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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VAŘÁK, M. Návrh malé vodní elektrárny: bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2015, 50 s. Vedoucí práce: 

Vrtek, M., 

 

Bakalářská práce se zabývá stavem vodní energetiky v České republice. V teoretické 

části je rozebrán současný stav vodních elektráren u nás a perspektivy, které tento 

druh získávání energie můţe do budoucna přinést. V praktické části je proveden rozbor 

hydropotenciálu středního toku. Jedná se o řeku Olši v blízkosti města Český Těšín. 

Pomocí těchto údajů je následně proveden návrh turbíny a návrh skladby turbín 

instalované v malé vodní elektrárně. Poslední část práce obsahuje energetické, 

ekonomické a environmentální zhodnocení, které poukazuje na to, zda je stavba 

takovéto malé vodní elektrárny dobrá investice. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

VAŘÁK, M. Small Hydro Power Plant Project: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Energy Engineering, 2015, 50 p. Thesis head: Vrtek, M. 

 

This Bachelor Thesis concerns with the status of hydropower energetics in the Czech 

Republic. Theoretical parts are focus on present situation of hydropower plants in the 

Czech Republic and perspective of retrieving energy by hydropower plants in the 

future. In practical part is made analysis of hydropower potential of middle river. The 

river is Olše near the city Český Těšín. Than is made the project of turbine and project 

of composition of turbines in small hydropower plant. The last part of this thesis 

encompassed energetic, economic and environmental evaluation, which points if this 

small hydropower plant is a good investment. 
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1 Úvod 

 

Ochrana ţivotní prostředí je velmi oţehavé téma, které se řeší čím dál častěji. 

Vzhledem k tomuto faktu by bylo hezké přejít z tepelných a jaderných elektráren, které 

produkují mnoho škodlivých látek na ty, které jsou šetrnější.  

 

Nejde pouze o ochranu ovzduší a krajiny. Zvýšením počtu obyvatel a technického 

pokroku jsou nároky na energii stále větší. Světové zásoby fosilních paliv nejsou 

nevyčerpatelné a je třeba hledat nové cesty pro výrobu energie. Těmi by například 

mohly být obnovitelné zdroje. 

 

K obnovitelným zdrojům se mimo jiné řadí solární, větrná nebo vodní energie. 

V posledních letech vzrostl zájem státu na solární energii, coţ se projevilo dotacemi 

takovýchto elektráren. Mohli bychom říci, ţe tímto byl zájem o vodní elektrárny mírně 

zastíněn, není to však pravda. Vodní elektrárny si svůj postoj stále drţí. Proto bude tato 

práce zaměřena na vodní elektrárny, jelikoţ voda je dobrý a hlavně čistý zdroj 

získávání energie.  

 

V mé práci bych se chtěl podrobněji zabývat principy vodních turbín, které mě jako 

funkční energetické stroje fascinují. A díky nim bych chtěl navrhnout co nejefektivnější 

malou vodní elektrárnu. 

 

V první části práce budou popsány hlavní pojmy energetického průmyslu. Bude 

nastíněn hrubý náhled do tohoto průmyslu ve světě, četnost elektráren, postoj zemí 

k tomuto druhu získávání energie, atd. Dále rozeberu situaci vodní elektráren v České 

republice.  

 

V praktické části budu navrhovat malou vodní elektrárnu pro menší tok ve vybrané 

lokalitě. Podle základních údajů budu vybírat turbínu a následně ji dimenzovat pro její 

efektivní a ekonomický provoz. Dále budu rozebírat stavbu MVE z ekonomického 

hlediska, čímţ chci zjistit, jestli se tato stavba vyplatí.  
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2 Energie 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [1,2,10]. 

Energie je stavová veličina, o kterou nám jde v elektrárnách především. Je jedním 

ze základních faktorů ovlivňující technický pokrok a samotný rozvoj společnosti. Má 

mnoho definic, avšak v energetickém průmyslu ji lze popsat jako schopnost látky konat 

práci. Za práci povaţujeme cestu mezi dvěma stavy energie. 

 

Vzhledem k rostoucí světové populaci je zapotřebí čím dal více energie. Je to dáno 

také náročnější spotřebou dnešních lidí. Zatímco prehistorický člověk spotřeboval 

kolem 2 kWh energie za den, dnešní člověk ve vyspělejších zemích spotřebuje okolo 

250 kWh energie za den. Uhlí, ropa, zemní plyn i uranová ruda jsou vyčerpatelné 

zdroje energie a proto je třeba hledat jiné cesty výroby energie, aby se jejich vytěţení 

neuskutečnilo, nebo alespoň co nejvíce oddálilo. Kromě tohoto problému je tu také 

ničení ţivotního prostředí plyny, které jsou produkty spalování, nebo nebezpečný 

odpad produkovaný jadernými elektrárnami.   

 

Energie dělíme na: 

a) vnitřní, 

b) chemickou, 

c) potencionální, 

d) vnější, 

e) tlakovou, 

f) kinetickou, 

g) objemovou, 

h) entalpie. 

 

Ve vodních elektrárnách se rozlišují pouze tři druhy energií a to kinetická, tlaková a 

potencionální energie vody. Ve výsledku však operujeme pouze s energií kinetickou a 

tlakovou jelikoţ potencionální energie nám tyto energie přímo ovlivňuje. Potencionální 

energie je dána výškou výstavby nádrţe a samotnou výškou hladiny vody v nádrţi. 

 

 

2. 1 Energetické zdroje Země 

Téměř všechna energie na Zemi pochází od Slunce, bez jehoţ působení je ţivot 

na Zemi nemoţný. Kupříkladu energie uhlí, dřeva, ropy je energií Slunce, která se 

časem a za příznivých podmínek naakumulovala v organických látkách. Slunce nám 

také kromě fosilních a recentních paliv předává energii přímou cestou a to okamţitým 

zářením, které umí rozpohybovat vítr a vodu.  
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Obr. 2.1 Oběh vody [15] 

 

 

Zbylá část energie je energie rotace Země a energie radioaktivních prvků. Tato 

energie byla vytvořena při vzniku Země z mateřské mlhoviny. 

 

Množství sluneční energie dopadající na Zemi 

Slunce vyzařuje svoji zářivost do všech směrů kosmického prostoru. Na naši 

planetu dopadne pouze malá část, která je však v našem zemském měřítku obrovská. 

Výkon dopadající na Zemi je přibliţně 17400 TW, coţ představuje energii 2,3.1020 J/kg. 

Celkový tepelný tok slunečního záření je 3,6.1021 kJ/rok odpovídající výkonu 1 kW/m2. 

V našich podmínkách se jedná o výkon více neţ 1 MW/m2 za rok. 

 

Procentuální rozdělení slunečního záření dopadajícího na Zemi: 

a) odraz od povrchu zemské atmosféry do kosmu 31%, 

b) pohlcení atmosférou a vysálání tepla do kosmu 17%, 

c) odraz od povrchu Země od atmosféry 4%, 

d) dopad na povrch kontinentů 14%, 

e) dopad na vodní povrch 34%. 

 

 

2.2 Transformace energií 

Mezi sebou se transformují energie na takové, které lze lépe vyuţít, uchovat a opět 

jednodušeji transformovat na jiné. Mezi energie neomezeně transformovatelné se řadí 

kinetická, potenciální a elektrická energie. Další energie jsou netransformovatelné, 

nebo s ohledem na dnešní technologie omezeně transformovatelné.  
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V dnešní době je však nejvíce pouţívanou energií energie elektrická. Jak jiţ bylo 

zmíněno, je dobře transformovatelná na jiné druhy energie, ale její největší výhodou je 

její jednoduchá transportovatelnost. Oproti energii kinetické a potencionální je ji moţné 

libovolně přesouvat elektrifikační síti. Tato síť je dnes navedena do kaţdého domu, kde 

ji můţe spotřebitel zuţitkovat. Naopak její největší nevýhodou, je špatné skladování. 

Pro tento účel pouţíváme energii potencionální. Ta díky zemské přitaţlivosti, dokáţe 

uvést hmotu do pohybu a tím ji okamţitě převést na kinematickou a tlakovou energii.  

 

 

3 Výroba elektrické energie v ČR 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [9,10]. 

Aktuální Instalovaný výkon v ČR je 21 079 MWel.  

Z toho činí: 

a) uhelné elektrárny 10 820 MWel (51.3 %), 

b) jaderné elektrárny 4 290 MWel (20.4 %), 

c) vodní elektrárny 2 229 MWel (10.6 %), 

d) plynové a paroplynové 1 338 MWel (6.3 %), 

e) sluneční elektrárny 2 132 MWel (10.1 %), 

f) větrné elektrárny 270 MWel (1.3 %). 

Podíl na instalovaném výkonu slunečních elektráren v letech 2010 aţ 2013 

enormně vzrostl, z původních 2% se zvýšil na 10,1%, a to hlavně díky státním dotacím 

na solární panely. Vodní elektrárny se drţí na konstantním podílu instalovaného 

výkonu od 9.3% do 13%, coţ je průměrně 10,5%. Tomu odpovídá i dnešní podíl 

10.6%. 

 

 

3. 1 Spotřeba a výroba elektrické energie v ČR 

Od roku 1995 se drţela spotřeba energie našeho státu na 54 TWh s výchylkou      

± 3 TWh. Mezi roky 2005 – 2010 se spotřeba navýšila zhruba o 20 TWh, dnešní 

spotřeba je 70,2 TWh, avšak vyrobená energie je vyšší o 17 – 20 %. Tuto elektřinu 

prodáváme do zahraničí. S ohledem na zvyšující se poptávku je odhadováno, ţe za 

přibliţně 5 –10 let nemusí tento výkon dostačovat. Okolní státy jiţ dnes vyuţívají svůj 

výkon na maximum, nebo část výkonu dokonce odkupují. 

 

Náš instalovaný výkon je 21 079 MW, ale průměrný elektrický výkon je pouze 

10 000 MW, coţ je menší o více neţ polovinu. Instalovaný výkon je třeba mít 

dimenzovaný na mnohem větší spotřebu kvůli výchylkám v síti. Kdyby zvýšené 

spotřebě neodpovídal instalovaný výkon, celý systém by spadl, nebo by se musela část 

sítě odpojit. 
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Největší podíl na vyuţitém instalovaném výkonu mají uhelné elektrárny (47,25 %), 

za nimi následují jaderné elektrárny (35,3 %) a plynové elektrárny (7,9 %). Zbylých    

10 % je zastoupeno obnovitelnými zdroji a z nich tvoří 4,3% vodní elektrárny. 

 

Z uhelných elektráren je pouhých 6% na černé uhlí, zbytek (41, 3%) je na hnědé 

uhlí, které se u nás ve větším mnoţství těţí. Hnědé uhlí obsahuje větší mnoţství síry, 

z toho důvodu je velmi důleţité zabývat se odsířením. Tato zařízení nejsou cenově 

levnou záleţitostí a ţivotnost je pouhých 15 let. 

 

Výhody uhlí: 

a) jediný vlastní dostupný primární energetický zdroj, 

b) ekonomicky i technicky dostupný v několika příštích desetiletích. 

 

 

3.2 Naše nejznámější a nejvýkonnější elektrárny, včetně jejich 

ceny produkce energie 

Výstavba našich uhelných elektráren začala s bloky o výkonu 50 – 55 MW 

v elektrárnách Hodonín, Opatovice, aj. Postupně se jejich výkon zvedal aţ na dnešní 

hodnoty, které dosahují 200 – 1078 MW v jednom elektrárenském bloku. 

 

Elektrárny s bloky do 120 MW: 

a) 1960: Elektrárna Tisová Prototypy 1 blok o výkonu112 MW, 

b) 1964: Elektrárna Tušimice I 6 bloků o výkonu 110 MW, 

c) 1971: Elektrárna Mělník II 4 bloky o výkonu 110 MW. 

 

Elektrárny s bloky 200 MW: 

a) 1967: Elektrárna Levice Prototyp 1 blok o výkonu 200 MW, 

b) 1975: Elektrárna Tušimice II 4 bloky o výkonu 200 MW, 

c) 1976: Elektrárna Dětmarovice 4 bloky o výkonu 200 MW, 

d) 1978: Elektrárna Chvaletice 4 bloky o výkonu 200 MW. 

 

Elektrárny s bloky do 510 MW: 

a) 1981: Elektrárna Mělník III 1 blok o výkonu 500 MW, 

b) 1982: Elektrárna Prunéřov II 5 bloků o výkonu 210 MW, 

c) 1985: Elektrárna Dukovany 4 Bloky o výkonu 510 MW. 

 

Elektrárny s bloky do 1100 MW: 

a) 2000: Elektrárna Temelín 2 bloky o výkonu 1078 MW a 1055 MW. 

 

Jaderné elektrárny mají nejlevnější elektřinu díky velkému mnoţství vyrobené 

elektrické energie a hlavně díky velkému mnoţství energie nacházejícího se 
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v jaderném palivu. Celková cena je okolo 0,992 Kč/kWh. Z toho pouhých 0,209 Kč/kWh 

jsou provozní náklady a zbytek jsou náklady investiční. 

 

Uhelné elektrárny mají cenu o něco málo větší, ta se pohybuje okolo                

1,028 Kč/kWh pro hnědouhelný blok a 1,259 Kč/kWh pro černouhelný blok. Důvod 

vyšší ceny spočívá ve vyšších provozních nákladech, které jsou 0,410 Kč/kWh         

pro hnědouhelný blok a 0,620 Kč/kWh pro černouhelný blok.  

 

Vodní elektrárna vyrábí elektřinu za cenu 1,743 Kč/kWh. Jelikoţ provozní náklady 

jsou minimální, je největší část ceny kalkulována z investičních nákladů, které zahrnují 

výstavbu a případné rekonstrukce. 

 

Solární elektrárna nám poskytuje elektrickou energii za 3,111 Kč/kWh. Údrţba 

solárních kolektorů je téměř nulová, největší údrţbu si ţádají pozemky, na kterých 

elektrárny stojí. Prvotní náklady jsou vysoké. 

 

Těţko se tomu věří, ale nejdraţší elektrickou energii máme z větrných elektráren,  

1 kWh stojí 4,271 Kč. Provozní náklady jsou opět minimální, ale investiční náklady jsou 

vysoké vzhledem k menšímu mnoţství energie, kterou z nich dostaneme. 

 

Srovnání nahrazení výkonu 1000 MWel v různých elektrárnách při: 

Spalování uhlí: 

a) 2 – 6 mil. tun paliva (dle kvality), 

b) produkce 6 500 000 tun CO2, 

c) produkce 960 tun CO2/GWh. 

 

Spalování plynu: 

a) 2 – 3 mld. m3 plynu, 

b) Produkce 480 tun CO2/GWh. 

 

Spalování oleje: 

a) 1 500 000 tun topného oleje, 

b) produkce 730 tun CO2/GWh. 

 

Spalování biomasy: 

a) pěstování biomasy na ploše 6 000 km2. 

 

Vodní elektrárny: 

a) průtok vody 260 m3/s, při spádu 442 m. 

 

Větrné elektrárny: 

a) zastavěná plocha 100 km2. 
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Sluneční elektrárny: 

a) plocha kolektorů cca 50 km2. 

 

Jaderná elektrárna: 

a) 35 t paliva,  

b) plocha cca 4 km2. 

 

Po tomhle srovnání je bohuţel jasně vidět, ţe nahrazení primárních zdrojů zdroji 

obnovitelnými, je v dnešní době nereálné. Kdyby se na všechny dnes moţné elektrárny 

spadající do obnovitelných zdrojů našly finance, mělo by to velký dopad na ráz krajiny 

a jednalo by se o dost nestálý přísun energie, který je velmi náchylný na vnější 

podmínky, čímţ ale není vyloučena jistá rovnováha mezi vyuţíváním neobnovitelných 

a obnovitelných zdrojů energie. 

 

 

4 Hydroenergetický potenciál 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [1,3]. 

Hydroenergetický potenciál vyjadřuje celkovou energii tekoucí vody za kalendářní 

rok. Teoretická vyuţitelnost vodních zdrojů bývá hodnocena očekávaným výkonem 

elektráren za předpokladu, ţe průtok vody je po celý rok stálý, rovný střednímu průtoku 

a při transformaci na elektrickou energii nedochází k rozptylu energie. 

 

 

4.1 Hydroenergetický potenciál ve světě 

Dle odhadů je celkový světový technicky vyuţitelný hydroenergetický potenciál 

20 000 TWh za rok. Bezztrátové vyuţití energie toku však není moţné. Je nutno 

přihlíţet na to, ţe pouze část toků umoţňuje z hydrologických, topografických a 

geologických podmínek ekonomické a energetické vyuţití. Ekonomicky vyuţitelný 

energetický potenciál je v současné době přibliţně roven hodnotě okolo 8 000 TWh    

za rok.  

 

Podobně jako jiné zdroje energie je i vodní energie na světě rozprostřena 

nerovnoměrně. O více neţ 80% světových zásob se dělí pouze 28 zemí světa. 

Nejpokročilejší zemí s nejvýhodnějšími podmínkami pro vyuţívání vodní energie je, 

díky velkému mnoţství vodních toků, Norsko, které vyrábí  99,5% elektrické energie 

právě ve vodních elektrárnách.  

  

Přímořské státy mohou ve srovnání s vnitrozemím vyuţívat také slapovou energii. 

Jedná se o mechanickou energii mořského přílivu a odlivu. Tato energie vzniká díky 

přitaţlivosti Měsíce a Slunce spolu se zemskou rotací. Celkový potenciál této energie 
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na světě je malý, činí zhruba 3,3 TWh a náklady na stavbu těchto elektráren jsou 

vysoké. V současné době, je však vyvíjen tlak na obnovitelné zdroje a i těchto 

elektráren bude v průběhu let přibývat. 

 

 

4.2 Hydroenergetický potenciál v ČR 

Technicky vyuţitelný hydroenergetický potenciál České republiky, který patří mezi 

hlavní pouţívané obnovitelné zdroje energie státu, je určen výkonem 385 MW. Vyuţitý 

průměrný dosahovaný celoroční výkon je 190 MW s předpokladem výroby 3 380 GWh 

elektrické energie za rok. 

 

Česká republika má tři hlavní toky proudící do moře: 

b) Labe (teoretický hydroenergetický potenciál 9,4 TWh za rok, vyuţito 23 %), 

c) Morava (teoretický hydroenergetický potenciál 2,3 TWh za rok, vyuţito     

12 %), 

d) Odra (teoretický hydroenergetický potenciál 1,4 TWh za rok, vyuţito           

4 – 5 %). 

 

 

5 Historie vodních elektráren 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [2,3]. 

Vodní energie se pouţívá jiţ dlouhá léta. První vodní kolo bylo zaznamenáno 

v Mezopotámii a to přibliţně 600 let př. n. l. Kolem roku 450 n. l. s úpadkem moci Říma 

se začala uplatňovat vodní energie v širší míře k ulehčení lidské práce.  

 

Nepouţívala se jako dnes pro výrobu elektrické energie, ale pro transformaci 

kinetické energie vody na mechanickou práci pro určité strojírenské zařízení, většinou 

se jednalo o mlýnské kameny, také bylo vyuţito vodní kolo, které se pod proudem vody 

točilo a přenášelo moment síly na další točivé elementy pro mletí.  

 

Postupem několika století se vodní kolo vyvinulo od zařízení vytvořeného pro mletí 

obilí v obecně pouţívaný energetický stroj. Kováři pouţívali točivý moment vodního 

kola pro rozpohybování klikového mechanizmu, který poté například bušil kladivem.  

 

První vodní mlýn na našem území byl postaven v roce 718 na řece Ohři u Ţatce. 

Další vodní mlýn na našem území byl postaven roku 1125 v Uněticích. 
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6 Vodní elektrárny 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [4,5,6,7]. 

Vodní elektrárny jsou stavby slouţící k transformaci vodní energie na energii 

elektrickou. Moţnost stavby velkých vodních elektráren je u nás jiţ vyčerpaná. Naše 

hlavní toky jsou pokryty mnoha velkými vodními elektrárnami a budování dalších by jiţ 

nebylo energeticky, ekonomicky a ani přírodě prospěšné.  

 

Toto neplatí pro malé vodní elektrárny, které se pohybují mezi desítkami aţ 

stovkami kilowattů, pro které připadá výroba 1 570 GWh elektrické energie za rok. 

Dnešní potenciál je vyuţívaný něco málo přes 30 % coţ je zhruba 500 GWh elektrické 

energie za rok. Přibliţně dvě třetiny těchto elektráren májí výkon menší neţ 100 kW. 

 

Rozdělení nevyužitého hydroenergetického potenciálu podle měrné energie: 

a) Měrná energie E > 50 J/kg – četnost lokalit 10 %, 

b) Měrná energie E = (20 – 50) J/kg – četnost lokalit 55 %, 

c) Měrná energie E < 20 J/kg – četnost lokalit 35 %. 

 

Obecně je však udáváno, ţe toky s měrnou energií pod 20 J/kg spolu se spádem 

menším neţ 2 m, je jiţ stropem pro ekonomicky zajímavé podnikání. 

 

 

6.1 Vodní energie 

Vodní energii lze přiřadit mezi nekonvenční a hlavně obnovitelné zdroje energie. 

Jejím zdrojem je déšť a sníh v koloběhu, který je udrţován energií Slunce. 

Hlavní znaky vodní energie: 

a) nevyčerpatelnost, ale kolísavost příkonu, 

b) velké investice pro výstavbu vodních děl, 

c) nízké provozní náklady vodních elektráren, 

d) poměrně malá měrná energie v nositeli. 

 

 

6.2 Druhy vodních elektráren 

Dělení podle funkce: 

Průtočná (derivační) elektrárna:  

a) pracuje bez akumulačního prostoru,  

b) je budována u jezu, 

c) její výkon je závislý pouze na průtoku. 
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Špičková (přehradní) elektrárna:  

a) pracuje jen ve špičkovém zatíţení sítě, 

b) pracuje jen několik hodin denně, 

c) vyuţívá akumulační nádrţ pro svůj přerušovaný provoz,  

d) vyrovnávací nádrţ pod elektrárnou garantuje plynulý průtokový reţim. 

 

Přečerpávací elektrárna:  

a) akumuluje levnou noční energii z elektráren, které nelze krátkodobě 

odstavit, např. z tepelných či jaderných elektráren, 

b) mění elektrickou energii na lehce uchovatelnou potenciální energii, 

c) nahromaděnou energii vyuţívá pro vykrytí špiček, 

d) pracuje se dvěma nádrţemi, přičemţ jedna je vybudována na kopci a druhá 

v údolí, 

e) turbosoustrojí se skládá z vodní turbíny a čerpadla, nebo jedné reverzní 

turbíny,  

f) elektrárna se nachází v okolí spodní nádrţe, aby při čerpání vody do horní 

nádrţe mohla lépe nasávat vodu, a aby při výrobě energie byl spád co 

největší, 

g) u tohoto typu elektráren se ztráty drţí zpravidla okolo 25%. 

 

Dělení podle tlaku: 

a) nízkotlaké se spádem H < 20 m, 

b) středotlaké se spádem H = 20 – 100 m, 

c) vysokotlaké se spádem H > 100 m. 

 

Dělení podle instalovaného výkonu: 

a) mikrozdroje P < 25 kW, 

b) drobné P < 60 kW, 

c) malé P < 10 MW, 

d) střední P < 100 MW, 

e) velké P > 100 MW. 
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Obr. 6.1 Schéma malé vodní elektrárny [16] 

 

 

 

 

6.3 Základní části malé elektrárny: 

Vzdouvací zařízení (jez, přehrada, vodní nádrţ) 

Vzdouvací zařízení slouţí k vzedmutí a stabilizaci vodní hladiny na vodním toku. 

Díky tomu je moţné část vody odebírat pro malou vodní elektrárnu. Výška vzdouvacího 

zařízení musí být nejméně stejně velká jako spád, na který je navrţena vodní turbína 

v MVE. Vzdouvacích zařízení mohou být tři druhy a kaţdý pouţíváme u jiného druhu 

vodní elektrárny. 

Jez, uţívaný u průtočných elektráren, nedokáţe akumulovat energii. 

Přehrada, která je uţívaná u přehradních elektráren, si dokáţe svou energii 

naakumulovat na později, můţe ji však vyrábět i okamţitě. 

U vodních nádrţí, které jsou pouţívány u přečerpávacích elektráren, je pro provoz 

akumulace vody nutná. 

 

Usazovací prostor s lapači nečistot, hrubé, jemné česle a jejich čištění 

Všechny tyto součásti slouţí k čištění a zkvalitnění vody přiváděné do turbín. 

Usazovací prostor je část v přivaděči, kde se zbavujeme hrubých nečistot (kameny 

atd.), které mohl proud vody unést. Pro další nečistoty, které nemají dostatečnou 

hmotnost pro usazení v usazovacím prostoru, pouţíváme hrubé a následně jemné 

česle. Jsou to zjednodušeně řečeno obrovské mříţe, kterými protéká voda, a nečistoty 
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se na nich zastavuji. Čištění česlí se musí provádět v pravidelných intervalech, k tomu 

nám slouţí hydraulický čistící stroj, který nečistoty seškrábe pryč. 

 

Stavidla a uzavírající zařízení hradidla 

Slouţí nám hlavně k přerušení proudu vody do turbíny, protoţe i vodní turbíny 

potřebují v pravidelných cyklech údrţbu. Stavidla neslouţí pouze k odstávce, ale také 

k regulaci proudu. 

 

Strojovna 

Je to budova, ve které jsou uloţeny turbíny, generátory a všechny jejich řídící 

komponenty. Strojovna by měla být prostorná a navrhována tak, aby byla údrţba všech 

částí elektrárny dosaţitelná. U větších turbín se většinou také instaluje stropní jeřáb, 

který napomáhá technikům při údrţbě nebo výměně částí turbín. 

 

Turbína 

Je hlavní částí vodní elektrárny. Díky ní, můţeme přeměnit kinetickou a tlakovou 

energii vody na energii mechanickou, kterou jiţ můţeme snadno převést na energii 

elektrickou. Turbíny je nutno svědomitě navrhovat, aby odpovídala daným podmínkám 

a dokázala pracovat i s odlišným mnoţstvím vody. 

 

Převod 

Převod se nachází mezi turbínou a generátorem. Napomáhá nám regulovat otáčky 

a tím měnit sílu na výstupní hřídeli. 

 

Výtokový objekt, odpadní kanál 

Výtokový objekt se nachází za turbínou, potrubí vede zuţitkovanou vodu              

do odpadního kanálu, který na svém konci vypustí odpadní vodu zpět do řeky. 

 

Generátor 

Druhá nejdůleţitější součást v malé vodní elektrárně. Je spojen s turbínou, která 

generuje mechanický pohyb. Generátor tuto energii odebírá a díky instalovaným 

magnetům a cívkám, dokáţe mechanický pohyb transformovat na energii elektrickou. 

 

Transformátor 

Slouţí k úpravě elektrické energie, kterou produkuje generátor. Ta musí dosahovat 

stejných hodnot jako energie dodávána velkými elektrárnami do elektrifikační sítě. Jak 

těchto hodnot dosáhne, muţe být malá vodní elektrárna přifázována do sítě. 

 

6.4 Vodní elektrárny na světě 

Největší vodní elektrárnou na světě je elektrárna „Tři soutěsky“ v Číně. Její výkon 

dosahuje dnes 18 300 MW díky 26 generátorům, coţ je zhruba 6x větší výkon, něţ 

výkon naší jaderné elektrárny Temelín, a její výstavba stále pokračuje. Další takto 
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výkonné elektrárny jsou např. v Brazílii, elektrárna Itaipu se pyšní výkonem 14 000 

MW, o který se stará 20 turbogenerátorů. Elektrárna Guri ve Venezuele má 10 

turbokompresorů, které mají celkový výkon 10 700 MW. 

 

 

6.5 Vodní elektrárny v České republice 

Aktuální instalovaný výkon je 2 258 MWel. 

Nejznámější elektrárny v ČR: 

a) Lipno (2 turbíny o výkonu 60MW), 

b) Orlík (4 turbíny o výkonu 91 MW), 

c) Slapy (3 turbíny o výkonu 48 MW), 

d) Štěchovice (1 turbína o výkonu 45 MW), 

e) Dalešice (4 turbíny o výkonu 112,5 MW), 

f) Dlouhé stráně (dvě turbíny o výkonu 325 MW). 

 

 

7 Nejčastější turbíny užívané ve vodních elektrárnách 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [1,8,11]. 

 

7.1 Dělení turbín 

Podle způsobu transformace: 

a) turbíny akční (rovnotlaké): v rotoru zpracovávají pouze energii kinetickou   

při konstantním tlaku, 

b) turbíny reakční (přetlakové): v rotoru transformují současně energii 

kinetickou i tlakovou. 

 

Podle směru proudění: 

a) axiální,  

b) radiální,  

c) radiaxiální,  

d) diagonální,  

e) tangenciální. 

  

Podle polohy: 

a) horizontální, 

b) vertikální. 
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7.2 Francisova turbína 

Turbína byla vyvinuta roku 1848 James B. Francisem. Jedná se o přetlakovou 

turbínu s pevnými rotorovými lopatkami a s natáčivými statorovými neboli rozváděcími 

lopatkami. Natáčení lopatek je řízeno regulátorem nebo ručně. Přívod vody je řešen 

pomocí spirály, která je uloţena ve statoru. Spirála je obtočena kolem rotoru a po celé 

své délce zmenšuje svůj průměr, díky tomu je dosaţen stejný přívod vody v kaţdé 

části rotoru. U menších turbín nemusí být přívod řešen pomocí spirály ve statoru, ale 

voda můţe být vedena na turbínu přímou vpustí. Nevýhodou této turbíny je menší 

regulace, která probíhá pouze ve statoru. Rotor není regulovatelný, protoţe musí být 

dimenzován na správný průtok. Naopak, její velkou výhodou je moţnost reverzace, 

často pouţívané u přečerpávacích elektráren. Je to moţnost obrácení chodu stroje, 

kdy nemusíme vodu nechat turbínou pouze protékat a generátorem energii vyrábět, ale 

po přívodu energie do generátoru, také vodu čerpat opačným směrem. Turbína se 

pouţívá pro střední nebo vetší spády a průtoky. 

 

Obr. 7.1 Francisova turbína [17] 
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7.2 Kaplanova turbína 

Jedná se o turbínu, která byla poprvé vyrobena v Brně roku 1919 Viktorem 

Kaplanem. Je přetlakovou axiální turbínou, vybavenou natáčivými lopatkami ve statoru 

i rotoru. To jí poskytuje skvělou regulaci a přizpůsobení se proudu vody v nepříliš 

konstantních podmínkách, coţ je důleţité také pro mnoho malých vodních elektráren. 

Je jednou z nejdokonalejších turbín. Přívod vody je řešen podobně jako u Francisovy 

turbíny, tedy za pomocí spirály ve statoru nebo přímou vpustí. Turbína je vhodná pro 

malé spády a velké průtoky. Dosahuje vyšších účinností neţ ostatní turbíny, ale je 

značně sloţitější a draţší.  

 

 

 

Obr. 7.2 Kaplanova turbína [18] 

 

 

 

7.3 Bankiho turbína 

Vynalezena maďarským profesorem D. Bankim v roce 1918. Je to rovnotlaká 

turbína, která dokáţe vyuţít průtoku vody hned dvakrát, díky tomu se vykazuje dobrou 

účinností. První průtok je dostředivý, druhý odstředivý. Její jednoduchá konstrukce se 

hodí pro odvětví malých vodních elektráren. Regulace proudu se provádí 

segmentovým uzávěrem, který se ovládá hydraulickým válcem. Turbína nemusí být 

sestrojena z ušlechtilých kovů, jelikoţ není citlivá na nečistoty, kavitaci a ani abrazi 

pískem. Díky tomu je turbína levná a dá se vyrobit i za amatérských podmínek. Další 

její výhodou je, ţe uloţení loţisek je mimo vodu, díky tomu můţeme pracovat i s pitnou 

vodou a nehrozí ţádné znečištění. Také výrazně okysličuje vodu. Nevýhodou však je 

náchylnost na pracovní otáčky, které při zvýšení sniţují účinnost turbíny. Je to dáno 

nesprávným dopadem vody na druhé lopatky. 
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Obr. 7.3 Bankiho turbína [19] 

 

  

 

7.4 Peltonova turbína 

 Vynalezena jiţ roku 1880 Američanem L. A. Peltonem. Největší výhodou je její 

pracovní jednoduchost, a proto je také nejčastěji pouţívanou rovnotlakou turbínou. 

V dýze regulujeme proud vody, která poté stříká na lopatky a roztáčí turbínu. Turbína 

se reguluje uzavřením, nebo sníţením proudu vody jehlou nacházející se v dýze.        

U větších turbín, nemůţeme uzavřít proud vody okamţitě, kvůli tlaku, který by vznikl 

v potrubí. Proto je zde instalován také druhý typ regulace, kterým je odklonění proudu 

vody pryč z lopatek turbíny. Podobně jako u Bankiho turbíny jsou loţiska uloţena mimo 

vodu, která je turbínou dobře okysličována. Ve srovnání s Francisovou turbínou a 

vzhledem k velkému spádu je mnohem méně náchylná k opotřebení pískem. Pouţívá 

se pro malá mnoţství vody při velkých spádech. 

 

Obr. 7.4 Peltonova turbína [20] 
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8 Výpočet parametrů turbíny 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [14]. 

Malou vodní elektrárnu (dále jen „MVE“) jsem navrhoval na řece Olši. Jednalo se   

o 44. (43,68) říční kilometr, který se nachází v blízkosti Českého Těšína. V důsledku 

nutných odstávek na údrţbu jsem počítal roční vyuţití MVE na 97%, to také zahrnuje   

3 dny, kdy je tok řeky tak silný, ţe musíme elektrárnu odstavit. V elektrárně jsem 

počítal se dvěma stejnými turbínami. Dvě turbíny z důvodu zvětšení pracovního 

prostoru MVE. Elektrárna poté dokáţe efektivněji pracovat ve středních a malých 

průtocích. Stejné turbíny z důvodu snadné nahraditelnosti součástek, stejných postupů 

údrţby a při poruše obou turbín by mohlo být moţné poskládat alespoň jednu funkční 

turbínu. 

 

Údaje, ze kterých jsem vycházel: 

a) spád H = 3,5 m, 

b) asanační průtok Qasn= 0,60 m3/s, 

c) průtok Q, který je zaznamenán v tabulce. 

Tab. 8.1 Tabulka odtokové křivky 

   τ [dny] 30 60 90 120 150 180 210 

Q [m3/s] 16,5 11 8,3 6,56 5,31 4,33 3,55 

 

τ  [dny] 240 270 300 330 355 364 

Q [m3/s] 2,87 2,28 1,74 1,21 0,665 0,309 

 

Pro lepší názornost jsem z tabulky vykreslil graf odtokové křivky znázorněné        

na obrázku 8.1. 
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Graf 8.1 Roční odtoková křivka 

 

 

Obvykle se turbíny dimenzují na 90 – 120 denní průtok. V tomto případě se však 

v grafu vyskytuje prudká výchylka průtoku aţ něco málo před 90 denním garantovaným 

průtokem. Celková odtoková křivka je také poměrně strmá, proto byl vybrán pro 

dimenzování turbíny střední průtok mezi 60 a 90 dny. Turbína bude poté schopna 

zpracovat vyšší průtoky, posune se ovšem i její minimální průtok, ale pouze o malou 

část. Průtoky mezi 330 - 360 dny jsou tak malé, ţe by je nedokázala zpracovat ani       

o dvě řady menší turbína. 

 

Určení výběrového průtoku mezi 60 – 90 denním průtokem 

           (1) 

       
                         

              
        

 

       
                  

   
        

 

                    

 

Na následujícím obrázku 8.1 je H – Q diagram nejpouţívanějších turbín. Je zde 

vyznačen jejich pracovní rozsah, pomocí kterého lze určit druh turbíny, který bude 

pouţit. Červená šipka nám v diagramu ukazuje zadaný spád a rozsah průtoku, který je 

vypsán v tabulce 8.1. Při takovémto nízkém spádu bychom mohli volit Bankiho turbínu, 

ale ta nedokáţe pokrýt náš velký rozsah průtoků. Proto se pro naše hodnoty nejlépe 

hodí Kaplanova turbína.  
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Obr. 8.1 H – Q diagram základních turbín [21] 

 

 

 

Pro vybraný průtok a spád se nejlépe hodí turbína Kaplanova, konkrétně byly 

zvoleny dvě přímoproudé horizontální kolenové turbíny typu S Kaplan. Na obrázku je 

Q-H diagram této turbíny, pomocí něhoţ můţe být stanovena velikost oběţného kola 

turbíny. Díky vykreslení pracovního prostoru turbíny je moţno také odečíst maximální a 

minimální průtok a maximální a minimální výkon, který posléze vyuţiju pro výpočet 

účinnosti. 
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Obr. 8.2 H - Q diagram Kaplanovy turbíny [22] 
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Stupnice diagramu jsou zakresleny v logaritmickém měřítku. Proto musí být        

pro odečtení přesných hodnot průtoku, spádu a výkonu pouţít vzorec pro 

logaritmování. 

 

 

8.1 Určení vzdáleností v H-Q diagramu 

Určení základů logaritmických os 

Po dosazení neznámých do následujícího vzorce (2), které byly zjištěny měřením, 

budou zjištěny základy logaritmických os. 

           (2) 

                     

 

Kde: v........... vzdálenost mezi počátkem a měřenou veličinou v diagramu, 

 x........... základ logaritmu, 

 a........... hodnota na konci vzdálenosti v, 

 b........... hodnota na počátku osy. 

 

 

Pro zjištění základu logaritmu je upravena rovnice (2) 

 

      

 

 
      

 

    
 

 
 

  (3) 

   √
 

 

 
 

 

Do rovnice se dosazují naměřené hodnoty z diagramu pro výpočet základu 

logaritmu. 

 

Základ logaritmu pro osu průtoku 

            

   √
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Základ logaritmu pro osu spádu  

Hodnota x pro osu spádu vyšla obdobně jako u osy průtoku 

 

   √
  

 

  

 

 

        

 

Základ logaritmu pro osu výkonu 

 

   √
    

 

   

 

 

        

 

Výpočet pro získání přesných hodnot na osách diagramu 

Výpočet vychází ze základní rovnice (2), do které jsou dosazeny vypočtené 

základy logaritmu x, začátek osy b a za neznámou a hodnotu průtoku Q.  

 

Výpočet vzdálenosti pro průtok 

 

                                

 

           

 

Výpočet vzdálenosti pro spád 

 

                             

 

            

 

Tyto dvě hodnoty vytvářejí v diagramu bod, ze kterého se určí velikost turbíny. 

Dále se také vykreslil pracovní prostor turbíny, podle kterého se určí minimální a 

maximální průtok.  

 

Velikost oběţného kola bude v průměru 1000 mm a bude obsahovat tři lopatky. 
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8.2 Výpočty hlavních určovacích průtoků 

Výpočet průtoků vychází z dříve zmíněné rovnice (2). 

           (4) 

                 

           (5) 

                     

 

Maximální průtok proudící přes jednu turbínu 

Výpočet maximálního průtoku vychází z rovnice (5).    

       

                                

 

                 

 

Minimální průtok proudící přes jednu turbínu 

Výpočet minimálního průtoku vychází z rovnice (5).    

        

                               

 

                 

 

Celkový maximální průtok toku 

Tento průtok dává maximální mnoţství proudící vody v toku pro obě turbíny. Pokud 

by tok převýšil tuto hranici, musela by být elektrárna odstavena, jinak by hrozilo 

přetíţení systému a následné poškození hlavních části elektrárny, jako jsou loţiska 

turbíny, nebo generátor. Maximální průtok toku se vypočítá vynásobením počtu turbín 

maximálním průtokem přes jednu turbínu a k tomuto součinu se připočte asanační 

průtok. 

           (6) 
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Celkový minimální průtok toku 

Udává nejmenší průtok toku, při kterém je elektrárna schopna pracovat. Vypočítá 

se jako součet minimálního průtoku jednou turbínou a asanačního průtoku.  

           (7) 

                         

 

                        

 

                    

 

Stanovení průměrného teoreticky využitelného průtoku a průměrného prakticky 

využitelného průtoku 

V tabulce 8.2 je počítán teoretický vyuţitelný a prakticky vyuţitelný průtok. 

Teoretický vyuţitelný průtok, je mnoţství vody, který můţe být odveden z řeky do 

elektrárny. Počítal se jako průtok toku Q, bez asanačního průtoku Qasn, který musí 

v toku zůstat pro zachování ţivotních podmínek.  

Průtok prakticky vyuţitelný se počítal jako součet teoretického průtoku daného 

intervalu s předchozím intervalem vydělený dvěma. Vyšla průměrná hodnota průtoku, 

která by měla být dostupná během dnů Δτ. 

 

Lze vidět, ţe prakticky vyuţitelný průtok se ustálil mezi 60 – 90 dny na svoji 

maximální hodnotu. Naopak teoretický vyuţitelný průtok je při 364 dnech nulový. Tento 

zaručený průtok po dobu 364 dnů je jiţ tak malý, ţe po odečtení asanačního průtoku 

se dostáváme do záporných čísel. 

 

Tab. 8.2 Průtoky 

τ Δτ Q Qasn Qteov Qprav 

[dny] [dny] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

30 27 16,5 0,6 15,9 9,62 

60 30 11 0,6 10,4 9,62 

90 30 8,3 0,6 7,7 9,05 

120 30 6,56 0,6 5,96 6,83 

150 30 5,31 0,6 4,71 5,335 

180 30 4,33 0,6 3,73 4,22 

210 30 3,55 0,6 2,95 3,34 

240 30 2,87 0,6 2,27 2,61 

270 30 2,28 0,6 1,68 1,975 

300 30 1,74 0,6 1,14 1,41 

330 30 1,21 0,6 0,61 0,875 

355 25 0,665 0,6 0,065 0,3375 

364 9 0,309 0,6 0 0,0325 
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Kde: τ.......................počet dní v roce, kdy bude průtok alespoň Q, 

 ∆t.....................  počet dní v roce pro daný interval hodnot průtoku, 

 Q.....................  průtok z tabulky 8.1 roční odtokové křivky, 

 Qasn..................  asanační průtok (tok, který musí zůstat v řece), 

 Qteov................. teoretický vyuţitelný průtok pro MVE pro spodní hranici 

intervalu daného odtokovou křivkou, 

 Qprav................. průměrný prakticky vyuţitelný průtok pro MVE v období 

daného ∆t. 

 

Příklad výpočtu pro označený řádek 

           (8) 

                     

 

                      

 

                  

 

           (9) 

       
                     

 
        

 

       
         

 
        

 

                    

 

V označeném řádku hodnota prakticky vyuţitelného průtoku klesla aţ na 0,875. Je 

to jiţ průtok pod hranicí minimálního průtoku jedné turbíny. Elektrárna nám tedy 

nebude fungovat. V dalším kroku bude rozebráno období 30 dnů, kdy je průtok           

na hraně provozuschopnosti elektrárny. 

 

Pro vykreslení grafu byly pouţity počty dnů a průtoky v označeném a předchozím 

řádku, mezi těmito průtoky přestane turbína pracovat. Grafem je proloţena spojnice 

trendu s nejvyšší spolehlivostí. Pomocí grafu a rovnice regrese, je zjištěn přesný počet 

dnů, kdy bude mít elektrárna dostatek vody.  
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Graf 8.2 Vykreslení spodní hranice funkčnosti turbíny 

 

 

Výpočet z regresní rovnice 

Do regresní rovnice je dosazován garantovaný počet dní, kdy bude turbína 

pracovat. Z grafu lze vidět, ţe spojnice trendu střetává hodnotu minimálního průtoku 

jedné turbíny Qmin = 1,22 m3/s při 295 denní garancí průtoku. Do rovnice dosadíme  

295 den a zjistíme, zda bude mít turbína dostatek vody. 

           (10) 

                

                   

        

 

Kde: y........... průtok 

 x........... den 

 

Výpočtem bylo zjištěno, ţe 295 den bude mít elektrárna dostatek vody pro svůj 

provoz. 

Následující tabulka rozšiřuje tabulku 8.2. Je zde přiblíţen bod provozuschopnosti 

elektrárny.  

 

Tab. 8.3 Bod provozuschopnosti elektrárny 

τ Δτ Q Qasn Qteov Qprav 

[dny] [dny] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

295 25 1,83 0,6 1,23 1,455 

300 5 1,74 0,6 1,14 1,185 
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Výkony ve středním a okrajových průtocích 

Výpočty výkonů byly prováděny uţitím rovnice (11), která je odvozena od rovnice 

(2). Je dosazován základ výkonové osy, počátek osy a naměřené hodnoty na ose. 

Efektivní výkon je střední hodnotou průtoku v pracovním prostoru turbíny, vyznačeném 

v H – Q diagramu Kaplanovy turbíny. Při tomto průtoku by se měla účinnost turbíny 

blíţit nejvyšší hodnotě. 

           (11) 

                    

  

Maximální výkon pro průtok 4,82 m3/s 

            

                            

 

                 

 

Efektivní výkon pro průtok 2,67 m3/s 

  

                           

 

               

 

Minimální výkon pro průtok 1,22 m3/s 

 

                           

 

                

 

Pro rychlejší výpočet všech výkonů, je vykreslen graf 8.3 závislosti průtoku          

na výkonu. Tímto grafem je proloţena polynomická spojnice trendu a vypsána regresní 

rovnice. Hodnota spolehlivosti je rovna jedné, rovnice je tedy správná. Díky této rovnici 

je moţné zjistit výkon za jakéhokoliv průtoku. 
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Graf 8.3 Závislost průtoku na výkonu 

 

 

Podle těchto výkonů a průtoků je následně spočítána účinnost, která je také 

ovlivněna hustotou vody, gravitačním zrychlením a spádem toku. 

 

Účinnost je počítána podle následujícího vzorce (12) 

           (12) 

  
 

           

         

 

Kde:   ........... hustota vody 

 g........... gravitační zrychlení 

  

Účinnost pro výkon 144,12 kW 

 

  
      

                  
         

 

            

 

Účinnost pro výkon 83,30 kW 
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Účinnost pro výkon 37,28 kW 

 

  
     

                  
         

 

            

 

 

Graf 8.4 Závislost účinnosti na průtoku 

 

 

Jak je v grafu 8.4 vidět při průtoku 1,22 m3/s, coţ je minimální průtok turbíny, 

začíná účinnost na 89 %. Čím více narůstá průtok, tím narůstá také účinnost, aţ        

do takzvaného efektivního bodu. Ten nastane, pokud bude průtok 2,3 m3/s, účinnost 

při tomto průtoku dosahuje 91,13 %. Pokud dále zvyšujeme průtok, účinnost nám 

začne pomalu klesat, aţ na svou nejniţší hodnotu. Z toho plyne, ţe pokud necháme 

turbíny pracovat na nejvyšší výkon, budou bohuţel pracovat s nejniţší účinností. Proto 

je vhodné při středním průtoku toku pouţívat obě turbíny, i kdyţ by bylo moţné pouţít 

pouze turbínu jednu. 

 

 

8.3 Produkce energie 

V následující tabulce 8.4 jsou vypočítány všechny hodnoty týkající se produkce 

energie, výkon P, který jsou schopny turbíny poskytnout při určitém průtoku. Elektrická 

energie Eel100, kterou dokáţe elektrárna vyrobit při daném průtoku a také čistá 

vyrobená elektrická energie, která počítá s odstávkami elektrárny kvůli údrţbě nebo 

silnému průtoku.  
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Tab. 8.4 Mnoţství vyrobené energie v průběhu roku 

τ Δτ Q Qprav P Eel100 Eelskut   FT 

[dny] [dny] [m3/s] [m3/s] [kW] [kWh] [kWh] [%] [-] 

30 27 16,5 9,62 288 186632 181033 87,20 2 

60 30 11 9,62 288 207369 201148 87,20 2 

90 30 8,3 9,05 273 196498 190603 87,83 2 

120 30 6,56 6,83 211 151942 147383 89,99 2 

150 30 5,31 5,335 167 119949 116351 90,95 2 

180 30 4,33 4,22 132 95047 92196 91,11 2 

210 30 3,55 3,34 104 74766 72523 90,55 2 

240 30 2,87 2,61 80 57520 55795 89,15 2 

270 30 2,28 1,975 62 44640 43300 91,02 1 

295 25 1,83 1,455 45 27000 26190 89,87 1 

300 5 1,74 1,185 0 0 0 0 0 

330 30 1,21 0,875 0 0 0 0 0 

355 25 0,665 0,3375 0 0 0 0 0 

364 9 0,309 0,0325 0 0 0 0 0 

 

Kde  P  výkon MVE (obou turbín) 

 Eel100 mnoţství vyrobené elektrické energie za Δτ dní bez uvaţování 

technických odstávek 

 Eelskut skutečné mnoţství vyrobené elektrické energie za Δτ dní 

s uvaţováním technických odstávek 

   účinnost turbín 

 FT  funkční turbíny 

 

Z tabulky 8.4 lze vidět, ţe účinnost vodního stroje se pohybuje od 87,2 – 91,11 %. 

V posledním sloupci je počet turbín, které budou při daném průtoku v provozu. 

 

 

Příklad výpočtu pro první řádek tabulky 8.4 

Mnoţství elektrické energie Eel100 dostaneme vynásobením hodin v jednom dni, 

počtu dní provozu turbíny a výkonu P. 

           (13) 

                      

 

                              

 

Při výpočtu skutečného mnoţství vyrobené elektrické energie se počítá s moţnými 

prostoji. Roční vyuţitelnost elektrárny je celkově 97%. 
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           (14) 

                        

 

                                 

 

Kde:   ......... roční procentuální vyuţití 

 

Stanovení množství vyrobené energie za rok 

Jedná se o skutečné mnoţství energie, které elektrárna vyprodukuje. Vypočítá se 

jako součet vyrobené energie v jednotlivých měsících.  

 

Mnoţství vyrobené elektrické energie za rok (Eelrok) 

           (15) 

 

                      

 

                     

 

 

Provozní spotřeba  

Provozní spotřeba energie (Epr) je energie, kterou si samotný systém elektrárny 

odebere. Udává se jako jedno procento z ročního mnoţství vyprodukované energie. 

Patří sem hlavně systémy pro řízení elektrárny, ale také světla, zabezpečení, atd. 

           (16) 

     
 

   
              

 

     
 

   
               

 

                 

 

 

9 Odhad investičních nákladů 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [12,13]. 

 

9.1 Investiční náklady 

Podle vyhlášky energetického regulačního úřadu č. 347/2012 Sb., ze dne 12. října 

2012, kterou se stanoví technicko - ekonomické parametry obnovitelných zdrojů        

pro výrobu elektřiny a doba ţivotnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, 
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zjistíme za pomocí součinitele instalovaného výkonu a ročního vyuţití instalovaného 

výkonu celkovou cenu elektrárny. 

 

Stanovení součinitele instalovaného výkonu (Kcr) 

           (17) 

     
   

  
 

      

      
 

 

    
       

          
 

 

         

 

Kde: Pcr........ průměrný celoroční výkon, 

 Pi.......... instalovaný výkon, 

 Eelrok..... mnoţství vyrobené elektrické energie za rok, 

 h........... počet hodin v jednom dni, 

 d........... počet dnů v roce. 

 

Roční využití instalovaného výkonu 

           (18) 

                             

 

                    [   
   ⁄ ] 

 

Obr. 8.3 Investiční náklady [13] 

 

 

Pomocí vyhlášky č. 347/2012 Sb. zjistíme, ţe podle vyuţití instalovaného výkonu 

připadají na elektrárnu náklady ve výši 150000 Kč/kWe. V následném výpočtu tuto 

hodnotu vynásobíme instalovaným výkonem a tím zjistíme poţadovanou cenu. 
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Celkové investiční náklady 

           (19) 

                

 

                            

 

Kde: IN......... investiční náklady, 

 MIN...... měrné investiční náklady. 

  

Stanovení doby návratnosti 

 

Tab. 8.5 Výkupní ceny elektřiny [12] 

 

 

Tato tabulka je vytaţena ze stránek energetického regulačního úřadu. Jak lze 

vidět, cena výkupu elektrické energie pro malé vodní elektrárny v nových lokalitách je 

3230 Kč/MWh. Díky tomuto údaji lze dále vypočítat roční příjem elektrárny a návratnost 

její investice. 

 

 

9.2 Příjmy a doba návratnosti 

Příjmy 

Příjmy (CF) se počítají jako součin veškeré vyrobené elektřiny bez elektřiny, která 

je spotřebována pro vlastní potřebu elektrárny, a ceny za 1 kWh.  
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           (20) 

   (          )          

 

                                     

 

Kde: jc.......... jednotková cena (za 1 kWh). 

 

Doba návratnosti 

           (21) 

   
  

  
 

 

   
        

       
        

 

Návratnost 

Následující tabulka 8.6 nám znázorňuje všechny důleţité údaje tykající se financí 

po dobu 30 let. 

 

Tab. 8.6 Průběh financí po dobu 30 let 

rok náklady příjmy návratnost Výnos 

1 43200000 3602274 39597726 - 

2 43200000 7204548 35995452 - 

3 43200000 10806822 32393178 - 

4 43200000 14409096 28790904 - 

5 43200000 18011370 25188630 - 

6 43200000 21613644 21586356 - 

7 43200000 25215918 17984082 - 

8 43200000 28818192 14381808 - 

9 43200000 32420466 10779534 - 

10 43200000 36022740 7177260 - 

11 43200000 39625014 3574986 - 

12 43200000 43227288 - 27288 

13 43200000 46829562 - 3629562 

14 43200000 50431836 - 7231836 

15 43200000 54034110 - 10834110 

16 43200000 57636384 - 14436384 

17 43200000 61238658 - 18038658 

18 43200000 64840932 - 21640932 

19 43200000 68443206 - 25243206 

20 43200000 72045480 - 28845480 

21 43200000 75647754 - 32447754 

22 43200000 79250028 - 36050028 
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23 43200000 82852302 - 39652302 

24 43200000 86454576 - 43254576 

25 43200000 90056850 - 46856850 

26 43200000 93659124 - 50459124 

27 43200000 97261398 - 54061398 

28 43200000 100863672 - 57663672 

29 43200000 104465946 - 61265946 

30 43200000 108068220 - 64868220 

 

 

10 Environmentální zhodnocení 

 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity tyto zdroje [5,11]. 

Důleţitou roli při výrobě energie hraje otázka, jak moc se kvůli elektrárně znečistí 

ţivotní prostředí. Kaţdá elektrárna na fosilní nebo jaderná paliva produkuje odpad. 

Jaderná elektrárna v podobě jaderného odpadu, který se musí na dlouhá leta skladovat 

kvůli teplu a radioaktivitě, který stále produkuje. Uhelná elektrárna produkuje pevný 

odpad v podobě popílku, který však není nebezpečný. Důleţitější roli zde má produkce 

mnoha škodlivých plynných látek vypouštěných do ovzduší, takzvané emise. Těmto 

emisím se snaţíme zabránit, ale bohuţel to není v dnešní době zcela moţné.  

 

 

10.1 Emise  

V následující tabulce 10.1 jsou uvedeny průměrné emise produkované 

elektrárnami na fosilní paliva.  

 

Tab. 10.1 Vyprodukované emise 

TL SO2 NOx CO Org. látky CO2 

[kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] 

0,02591 0,489376 0,415698 0,0393 0,03086 325 

 

Další tabulka 10.2 ukazuje, o kolik emisí můţeme zemi oprostit, pokud pro výrobu 

energie pouţijeme zde rozebíranou malou vodní elektrárnu. 

 

Tab. 10.2 Ušetřené emise 

TL SO2 NOx CO Org. látky CO2 

[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] 

105,07 1984,42 1685,66 159,36 125,14 1317875 
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Příklad výpočtu pro poslední hodnotu (CO2) 

V rovnici (22) je znázorněn převod vyprodukované energie za rok z kWh na GJ. 

Počítáme s tím, ţe 1 kWh je rovna 3,6 MJ. 

 

           (22) 

                             

 

                             

 

                              

 

           (23) 

     
                  

 

     
                

 

     
              

 

Z tabulky 10.2 lze vidět, ţe nejvíce produkovanou škodlivou látkou je CO2. Tím, ţe 

pouţijeme vodní elektrárnu, která neprodukuje tyto škodlivé plyny, nevypustíme          

do vzduchu více neţ 1 300 tun oxidu uhličitého. Další látky jsou taky nezanedbatelné    

a to zvlášť oxid siřičitý, který je velmi agresivní vůči veškerému rostlinstvu. 

   

 

10.2 Náročnost stavby 

I kdyţ je provoz malé vodní elektrárny vesměs jednoduchý, její stavba je naopak 

velmi sloţitá. Budova elektrárny můţe být vybudována vedle řeky, ale zároveň je třeba 

vybudovat po celé šířce řeky jez. Ten nám z části zadrţuje určité mnoţství vody a také 

nám zajišťuje správný spád pro turbínu. Při stavbě jezu je potřeba dbát nejvyšší 

opatrnosti a to hlavně na to, aby řekou pořád protékal nejméně asanační průtok. Ten 

nám sdělují patřičné úřady a slouţí k tomu, abychom v řece zachovali ţivot. Další věcí 

je vybudování budovy MVE a dalších přiváděcích elementů. Pokud uţ toto všechno 

máme, coţ je nejnáročnější část stavby, můţeme budovu MVE začít vybavovat 

technickými zařízeními. Po tomto vybavení a schválení všech poţadovaných povolení, 

by měla být elektrárna uvedena do provozu. Stavba MVE muţe trvat 1 – 3 roky, 

většinou se odvíjí od velikosti toku. Po dokončení stavby a najetí do provozu lze 

elektrárnu provozovat 30 let. 

 

 

 

 

 



41 
 

11 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblíţit situaci malých vodních elektráren          

ve světě a hlavně v České republice. Dále pak navrhnout malou vodní elektrárnu na 

řece Olši v blízkosti Českého Těšína. V této elektrárně bylo cílem navrhnout skladbu 

turbín a následně je dimenzovat pro jejich efektivní provoz. Vodní elektrárna byla také 

hodnocena z ekonomického a environmentálního hlediska. 

 

V druhé kapitole byl zmíněn samotný pojem energie. Zatímco pokrok lidstva jde 

stále dál, opomíjí se situace výroby energie. Opomíjení je bráno spíše z dlouhodobého 

hlediska. Samozřejmě se tato situace řeší, ale je obtíţné odhadnout situaci za pár let. 

Zatímco nové továrny, které spotřebovávají spoustu energie, se dají postavit relativně 

za krátký čas, nové elektrárny s vyšší produkcí elektrické energie se někdy staví aţ 

desítky let. Dalším hlavním důvodem, proč se produkcí energie zabývat, je zvyšující se 

počet obyvatel na zemi a jejich zvětšující se nároky na energii. 

 

Při vetší produkci energie, je třeba brát ohled na zdroje, odkud energii čerpáme. 

Zásoby fosilních paliv nejsou nevyčerpatelné, a je proto nutné hledat jiné způsoby 

získávání energie. Obnovitelné zdroje mohou být dobrou cestou pro tyto vize. Hlavním 

zdrojem obnovitelných zdrojů je Slunce, které vyzařuje obrovské mnoţství energie.    

Na naši Zem dopadá pouze malá část, ale i tato dopadající energie je ve vteřině vetší, 

neţ energie naakumulovaná ve všech zásobách uhlí na světě.  

 

V další kapitole je nastíněná dnešní situace výroby elektrické energie v České 

republice, o které můţeme říct, ţe je vyhovující. Dokáţeme pokrýt veškerou naši 

spotřebu a také vyváţet část elektrické energie do okolních zemí, které jiţ nemají pro 

svou spotřebu energie potřebný instalovaný výkon. Jedinou nevýhodou, kterou je však 

nutno zmínit je, ţe mnoho našich elektráren nechává palivo dováţet ze zahraničí, 

ačkoliv zásoby uhlí máme. Tyto zásoby jsou bohuţel uloţené hlavně v hlubinných 

dolech, ve kterých je těţba obtíţná a drahá na rozdíl od těţby povrchové. 

 

Dále je poukázáno na cenu energie z různých elektráren a také na spotřebu paliva 

a produkci škodlivin pro dosaţení stejného výkonu. Kupodivu zjišťujeme, ţe elektrická 

energie z obnovitelných zdrojů nás přijde podstatně dráţ neţ energie produkována      

z elektráren na fosilní paliva. Tyto ceny jsou dány hlavně prvotní investicí do 

obnovitelných zdrojů. Uhelné nebo jaderné elektrárny mají také vysoké investiční 

náklady, ale dosahují mnohonásobně vyšší produkce energie, které pak dokáţí zaplatit 

i těţbu paliva. 

 

Ve čtvrté a dalších dvou kapitolách byl postupně probrán pojem hydroenergetický 

potenciál, historický a aktuální pohled na situaci vodních elektráren. Česká republika, 

co se teoretického hydroenergetického potenciálu tyče, se pyšní třemi hlavními toky, 
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které disponují energií zhruba 13 TWh/rok. Tato energie je vyuţita pouze z velmi malé 

části, a to velkými (přehradními) vodními elektrárnami, pro které jiţ není na našich 

tocích místo. Proto by výstavba malých vodních elektráren dokázala přinést nové 

zdroje energie. 

 

Osmá kapitola se zabývá praktickou části návrhu turbíny. Bylo vycházeno ze tří 

základních údajů a to spádu, asanačního průtoku a odtokové křivky. Po rozboru 

odtokové křivky byl vybrán výběrový průtok, pomocí kterého se za pomocí H – Q 

diagramu určila vhodná turbína a její velikost. Pomocí logaritmických výpočtů bylo 

zjištěno, ţe bude pouţita Kaplanova turbína o průměru oběţného kola 1000 mm. 

Vypočítány byly také všechny potřebné maximální a minimální průtoky i výkony. Bylo 

zjištěno, ţe elektrárna bude v provozu 295 dní v roce, kdy bude mít dostatek vody     

pro provoz. Při nejvyšším průtoku bude dosahovat nejvyššího výkonu 288 kW. 

Účinnost malé vodní elektrárny bude mezi 87 – 92 %, čímţ splňuje dnešní přísné 

normy pro výstavbu malých vodních elektráren, které musí dosahovat minimálně 85 % 

účinnosti. 

 

Další úlohou bylo ekonomické a environmentální zhodnocení, kterým se zjistilo, ţe 

náklady na elektrárnu budou 43 milionů korun. Ovšem při produkci energie v hodnotě 

3,6 milionů korun za rok, je návratnost malé vodní elektrárny přibliţně 12 let. Ţivotnost 

takto navrţených vodních elektráren v nových lokalitách činí 30 let. Elektrárna je 

během svého provozu pro okolí neškodná, po téhle stránce je nejnebezpečnější její 

výstavba, kdy je třeba sloţitě odklánět proud řeky a dávat pozor na ţivot v ní. 

 

Elektrárna by se tedy vyplatila postavit a to i při pomyšlení na vysokou prvotní 

investici. Po 12 letech, kdy se investice navrátí, by vydělávala několik milionů ročně a 

to nejméně po dobu 18 let. Takto fungující elektrárna by za třicet let od svého 

zrealizování aţ po dobu konce své provozuschopnosti mohla vydělat více neţ 65 

milionů korun. 
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