na turbínový provoz se uvolní uzávěr před turbínou a vodou se zaplaví spirály 

přetlakové, případně rovnotlaké turbíny. Spustí se regulátor turbíny a soustrojí se rozběhne na 

standardní počet otáček. Poté dojde k synchronizaci celého soustrojí a připojení 

hydroalternátoru k síti. 

Čerpadlový provoz, během kterého je voda přečerpávána do horní nádrže probíhá u 

třístrojového soustrojí při zavzdušněné spirále turbíny. V případě čtyřstrojového soustrojí není 

na turbínu čerpadlový provoz vázán. 

Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě. Probíhá při zavzdušnění 

oběžného kola turbíny. Zavzdušněná turbína spolu s hydroalternátorem běží naprázdno, tím 

fungují jako synchronní motor a odebírají proud ze sítě. Tento provoz probíhá v období mimo 

špičkový a čerpadlový provoz (Štoll et al. 1977). 

 

5.4 Účinnost 

 

Energetická bilance PVE, ze které plyne účinnost přečerpávání, jednak záleží na 

stavebním, strojním a elektrotechnickém řešení a jednak na způsobu provozu. Konečná 

účinnost přečerpávání závisí na součinu účinností jednotlivých prvků technologického 

zařízení. Při určení účinnosti záleží, zda se jedná o účinnost malého nebo velkého 

přečerpávacího cyklu. Ve velkém cyklu jsou zahrnuty ztráty vzniklé přenosem elektrické 

energie ze zdroje k čerpadlu při přečerpávacím provozu i ztráty při přenosu elektrické energie 

k zákazníkům během turbínového provozu. V praxi je většinou udávána účinnost malého 

přečerpávacího cyklu, ten se vypočítá jako:  

η = 

                                      Et   - energie vyrobená 

                                      Eč  - energie spotřebovaná při čerpání 

Et 

Eč 
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U starších PVE se účinnost pohybovala od 50 do 60 %. Nově vybudovaných je to 

okolo 75 %, možnost dalšího výrazného navýšení je v současnosti malá, neboť se dosáhlo 

technicky dosažitelných hranic jednotlivých komponentů. To se týká především 

technologického zařízení, jako jsou čerpadla 91 %, turbíny až 95 % a hydromotory 98 % 

(Matoušek 2002). 
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6 ROZVOJ  PVE  NA ÚZEMÍ  ČESKOSLOVENSKA 

První PVE na území České republiky byla vybudována roku 1930 u Černého jezera na 

Šumavě. Druhou v pořadí byla menší PVE u přehradní nádrže Staré hory. Následovala PVE 

se smíšenou akumulací u Pastvinské přehrady. Rok po skončení druhé světové války v roce 

1946 byla do provozu uvedena Štěchovická PVE, která byla na dlouhou dobu největší u nás. 

Na Slovenské straně to byly PVE Dobšiná z roku 1953 a PVE Černý Váh dokončena roku 

1983  (Štoll et al. 1977). 

V České republice jsou v současné době v provozu celkem tři PVE, které vlastní a 

provozuje Skupina ČEZ, a.s. 

 

Obr. 8 Tabulka provozovaných PVE v České republice (internet 1) 

 

 

Obr. 9 Lokalizace PVE v České republice (internet 5) 
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6.1 Dlouhé Stráně 

 

Obr.10 Model PVE Dlouhé Stráně (internet 14) 

 

PVE Dlouhé Stráně (obr. 10) se nachází v katastru obce Loučná nad Desnou 

v Chráněné krajinné oblasti Hrubého Jeseníku. Provoz celé elektrárny je řízen z centrálního 

dispečinku v Praze. Výkon elektrárny je 650 MW, o který se starají dvě Francisovy turbíny. 

Roční výroba elektrické energie se pohybuje kolem 997,8 GWh. 
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Stavba byla zahájena roku 1978 a stala se jednou z nejdéle budovaných vodních 

elektráren v historii Československa i samotné České republiky. Na počátku 80. let nabrala 

stavba na skluzu a rozhodnutím vlády byl celý projekt pozastaven. Roku 1985 došlo 

k modernizaci celého projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto o pokračování ve výstavbě.  

Důvodem pro výstavbu PVE Dlouhé Stráně byly tři významné funkce, které měla 

elektrárna plnit: 

 funkce dynamická je schopnost elektrárny plnit funkci výkonové rezervy systému, 

vyrábět regulační výkon a podílet se tak na kmitočtu soustavy.  

 funkce statická slouží k regulaci napětí v soustavě a transformace přebytku energie 

v soustavě na energii špičkovou. Horní nádrž plní funkci nabíjené baterii, kterou lze 

kdykoli využít.  

 kompenzační funkce slouží k regulaci napětí v soustavě. 

 

Horní nádrž, nachází se na vrcholku kopce Dlouhé Stráně (obr.11), byla vytvořena 

částečně výlomem a zčásti násypem obvodové hráze. Nádrž má tvar elipsy, její rozměry jsou 

maximální délka 750 m a šířka 280 m. Kamenitá hráz je vysypána z materiálu vytěženého 

v prostoru nádrže, takže nedošlo k přesunu materiálu mimo stavební jámu. Dno nádrže je 

z asfaltového betonu o ploše 72 500 m
2
 a tloušťce 180 mm, je spádováno k vtokovému 

objektu. Nádrž má celkový objem 2,7208 mil. m
3
, z toho zásobní objem nádrže činí 2,5739 

mil. m
3
. Svahy nádrže byly přikryty zeminou a osety trávou, k výsadbě byly rovněž použity 

odpovídající druhy místních stromů a keřů.  

 

Obr. 11 Horní nádrž PVE Dlouhé Stráně (internet 2) 
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Koruna hráze s délkou 1750 m a šířkou 5,5 m má na návodní straně betonový vlnolam. 

Na koruně hráze se nachází měřící zařízení, přístup k němu umožňuje kamenné schodiště.  

 Na severovýchodní části nádrže je situován betonový výtokový objekt, který je 

zapuštěn do dna nádrže, nad hladinu je vyvedena pouze část koruny. Technologické zařízení 

se skládá z pevných česlí, revizního uzávěru a dalších pomocných zařízení. Manipulaci 

s hrazením zajišťuje mobilní jeřáb. V areálu horní nádrže jsou v samostatné budově umístěny 

dva komorové uzávěry, odkud lze provádět revizi potrubí přivaděčů pomocí revizního 

zařízení.  

Horní nádrž měla dlouhodobé problémy s asfaltovou izolační vrstvou, v roce 2001 

bylo zjištěno narušení vrstvy asfaltobetonového pláště. Do června roku 2005 neměly 

netěsnosti v plášti vliv na průsakový režim, o měsíc později byl ovšem zaznamenán průsak 35 

l.s
-1

 k opravě návodního těsnění došlo v roce 2007 (obr. 12). Oprava izolační vrstvy by se 

neměla příštích minimálně 20 let provozu opakovat. 

 

Obr. 12 Oprava izolační vrstvy horní nádrže (internet 2) 

 

Dolní nádrž s celkový objem nádrže je 3,405 mil. m
3
, provozní objem činí 2,580 mil. 

m
3
, při provozním klesání hladiny o 22,2 m. Hráz této nádrže je sypaná kamenitá, 

s asfaltovým těsněním. Koruna hráze má délku 306 m a šířku 6 m, hráz se nachází 824,7 m. n. 

m. Všechny prvky ovládání dolní nádrže jsou umístěny ve sdruženém objektu. Vtoky jsou 

hrazeny komorovými uzávěry, které hradí dva profily 5,2 a 5,8 m, každý vtok je ještě 



Vladislav Volf: Klady a zápory PVE 
 

 

 

2013                                                                                                                                                                                  21 

 

rozdělen pilířem na dvě pole o šířce 3,5 m opatřeny česlemi.  Česle jsou osazeny do drážek, ty 

slouží pro osazení revizního hrazení. Hradidla i česle jsou obsluhovány hradidlovým jeřábem, 

který se nalézá v pohotovostní poloze na koruně hráze. 

Hrazený přeliv pro povodňový průtok má tří stupně po 3,5 m, které jsou hrazeny 

zdvižnými segmenty, na levé straně přiléhající ke břehu se nachází dva, třetí v čele spádiště. 

 K zajímavostem patří výskyt pstruhů v obou nádržích elektrárny, jejich cesta 

do horní nádrže pro ně znamená překonání lopatek Francisovy turbíny a tlaku odpovídajícího 

500 m vodnímu sloupci.  

Celá provozní jednotka PVE Dlouhé Stráně je přesunuta do podzemí. Hlavním 

objektem je zde podzemní kaverna (obr. 13) o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m, kde jsou ve 

vertikálním uspořádání umístěny dvě přečerpávací jednotky, s kulovými uzávěry na 

vysokotlaké straně. Pro výstavbu kaverny bylo spotřebováno 690 t ocelové konstrukce, na 

klenbu pak 3600 m
3
 betonu a do bednění o ploše 16 300 m

2
 bylo dopraveno 22 000 m

3
 betonu 

(internet 2). 

 

Obr. 13 Řez podzemní kavernou PVE  Dlouhé stráně (internet 2) 

 

Kaverna je členěna podélně na tři bloky – jeden montážní a dva strojní, každý blok se 

ještě dělí na horní a dolní a ty pak na jednotlivá podlaží. V podlažích jsou umístěny provozy 

elektrárny – spouštěče rozběhových motorů s příkonem 25 MW (tzv. pony motory), ty slouží 

k rozběhu čerpadlového provozu, komory vzduchotechniky atd. Podlaží jsou mezi sebou 
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propojena výtahy a schodišti. V kaverně jsou také umístěny další pomocná zařízení strojně 

hydraulická a elektrotechnická, nezbytná pro provoz elektrárny.  

Celé soustrojí muže pracovat v režimu čerpacím, nebo turbínovém. V čerpacím režimu 

se soustrojí roztočí za pomocí asynchroního motoru, po dosažení synchronních otáček se 

připojí generátor. V turbínovém režimu pohání turbína generátor, ve kterém se vyrábí 

elektrická energie. Pod spirálou rezervní turbíny je umístěn kulový uzávěr, ten slouží 

k otevírání a uzavírání a provádí se dvěma motory. Konstrukce uzávěr umožňuje uzavření až 

do průtoku 75,3 m
3
 za sekundu. Při tomto zatížení tlak odpovídá 595,5 m vodního sloupce. 

Dovolený průsak při tomto tlaku je 25 l za sekundu, ve skutečnosti je ale mnohem nižší a 

pohybuje se okolo 1 l za sekundu. 

Hlavní elektrotechnická zařízení jsou umístěna v komoře transformátorů, jedná se o 

tubus délky 117 m, šířky 16 m a výšky 21,7 m, který je podélně rozdělen do čtyř bloků. 

Výškově je každý blok členěn na spodní železobetonovou konstrukci a horní nosnou ocelovou 

konstrukci s cihelnou vyzdívkou. V horní čtyřpodlažní části jsou umístěny čtyři 

transformátory (dva blokové a dva vlastní spotřeby), akumulátorovna, kompresorovna a 

prostory vzduchotechniky. Vyrobený elektrický proud je odváděn kabelovým vedením o 

napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením do 52 km 

vzdálené rozvodny v Krasíkově. 

Horní nádrž je s podzemní elektrárnou spojena dvěma tlakovými přivaděči, každým 

pro jedno soustrojí. Jedná se o ocelová potrubí profilu 3600 mm, v celém rozsahu 

zabetonovaná v podzemních tunelech. Oba přivaděče tvoří vysokotlakou část hydraulického 

obvodu, liší se pouze ve své délce. S dolní nádrží je elektrárna spojena dvěma odpadními 

tunely, ty tvoří nízkotlakou část hydraulického obvodu.  

Správní a provozním centrem elektrárny je dozorna s řídícím centrem elektrárny. 

V elektrárně pracuje v současné době 29 zaměstnanců. Střediska obsluhy, kontroly a údržby 

jsou podřízeny momentálnímu provozu elektrárny s přesným rozvrhem jednotlivých úkonů a 

měření. Některé z provozů, jako například dozorna jsou v provozu nepřetržitě. Elektrárna je 

schopna v případě potřeby přejít z klidové pozice do maximálního turbínového provozu 

v přechodovém čase 100 vteřin (internet 2). 
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6.1.1 Geologické poměry 

 

Před samotnou výstavbou proběhl důkladný inženýrskogeologický průzkum, kterým 

byl vytvořen trojrozměrný model. Ze zjištěných údajů byla stanovena napjatost a možná 

deformace během ražení prostor budoucí kaverny. Výsledné údaje se postupem výstavby 

potvrzovaly, ovšem došlo i na tři větší závaly o velikosti až 200 m
3
. 

Horninové prostředí, v němž je podzemní část elektrárny zabudována, je tvořeno 

relativně stabilním rulovým masivem. Biotické pararuly jsou slabě, nebo místy silně 

migmatizovány, s lokálním výskytem amfibolitových a pegmatitových složek (Barták 2006). 

 

6.1.2 Vliv elektrárny na životní prostředí 

 

V centrální části Chráněné krajinné oblasti znamenalo negativní vlivy na okolní 

prostředí zejména období výstavby, související s přesuny těžké techniky a trhacími pracemi. 

Investorem však byly tyto negativní vlivy důsledně regulovány, jejich rozsah byl ale 

zanedbatelný ve srovnání s vlivy průmyslových exhalací a nadměrnou lesní těžbou. Během 

několika let po uvedení do provozu došlo k postupnému sjednocení elektrárny s okolní 

přírodou. V současnosti je začlenění tohoto díla do okolní krajiny hodnoceno kladně jak 

ochránci přírody, tak návštěvníky (Barták 2006).  

 

6.2 Dalešice 

 

Vodní dílo Dalešice (obr. 14) se nachází 20 km jihovýchodně od Třebíče u obce 

Kramolín na středním toku řeky Jihlavy. Velmi výhodné bylo umístění elektrárny, do středu 

elektrizační soustavy, kde v okolí nebyly žádné energetické zdroje. PVE se skládá se ze dvou 

nádrží, které byly budovány současně, hlavní nádrž Dalešice s hrází umístěnou v katastru 

obce Kramolín a vyrovnávací nádrže s hrází v katastru obce Mohelno. Řeka Jihlava má na 

svém středním toku poměrně značný sklon, její koryto je silně zaříznuté do okolní krajiny, 

údolí je skalnaté a velmi řídce obydleno.  
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Obr. 14 Letecký snímek PVE Dalešice (internet 6) 

 

První myšlenky na zbudování PVE na řece Jihlavě se objevily ještě před první 

světovou válkou. Zanedlouho po první světové válce na sjezdu Spolku inženýrů a architektů 

v Brně roku 1928 dostaly plány na výstavbu konkrétnější podobu. Na tomto sjezdu byly 

předneseny koncepce dalších pěti nádrží s energetickým využitím. Jistou nevýhodou byl 

ovšem fakt, že řeka má v tomto úseku poměrně malý průměrný průtok. Právě pro svůj nízký 

průtok se plánovalo propojení s nedalekou řekou Oslavou s podobným morfologickým 

povodím. Celková roční energetická využitelnost by představovala 70 mil. kWh, k realizaci 

projektu ale nikdy nedošlo.  

Územní rozhodnutí o výstavbě bylo vydáno roku 1968 a celá výstavba schválena 

vládou ČSSR o dva roky později. Významným momentem bylo rozhodnutí o výstavbě 

Jaderné elektrárny Dukovany, která při svém chodu potřebuje mimo jiné velké množství 

chladící vody (Broža, 2005).  

 

6.2.1 Vliv energetické soustavy Dalešice na okolní krajinu 

 

Tato soustava je situována v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny asi 30 km 

západně od Brna. Zasazena do 150 m hlubokého údolí řeky Jihlavy v kopcovité oblasti 
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metamorfovaných hornin o průměrné výšce 400 m. Hluboké údolí společně s plochým 

rozvodím tvoří otevřený kaskádovitý systém složený z řady subsystémů hydrologického cyklu 

a gravitací řízených svahových pohybů. Před vybudováním elektrárny zahrnoval tento systém 

morfologicky proměnných spojených se sklony svahů, vlastnostmi puklinových systémů, 

infiltračními schopnostmi hornin a pohybem hmot do údolí. Narušením vzájemných vazeb 

některých morfologických parametrů a subsystémů kaskádových prahů způsobilo odezvy 

v reliéfu okolní krajiny. V průběhu výstavby se vytvořily některé umělé tvary reliéfu, ty měly 

vliv na průběh procesů v hydrologickém a gravitačním cyklu.  

 Při analýze vlivů na okolní krajinu byly dopady rozděleny na dopady přímé 

(antropogenní změny), vyvolané technogenními výstupy a dopady nepřímé vzniklé 

sekundárně v reakci krajiny na dopady přímé, ovlivňující především morfologické procesy. 

Dopady přímé jsou dále rozděleny na umělé útvary (hráze, budovy) a umělé tvary reliéfu 

(stavební plošiny). 

 Dalešická přehradní nádrž s PVE a vyrovnávací nádrží Mohelno má nejvyšší 

sypanou tzv. rokfilovou hráz v České republice, dosahující výšky 100 m a zadržuje 127 mil. 

m
3
 vody. Přehradní jezero dosahuje délky 22 km. Betonová hráz vyrovnávací nádrže Mohelno 

je vysoká 48 m a dlouhá 7 km, zadržuje vodu o objemu 17,1 mil. m
3
.   

 Z čistírny odpadních vod jaderné elektrárny Dukovany byla většina odpadní 

vody vypouštěna korytem Skryjského potoka do nádrže vyrovnávací v údolí řeky Jihlavy. 

Objemu odpadních vod činí ročně kolem 16,2 – 20,9 mil. m
3
. Horní část koryta byla pokryta 

betonovými žlaby. Sklon koryta je cca 5° a voda zde proudí rychlostí cca 4 – 5 m/s
-1

 při 

průtoku průměrně 468 l/ s
-1

. Jelikož voda dosahuje tak velkého zrychlení, byly v úseku pod 

betonovými žlaby zkoumány následky korytové eroze v přírodním balvanitém korytě. 

Obnažování kořenových systémů stromů po stranách koryta poukazovalo spíše na účinky 

boční eroze. Rozsah částic suspendovaných v korytě se však příliš nelišil od rozsahu částic 

v přírodním korytě, proto se předpokládala minimální eroze a její současná stabilizace. Roku 

1995 byla horním úseku potoka zbudována retenční nádrž, ta přispívá k regulaci odtoku a 

zamezuje v překročení hranice průtoku stoleté vody (33 m
3
), hlavně při jarním tání, nebo 

mimořádných srážkových událostech. 

 Nejvíce jsou přímé dopady patrny v údolní nádrži. Vybudováním PVE se 

změnil geosystém celého údolí řeky Jihlavy. Některé nepřímé dopady vznikly jako odezva na 

výstavbu hrází, další v souvislosti se zaplavením údolí a následným kolísáním hladiny, 
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související s provozem PVE. V průběhu kontaktu bočních svahů s vodní hladinou a 

v závislosti na množství vody a vlastnostech jednotlivých hornin může dojít k překročení 

prahu stability. 

 Výstavba samotné hráze Dalešické přehradní nádrže ovlivnila stabilitu svahů 

budovaných tělesy amfibolitu (obr. 15). Tato tělesa jsou porušena subhorizontálními plochami 

nespojitosti, subvertikálními zlomy a mylonity. Vnitřní struktůra je náchylnější na porušení 

stability vnějšími vlivy např. odlehčením úpatí svahu. Během hloubení základů pro hráz došlo 

k několika uvolněním skalního bloku a následnému sesuvu. Sítí ortogonálních puklin 

porušené granulity citlivě reagují na změny stability svahu. Vzniká náchylnost k padání sutí, 

na strmých svazích se vyskytují kamenité suti, na úpatích svahů se hromadí osypy.  

 

Obr. 15 Profil skalním sesuvem pod přehradou Dalešice (internet 10) 

1) granulit       2) sesunutý blok amfibolitu      3) mylonitová zóna        4) předpjaté kotvy 

a) původní povrch     b) výlom pro vtokové tunely    c) obtoková štola    d) povrch svahu po úpravě 

  

Reakce související s rozdílnou hloubkou a výškou zatopených svahů obou nádrží. 

Hráz Dalešické nádrže vysoká 100 m vzdouvá vodu do výše 95 m, na vyrovnávací nádrži 

Mohelno dosahuje voda výšky 30 m, zde je hráz vysoká 50 m. Vlivem přečerpávacího režimu 

kolísá během dne výška hladiny obou nádrží, ta se mění i v souvislosti se sezónními vlivy. 

Výkyvy vodní hladiny během dne činní na Dalešické nádrži 2 m a ročně v průměru 10 m. U 

vyrovnávací nádrže činí denní výkyv až 12 m, sezónní výkyvy jsou však menší. Změny 
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sezónní souvisejí s nižšími stavy hladiny především v zimních měsících a vyššími stavy 

během jara. 

 Vzlínáním vody v puklinách obsahujících jílové minerály se v pórech zvětšuje 

hydrostatický tlak, který může vést k poruchám svahové stability. Prostupováním vody 

v horninách přispívá k rozplavování svahových sutí vlnami a vznik volných míst s vysokou 

jímací schopností.  Pozorováním zde byla zjištěna schopnost infiltrace v osypech, které 

pokrývají úpatí svahu a usnadňují tak pronikání vody do puklin. 

 Břehová zóna obou nádrží je lokálně ovlivňována činností vln a břehovou 

erozí. Na plošně rozlehlejší nádrži Dalešice se oproti menší vyrovnávací nádrži Mohelno více 

uplatní rychlost a síla větru. V místech, kde se hladina přímo dotýká sutí a hlín, se projevují 

rušivé vlivy vln a abraze. Důkazem těchto jevů jsou místy 1,5 až 2,5 m vysoké abrazní sruby, 

s kolmými až převislými stěnami. 

 Na vyrovnávací nádrži Mohelno se břehová eroze na rozdíl od abraze projevuje 

výhradně v břehové zóně, v souvislosti s každodenními změnami výšky hladiny během 

provozu elektrárny. Reakcí na břehovou erozi mohou vzniknout akumulační příbřežní valy. 

Při poklesu hladiny vody v nádrži je odhalený břeh rozčleněn do soustavy rýh. Trhliny můžou 

být 0,2 až 0,7 m široké a 0,4 m hluboké. Břehová eroze postihuje oblast o rozloze až 600 m
2
. 

K této erozi přispěla výrazně antropogenní agradace navážkami. Takto uměle zvýšené břehy 

jsou náchylnější k samovolnému sesouvání do nádrže vlivem činnosti vln, tím se zvyšuje 

objem usazenin v nádrži (Hrádek 2003). 

 

6.3 Štěchovice 

 

U obce Štěchovice v nepřístupném údolí se strmými skalnatými svahy se nachází 

přehrada považována mnohými za jednu z nejkrásnější z celé Vltavské kaskády. Hlavním 

účelem elektrárny mělo být vyrovnání a využití odtoků z VD Slapy a Orlík. 

Koncem roku 1937 se začíná s výstavbou zdymadel ve Štěchovicích. Profil toku byl 

poměrně úzký, vznikal tak silný proud a stavy vody byly velmi proměnlivé. Problémy 

nastávaly se zamrzáním a odchodem lodních ker. Z důvodu zachování lodní dopravy a 
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průchodu velkých vod byla výstavba rozdělena do tří etap. Celkem bylo při stavbě použito 

186 000m
3
 betonu, pro jeho výrobu byly betonárny vystavěny no obou březích.  

Mimo středotlaké zde byla umístěna i vysokotlaká elektrárna, pro kterou zde byly 

velmi příznivé terénní podmínky. Na levém břehu ve výšce asi 200 m je tak roku 1940 

rozhodnuto o umístění akumulační nádrž. Zkušební provoz středotlaké elektrárny měl být 

zahájen v září roku 1941. Výstavba byla poznamenána druhou světovou válkou a zkušební 

lhůta tak byla posunuta o dva roky později, kdy je uvedena do provozu první turbína. Do 

plného provozu byla elektrárna uvedena až roku 1945. 

Teprve v průběhu výstavby bylo rozhodnuto o vybudování PVE (obr. 16), která se 

svými parametry měla stát evropským unikátem. Rezervní nádrž s objemem 0,5 mil. m
3
 byla 

zbudována na vrcholku kopce Homole. Vodu do ní hnala čerpadla na společných hřídelích 

s turbínami a motorgenerátorem pomocí dvou tlakových potrubí o průměru 1,7 a 2 m pomocí. 

Stěny nádrže složeny ze 73 vzájemně oddilatovaných bloků tvoří na povrchu tvar 

nepravidelného pětiúhelníku. Dno nádrže je jílově těsněno s ochrannou štěrkovou vrstvou. 

 

Obr. 16 PVE Štěchovice a kopec Homole s rezervní nádrží (internet 7) 

Během let 1992 až 1995 prošla elektrárna důkladnou rekonstrukcí. Během ní byly dvě 

původní Francisovy turbíny každá o výkonu 21 MW nahrazeny jedním reverzibilním typem 

soustrojím model Francis FR 180, výkon elektrárny tak vzrostl na 50 MW. 

Díky převážně studené vodě, která je zastíněna vysokými svahy a nemá tak šanci 

k výraznému zvýšení teploty, v okolí nikdy nedošlo k rozšíření rekreace. Údolí tak zůstalo 
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civilizací téměř nedotčeno, jsou zde k vidění zbytky koňské cesty, která v minulosti sloužila 

k tahání lodí proti proudu. Kolem nádrže vede naučná stezka, kterou je možné se dostat až ke 

Slapské vodní elektrárně (Broža et al 2005). 

 

6.4  Plánovaná  nadnárodní  PVE  Lipno – Aschach 

 

Uprostřed Evropy mezi Rakouskem a Českou republikou se naskýtají vhodné 

podmínky pro vybudování nadnárodní PVE o výkonu až 1000 MW. Jak horní tak i dolní 

nádrž jsou postaveny. VD Lipno na Vltavě by tvořilo horní nádrž, s hladinou 716 až 726 m 

n.m., převýšení oproti VD Aschach na Dunaji činí až 456 m a vzdálenost obou děl je pouhých 

27 km. K dosažení výkonu 1000 MW by muselo při turbínovém režimu z Lipna odtékat 260 

m
3
/s vody, naopak při čerpadlovém režimu pojmout cca 200 m

3
/s. Velikost obou nádrží by 

umožňovala týdenní i delší cykly. VD Lipno s objemem 306 mil. m
3
 vody, jeho hladina by 

bez bilance přítoku za 4 hodiny provozu na plný výkon klesla o necelých 8 cm. Ke zpětnému 

doplnění tohoto úbytku bude potřeba denně cca 5 hodin čerpadlového provozu. V období 

velkého sucha se na Lipně vyskytuje záporná bilance, neboli stav kdy přirozené přítoky 

nestačí doplňovat výpar. I v tomto období ale musí být vypouštěno hygienické minimum 

činící 7,5 m
3
/s, tím hladina stále zaklesává. Při tomto stavu může současná VE Lipno 

zpracovávat jen 6 m
3
/s, což by při plném výkonu stačilo jen na 1,6 hodiny provozu. Proto by 

přísun vody z Dunaje pomocí PVE mělo velký význam. Nová PVE umožní i přesun vody 

v případě hrozících povodní, jakou byla ta z roku 2002 a ochrání tak celé povodí horní Vltavy 

před mnohamilionovými škodami.  

Dunaj je v tomto svém profilu hlavně ledovcovou řekou s nadbytečnými průtoky 

během letních měsíců, naopak na Vltavě se zpravidla každé léto potýkáme s nedostatkem 

vody. V období sucha je tak pod Střekovem u Ústí nad Labem zastavena lodní plavba, neboť 

chybí dva jezy, jejichž dostavbě již řadu let brání soudní spory.  Přísun vody z Dunaje pomocí 

PVE by mohlo zvednout hladinu až o více než 30 cm, to by uspořilo náklady na dobudování 

této významné plavební cesty. 

Po mnoha odborných studiích a expertizách zpracovávaných od roku 1998 bylo 

navrženo uspořádání se čtyřmi reverzibilními turbosoustrojími o výkonu 4x 250 MW, 

podobně jak je tomu u PVE Dlouhé Stráně. 
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Odborný odhad stanovil pro alternativu 1000 MW návratnost investice 12 až 15 let. 

Z ekologického hlediska by mícháním kyselé vody z Vltavy a zásadité vody z Dunaje vedlo 

k oživení fauny a flóry ve Vltavě, naopak poměr kyselé vody z Lipna by byl v Dunaji 

zanedbatelný. Ostatně již od roku 1823 převádí Schwarzenberský plavební kanál vodu Vltavy 

do Dunaje. Realizace tohoto projektu umožní propojení 400 kV sítě mezi Českou republikou 

a Rakouskem (internet 8). 
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7 PVE VE SVĚTĚ 

 

Evropská unie vyzvala ke zvýšení kapacity akumulačních vodních elektráren k vyrovnání 

nestabilních výkonů větrných a fotovoltaických elektráren. To přivedlo společnost Axpo AG 

k vyhotovení projektu vysokohorské přečerpávací elektrárny na spádu mezi jezerem Muttsee a 

nádržemi Limmernsee a Tiefehd. Roku  2009 schválila švýcarská vláda projekt Linth 2015 (obr. 17),   

za sumu 2,1 miliardy švýcarských franků, jako nejvýše položené PE světa. Vzhledem k nepříznivým 

přírodním podmínkám, které v těchto místech panují, je zde práce možná jen 6 měsíců v roce. 

 

Obr. 17 Projekt Linth ve Švýcarsku (Tůma 2011) 

 

 

 

 

 

V kaverně budované 600 m hluboko ve skalním masivu se bude nacházet strojovna. 

Ve 150 m dlouhé a 55 m vysoké hale budou umístěny čtyři Francisovy turbíny, každá o 

výkonu 250 MW. 

1- jezero Muttse          2- plánované rozšíření jezera       3- jezero Limmersee 

4- budovaná hráz        5- vyrovnávací věž                      6- uzávěr 

7- tlakový přivaděč     8- hlavní strojovna                       9- přístupová štola  

10- údolní nádrž Tierfehd    11- rozšíření nádrže Tierfehd 
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Vytěžená hornina z hloubení kaverny prochází drcením a použita pro 1 km dlouhou a 

35 m vysokou klenbovou hráz. Hráz by měla zvětšit objem jezera Muttsee až čtyřikrát. 

Dvojitá tlaková šachta s kulovými uzávěry dlouhá 1000 m a štolový přivaděč o průměru 9,2 

m zajistí přečerpávání vody z jezera Limmernsee do jezera Muttsee a její zpětné přepouštění 

na turbínu. Tunely pro tato potrubí razí poprvé na světě takřka kolmo speciální tunelovací 

fréza vážící 700 tun. Významnou událostí bude umístění čtyř 250 tunových transformátorů, ke 

které by mělo dojít v roce 2014. Na švýcarskou síť by mělo být toto technické dílo připojeno 

do léta 2015 (Tůma 2011).  

 

7.1 PVE  Goldisthal 

 

Tato PVE se nachází na horním toku řeky Schwarza mezi městy Goldisthal a Scheibe-

Alsbach v Německu. Do provozu byla uvedena roku 2003 a s instalovaným výkonem 1060 

MW (4x265 MW) patří k největším v Evropě a vůbec největší v Německu (obr.18). 

Elektrárna se začala budovat již v 60. letech v dobách NDR. Horní nádrž o objemu 12 mil. m
3
 

a plochou 55 ha se nachází ve výšce 880 m. Pomocí dvou tlakových potrubí o délce 800 m 

s převýšení 350 m je voda vedena na celkem čtyři rezervní Francisovy turbíny, dvě 

synchronní a dvě asynchronní. Dolní přehradní nádrž s výškou hráze 67 m má objem 18,9 

mil. m
3
 vody (obr.19). Samotné město Goldisthal leží téměř 500 m pod hrází. Elektrárna je 

schopna náběhu do plného výkonu do 110 sekund. V Evropě unikátní asynchronní turbíny 

umožňují plynulou regulaci otáček (internet 1). 
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Obr. 18 Umístění jednotlivých objektů (internet 1) 

 

 

Obr. 19 Horní a dolní nádrž PVE Goldisthal v Německu (internet 3) 

 

 

 

 

1. Řídící a správní budova 

2. Hlavní přístupový tunel 

3. Odpadní štoly 

4. Spojovací tunel 

5. Kaverna 

6. Tlakový přivaděč 

7. Větrací šachta 

8. Vtokový objekt 

9. Horní nádrž 

10.  Dolní nádrž 

11.  Přehradní hráz 
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8 ENERGIE Z MOŘSKÝCH VLN 

 

Projekt Searaser předtavila světu britská firma Dartmouth Wave Energy. Jedná se o 

mořskou pumpu, využívající pohybu mořské hladiny k čerpání vody do vyšších poloh. 

Zařízení je velmi jednoduché má pouhé čtyři pohyblivé části, které nevyžadují žádné mazání, 

o ten se stará sama voda. Princip je velmi jednoduchý zařízení samotné, ale žádnou 

elektrickou energii přímo nevyrábí, slouží pouze k čerpání. Čerpadlo je poháněno svislým 

pohybem pístu, který se nachází mezi dvěma bójemi. Jedna z bójí je umístěnou pod hladinou 

na konstrukci pevně přichycené k mořskému dnu, druhá z bójí se pohybuje na hladině (obr. 

20). Jakmile dojde silou vln k pohybu horního plováku, začne se pohybovat píst (internet 12). 

   

Obr. 20 Princip fungování systému Searaser (internet 12) 

 

Voda může být dopravována na 

vyvýšený vrchol, kde je ukládána v umělé 

nádrži jako potencionální zdroj energie, tak je 

tomu u elektrárny Yanbaru na ostrově Okinawa 

v Japonsku (obr. 21). Z nádrže je voda vedena 

přivaděči na turbínu, jako u klasický PVE. 

Pokud není k dispozici vhodné místo pro 

umístění akumulační nádrže je pumpa 

prostřednictvím akumulátoru schopna vytvářet 

dostatečný tlak k pohonu turbíny na úrovni   

Obr. 21 Elektrárna Yanbaru (internet 13)         mořské hladiny  (internet 11).                                                       
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9 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V PVE PRO ČR 

Vodní elektrárny se na celkové výrobě elektrické energie v České republice podílejí 

necelými 3,6 %, což je necelých 2,4 mil. MWh. Technický využitelný hydroenergetický 

potenciál toků v našem státě činí v průměrném roce je asi 3 380 GWh. Z tohoto množství je 

viz. (tab. 1) zhruba 40,7 % vyrobeno v malých vodních elektrárnách o výkonu do 10 MW, 

44,5 % v elektrárnách o výkonu nad 10 MW, přečerpávací vodní elektrárny zabírají zbylých 

14,8 % (internet 7).  

 

            Tab. 1 Výroba elektřiny v jednotlivých typech VE v roce 2008 (internet 7) 

 



Vladislav Volf: Klady a zápory PVE 
 

 

 

2013                                                                                                                                                                                  36 

 

10 TURISTICKÉ VYUŽITÍ  

VPE Dlouhé Stráně zvítězila v roce 2005 v anketě 7 divů ČR pořádanou serverem 

iDnes. Její informační centrum se prosinci roku 2010 stalo součástí sportovního komplexu 

Kouty. Na VPE Dlouhé Stráně zavítalo od roku 1998 již přes 700 000 návštěvníků, jen v roce 

2012 absolvovalo prohlídku 35 906 zájemců a dalších 41 221 jich individuálně vyjelo 

lanovkou k horní nádrži. Dříve bylo možno dopravit se osobními automobily až k samotné 

elektrárně, po dohodě s představiteli CHKO Jeseníky byl vydán zákaz vjezd automobilům a 

dopravuju tak zajišťují autobusy, kterých smí denně vyjet osm. Nadále ovšem návštěvnost 

roste a elektrárna je tak nejnavštěvovanější z celé skupiny ČEZ. V prostoru horní nádrže jsou 

instalovány panoramatické tabule, připravené ve spolupráci s pracovníky CHKO Jeseníky. 

Plánovány jsou také večerní exkurze, bude-li o ně z řad návštěvníků zájem. 

Výhodou Štěchovic je blízkost hlavního města, pro školy je tak elektrárna dobrou 

příležitostí doplnění výuky fyziky. V roce 2011 se navíc otevřela možnost navštívit provoz 

elektrárny Slapy, obě místa jsou nyní propojena naučnou stezkou (internet 9). 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zhodnocení kladů a záporů výstavby PVE. Mezi klady pro 

výstavbu PVE oproti současným typům elektráren patří schopnost velmi dobře a rychle 

reagovat na zatížení, nebo případné výpadky v síti. Další nespornou výhodou je využívání 

energie nashromážděné v době jejího přebytku v síti k akumulaci, na dobu kdy je třeba rychlé 

pokrytí zvyšující se spotřeby. Bohužel v současné době ještě neumíme dlouhodobě ani 

efektivně skladovat elektrickou energii a jsme tak nuceni jí neustále vyrábět. S rychlostí 

pokrytí souvisí i čas, za který je elektrárna schopna plného výkonu, ten činí pouhých několik 

desítek sekund. Životnost všech typů vodních elektráren je pro jejich relativní konstrukční 

jednoduchost několikanásobně delší, než je tomu u ostatních druhů elektráren. PVE jsou 

velmi šetrné k okolnímu prostředí na rozdíl od provozu tepelných elektráren, které mají trvale 

nepříznivý vliv na kvalitu životního prostředí. Největší nevýhodou je potřeba geograficky 

příznivých podmínek pro jejich výstavbu. PVE navíc nejsou čistým zdrojem elektrické 

energie a nelze tak na ně spoléhat, jako na jediný zdroj a tak i v blízké budoucnosti bude 

muset dál spoléhat na dodávky energie hlavně z tepelných a jaderných elektráren. Příslib do 

budoucnosti jsou technologie využívající sílu mořských vln, které by se měly stát dalším 

vítaným způsobem jak získat čistou energie. 

Plány na propojení Lipenské přehrady s Dunajem zatím bohužel naráží na ekonomické i 

ekologické bariéry. Elektrárna v Dlouhých Stráních nejdříve také vyvolávala nesouhlas 

s výstavbou v Chráněné krajinné oblasti a s tím spojené seříznutí druhého nejvyššího 

vrcholku Jeseníků pro horní akumulační nádrže. Nakonec jak se po letech ukázalo a jak sem 

se mohl sám při její návštěvě přesvědčit elektrárna nijak nenarušuje okolní krajinu. Spojení 

Dlouhých Strání se sportovním areálem Kouty ještě navýšil zájem o toto technické dílo. Jak 

vyplývá z kapitoly 10 o vodní elektrárny je mezi širokou veřejností veliký zájem. To dokládá 

každoroční nárůst návštěvníků ve všech třech PVE, které jsou u nás v provozu.  
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