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1. Úvod 

Účelem  této bakalářské práce je přiblížit problematiku MVE počínaje historickými milníky u nás i ve 
světě. Dále popisuje důležité komponenty vlastní stavby MVE. V další kapitole je teoretický návrh 
MVE a také jejích parametrů a jsou vypočítány přibližné parametry výkonu vyrobené elektrické 
energie a finančního zisku. V poslední kapitole jsou rozebrány investiční náklady tohoto vodního díla. 

Tato studie by měla posloužit k přiblížení problematiky stavby a provozu vodního díla a dále k 
seznámení se s jednotlivými faktory stavby, konstrukčního uspořádání, historie a výroby elektrické 
energie. 
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2. Historie Malých vodních elektráren 

Energie vody byla jednou z mála, kterou lidé dokázali v minulosti využít a provází nás již stovky let. 
V Evropě v minulosti patřily české země k průmyslové špičce a vodní pohon byl u nás  hodně 
využíván. Nejvíce vodních  děl bylo provozováno s výkonem od 2 do 30kW. Život v minulosti se od 
současného velmi lišil a jak se měnily společenské, ekonomické a technické podmínky, tak také 
přibývalo provozů, kde byla vodní energie využívána.  

 

2.1 Využívání energie vody - historické mezníky 

 600 let př.n.l. - Chaldejci použili čerpací kolo na dopravu vody do závlahových kanálů  
 230 let př.n.l. - V Egyptě bylo použito hnací lžícové kolo na pohon věder k čerpání vody  
 150 let př.n.l. - V římské říši bylo použito vodní kolo na spodní vodu , v téže době používají v 
Řecku vodní mlýny s vodním kolem s vertikální osou (obdoba systému Savonius)  

 50 let př.n.l. - se o vodních mlýnech zmiňuje řecký zeměpisec Strabo  
 361 - byly zbudovány první vodní mlýny v Německu na řece Mosel  
 536 - v Římě byl zřízen první plovoucí vodní mlýn na řece Tibeře  
 718 - tesař Halak postavil první vodní mlýn ve střední Evropě mlynáři Svachovi v Žatci na 
řece Ohři  

 955 - byl postaven první vodní mlýn ve středním Německu u Wurzenu  
 od 12.stol. bylo vodní kolo již známo po celé Evropě  
 1227 - byl uveden do provozu první plovoucí vodní mlýn na Labi  
 1550 - Francouz Besson vyvinul sudové kolo pro mlýn v Toulouse  
 1738 - Jozef Karol Hell postavil vodní vahadlový stroj na potenciální energii vody  
 1749 - Jozef Karol Hell na Slovensku sestrojil vysokotlaký vodosloupcový stroj  
 1750 - sestrojil lékař Johann Andreas Segner reakční vodní kolo  
 1753 - Segnerovo kolo zdokonalil Leonard Euler  
 1818 - bylo v Německu postaveno první celoželezné vodní kolo  
 1824..6 - vyvíjel Francouz prof. Claude Burdin první přetlakovou turbínu  
 1827 - byla první Burdinova turbína uvedena do provozu  
 1827..1833 - Burdinův žák, Benoit Fourneryon vyvíjel nový typ odstředivé přetlakové turbíny  
 1834 - Fourneryon postavil svou turbínu pro francouzské železárny  
 1837 - Fourneyronova turbína byla německým technikem Henschlem doplněna o savku  
 1837..1841 - byla vynalezena Henschel-Jonvalova turbína  
 1844 - vynalezl Redtenbacher stupňovitou turbínu  
 1844 - sestrojil inženýr Zuppinger ve Švýcarsku první rovnotlakou turbínu s vnějším vstřikem  
 1848 - vyvinul hornický technik Schwamkrug v Rudohoří rovnotlakou turbínu s vnitřním 

vstřikem  
 1847..49 - americký inženýr anglického původu James Bicheno Francis zdokonalil Howdovu 

turbínu a vyvinul tak univerzálně použitelnou (vertikální i horizontální) přetlakovou turbínu  
 1863 - byla vynalezena rovnotlaká Girardova turbína  
 1870 - přes původní odpor zaznamenala  Francisova turbína výrazné rozšíření po evropském 

kontinentě  
 1877 - Američan Lester Allen Pelton sestrojil přímotlakou turbínu s lžícovitými lopatkami  
 1878 - německý profesor R. Fink doplňil Francisovu turbínu natáčivými rozváděcími 

lopatkami  
 1886 - sestrojil Pfarr spirálovou Francisovu turbínu s pevným rozváděčem pro velké spády  
 1900 - A.G. Michael teoreticky vynalezl bubnovou turbínu, která se později stala předlohou 

pro maďarského profesora Bánkiho  
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 1912 - vyvíjel v Brně Prof.Ing.Dr.h.c. Viktor Kaplan vrtulovou turbínu 1913 - vyvíjel 
Prof.Ing.Dr.h.c. Viktor Kaplan turbínu s natáčivými oběžnými lopatkami a systém patentoval 

 1918 - byla matematicky vyřešena Bánkiho turbína  
 1918 - byla vyrobena první Kaplanova turbína (brněnskou slévárnou Ignace Storka)  
 1919 - byla (26.3.) první Kaplanova turbína uvedena do provozu v Ulmu (jižně od Vídně)  
 1919 - profesor Banki uvedl v Budapešti do provozu rovnotlakou turbínu  
 1920 - E. Crewdson sestrojil rovnotlakou turbínu pro velké spády nazvanou "Turgo"  
 1921 – byla uvedena do provozu první Kaplanova turbína v Československu v Poděbradech  
 1938 - Kaplanova turbína byla použita na spád 38 metrů  
 1950 - úpravou Kaplanovy turbíny vznikla diagonální Deriázova turbína  
 1953 - Kaplanova turbína byla použita na spád 56 metrů  
 1958 - Kaplanova turbína byla použita na spád 71 metrů  

Převzato z [1] 

 

2.2 Příklady provozů,  ve kterých se v minulosti využívala vodní 
energie 
 
Mlýny, pily, valchy, stoupy, hamry, dmýchadla hutí, tírny lnu, přádelny, tkalcovny, elektrárny, 
škrobárny, olejny, strojní obrobny, drtírny kamene, čerpadla v dolech, vodárny pitné vody, čistírny 
odpadních vod, jirchárny, brusírny skla, výrobny dřevité vlny, 
papírny, štípačky šindelů, manufaktury na perleťové knoflíky, 
hospodářské stroje na statcích a další [1]. 
Někdy jeden vodní motor poháněl víc živností dohromady. 
V počátcích, až do zřízení celostátní třífázové elektrické sítě, 
byla používána energie vody hlavně k přímému 
mechanickému pohonu strojů. S příchodem vynálezu dynam 
a posléze i generátorů na vícefázový střídavý proud se vývoj 
začal radikálně měnit. Zprvu se elektrická energie využívala 
pouze k osvětlení a až potom, kdy byly vybudovány 
rozsáhlejší sítě se začala prosazovat  v průmyslu. Toto mělo 
za následek opouštění od přímých transmisních pohonů a 
energie vody se počala využívat hlavně k výrobě elektrické 
energie.   
                                                                                                                 Obr.1  Historické rozvodné zařízení MVE [1]     
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2.3 Vodní elektrárny 

Vodní elektrárna vyrábí elektrickou energii přeměnou z potenciální a kinetické energie vody. Voda 
roztáčí vodní turbínu, která pohání elektrický generátor. Generátor převádí mechanickou energii 
turbíny na energii elektrickou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.2  Koruna hráze vodní elektrárny [2] 

Podle konstrukce se vodní elektrárny dělí na: 

 Průtočné: výškového rozdílu je dosaženo pomocí jezu. 
 Derivační: výškového rozdílu dosaženo pomocí  přivaděče (náhonů). 
 Akumulační spád je vytvořen pomocí přehrady. 
 Přečerpávací: slouží k vyvažování energetických špiček v rozvodné síti. Přečerpávací 

elektrárny mají dvě nádrže a v době přebytku energie v síti tuto energii spotřebovávají k 
čerpání vody ze spodní nádrže do nádrže horní,zatímco v době energetických špiček naopak 
průtokem vody z horní nádrže do spodní nádrže elektrickou energii vyrábějí. 

 Přílivové: využívající energii mořského přílivu.  

Výhody VE 

 energie vodních toků se počítá k obnovitelným zdrojům – nelze ji vyčerpat 
 provoz VE minimálně znečišťuje okolí 
 vyžadují minimální obsluhu i údržbu 
 lze je ovládat na dálku 
 mohou startovat během několika sekund a lze je používat jako špičkový zdroj k pokrytí 

okamžitých nároků na výrobu elektrické energie 
 přehrady mohou sloužit i k jiným účelům, zejména k vodohospodářskému jako zdroje pitné či 

užitkové vody, rekreačnímu  nebo i pro rybolov 
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Nevýhody VE 

 dost vysoké investice a s tím související delší doba ekonomické návratnosti investic 
 závislost na stabilním průtoku vody 
 přehradní hráz sice dokáže zabránit i menším povodním, velké katastrofální povodně však 

ovlivňuje jen velmi málo 
 přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu na řece, nutnost vybudování systému 

plavebních komor  
 

2.3.1 Vodní energetika v ČR 

 
Energie vody vzniká transformací slunečního záření. Jak dokládá graf je v pořadí třetí nejvýše 
zastoupenou energií z obnovitelných zdrojů.  
U nás má největší podíl při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů vodní energie.  
 
Podle Ministerstva průmyslu a obchodu  se v roce 2008 jednalo celkem o 54 % ze všech 
obnovitelných zdrojů. Tedy zhruba 3 %, tj. 2 376,3 GWh/rok . 
Z toho: 

 44,5 % v elektrárnách s výkonem nad 10 MW    
 40,7 % je vyrobeno v elektrárnách s výkonem do 10 MW 
 14,8 % v přečerpávacích vodních elektrárnách 

 
 
Typ vodní elektrárny 
 dle instalovaného 
výkonu 

Výroba elektřiny 
brutto (GWh) 

Instalovaný výkon  
(MW) 

< 1 MW 492,3 150,8 
1 – 10 MW 474,6 141,7 
> 10 MW 1 057,5 752,8 
Přečerpávací vodní 
elektrárny 

352,0 1 146,5 

Celkem 2 376,4 2 191,8 
 
Obr.3  Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách v roce 2008. Zdroj: ERU [6]    
 
 

2.4 Malé vodní elektrárny – MVE 
 
Jako MVE se u nás označují elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW. Dnes se budují  většinou 
v místech bývalých mlýnů, hamrů, pil apod. a dále v místech jezů, případně jiných přirozených nebo 
umělých vzdutí vodních toků. 
 
 Podle průtoku se MVE dělí na: 
 

 průmyslové    60 – 10 MW 
 minielektrárny  35–60 kW 
 mikrozdroje         < 35 kW 
 mobilní zdroje       < 2 kW 
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Podle spádu se dělí MVE na: 
 

 nízkotlaké        < 20 m 
 středotlaké  20–100 m 
 vysokotlaké   > 100 m 

 
Podle využití vodní energie se MVE dělí na: 
 

 průtočné 
 akumulační 
 přečerpávací 

 
 
Podle výkonu se MVE dělí na: 

 průmyslové                                        1 - 10 MW 
 veřejné či podnikové                   100 - 1000 kW 
 drobné nebo minielektrárny           35 - 100 kW 
 mikrozdroje nebo také mobilní zdroje < 35 Kw 

 

Množství energie, kterou lze využít: závisí na výškovém rozdílu 
(spádu) dvou vodních hladin a na množství průtoku vody. Pro 
využití energie vodního toku je většinou nutné uměle vytvořit 
výškový rozdíl hladin. Toho lze dosáhnout vybudováním jezů, 
přehrad a u přečerpávacích vodních elektráren  tzv. horní nádrží. 

kHQP ⋅⋅=  

P - je výkon [kW],  
Q - průtočné množství vody [m3/s] 
H - spád využitelný turbínou [m] 
 k - je bezrozměrná konstanta uváděná v rozsahu od 6,5 do 8,5 
(závisí na účinnosti soustrojí a technické úrovni použité 
technologie).  

Obr.4 Energie vody v závislosti na průtoku a spádu [2]    
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3. Rozbor komponentů malých vodních elektráren 

 

3.1 Vzdouvací zařízení  

Slouží ke vzdutí vodní hladiny v toku a 
usměrnění vody do přivaděče. 

 Hráze - umožnují větší výškou vzdutí 
hladiny vody (až 100 m) a akumulaci 
velkého objemu vodní energie.  

 Jezy - lze oproti hrázím dosáhnout 
(max. 10–20 m) a zadrží podstatně 
menší objem vody, avšak investiční  
náklady jsou podstatně nižší.                         

 

                                                                                         Obr.5   Schéma jezu [1]     

3.2 Přivaděče  

   Přivádí vodu na místo nejvyššího spádu, kde je instalován vodní motor. 

 Beztlakové přivaděče, starším označením náhony, jsou většinou provedeny výkopem v 
terénu. Jejich stěny mohou být zpevněné. 

 Tlakové přivaděče bývají z ocelového  potrubí, železobetonu nebo jejich kombinací. Jsou 
určeny pro vyšší spády, ale jsou ekonomicky nákladnější.  

 
Tyto typy se běžně kombinují pro dosažení co nejvyššího spádu a co nejmenších nákladů. 
 
 
 

3.3 Česle 
 
Vyrábějí se nejčastěji z oceli. Jejich 
funkcí je zamezení pronikání 
nežádoucích předmětů k vodnímu 
motoru. Používají se současně alespoň 
dvoje:  

 hrubé   
 jemné. 

Samozřejmostí se již stává automatické 
čištění. 

                                                                 Obr.6   Česle – mříž pro zachycení plovoucích předmětů [1]     
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3.4 Odpadní kanály 

Odvádí  vodu od vodního motoru zpět do koryta vodního toku. Jejich provedení je obdobné jako u 
beztlakových přivaděčů.  

 

3.5 Vodní uzávěry – stavidla 
 
Slouží k regulaci nebo zcela k uzavření průtoku vody. Jejich konstrukce musí být taková, aby odolaly 
tlaku vody, který zadržují. Většinou se používají u otevřených přivaděčů. Při vhodném konstrukčním 
provedení mohou plnit i funkci přepadů či jezů.  

Vodní uzávěry se zpravidla osazují do 
betonových kanálů, kde jsou usazeny 
do postranních vedení a jsou plně 
integrovány do stěn.  
Skládají se většinou z dřevěných desek 
nebo z ocelových plechů, kterými lze 
pohybovat svisle vzhůru. 
Ovládání bývá ruční nebo automatické 
pomocí elektromotorů a převodovek. 
Pro dosažení maximálního průtoku 
musí být technicky možné tyto uzávěry 
zcela vyzvednout nad hladinu vody, 
aby byl umožněn volný průtok vodě.  

 
 
 

                                   Obr.7   Stavidlo [1]     

 

3.6 Přepady 
 
Jsou určeny k odvádění vody zpět do vodního toku 
mimo turbínu tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu 
zvyšování hladiny v přivaděči, anebo, když je 
turbína mimo provoz. Tato zařízení plní 
bezpečnostní funkci a jsou nenahraditelná při 
povodních. S jejich pomocí se předchází rozlití toku 
mimo koryto a poškození nebo zničení vlastní 
stavby a strojního vybavení zatopením či 
podemletím. 

 
 

                                                                                Obr.8   Přepad [1]     
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3.7 Lapače kamenů a písku 
 
Jímky instalované do dna vodního přivaděče. Plní funkci prevence proti zanášení vodních přivaděčů, 
odpadních kanálů a také turbín naplaveninami. Prevence proti ucpání přivaděčů, nebo poškození 
strojního zařízení. 
 

 Lapače kamenů jsou umístěny na vstupu vodního 
přivaděče bezprostředně za vodním uzávěrem. Jsou 
určeny k záchytu hrubých naplavenin..           

 
 Lapače písku jsou obdobného provedení jako 

předchozí. Umístěny jsou před vstupem do 
strojovny, kde je přivaděč rozšířen a rychlost 
proudění menší. Jsou určeny k záchytu jemných 
naplavenin.     

 
 

 
                                                                                          Obr.9  Jímka pro zachycení naplavenin [1]     

3.8 Strojovny 
 
Sestávají se z částí: 
 

 Stavebních – samotná stavba, přívodní potrubí … 
 Strojních – vodní motory, mechanické ovládací prvky … 
 Elektrotechnických – generátory, rozvaděče s el.tech. výzbrojí, snímače …  

 
Vodní motory (turbíny, vodní kola) spřažené s elektrickými  generátory případně alternátory jsou 
nejdůležitějšími součástmi strojoven MVE. 

 
 

3.9 Vodní motory 
 
Točivé stroje přeměňující potenciální, kinetickou nebo tlakovou energii vody na energii  
pohybovou a dále v mechanickou práci. 
 

3.9.1 Druhy vodních motorů 

 
 Vodní kola 
 Turbíny 
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3.9.2 Vodní kola 

 
Dnes už historické vodní motory, které se uplatnují hlavně pro malé  spády do 1 m a pro průtočné 
množství až  několik  m3/s.  

Vodní kola jsou nejjednoduššími vodními 
motory, která využívají jak kinetickou tak i 
potenciální energii vody. Dříve se vodní kola 
vyráběla hlavně ze dřeva, v současnosti i 
z alternativních materiálů (plasty, kov). 

Princip činnosti: Přitékající voda je přiváděna 
k vodnímu kolu, kde plní korečky, které jsou 
umístěny po celém obvodu. Naplněné korečky 
svou vahou vodní kolo roztáčí a u spodní 
hladiny se z korečků voda vylévá.  

 

Obr.11 Vodní kolo, mlýn Jakubov, Ohře [10]   

 
Dle přívodu dělíme vodní kola na: 

 spodní vodu - z vody je využívána jen kinetická energie  
 střední vodu - je využívána kinetická i potenciální energie  
 horní vodu - je využívána převážně potenciální energie  

 
 

3.9.3 Turbíny 

 
Hlavní části turbín: 

 oběžná kola  
 rozváděcí ústrojí – s jejich pomocí je přiváděna voda na oběžná kola  

 
Dle způsobu přeměny energie se vodní turbíny dělí na: 

 rovnotlaké - tlak vody na vstupu i výstupu z oběžného kola je stejný         21 pp =  

 přetlakové - tlak vody na vstupu je vyšší než na výstupu z oběžného kola  21 pp >  
 

3.9.3.1 Kaplanovy turbíny  
 
Přetlakové axiální turbíny, velmi dobře regulovatelné, technicky komplikovanější. Používají se u 
spádů od 1 m do 20 m, pro hltnost od 0,15 m3/s  a výše. Jsou určeny převážně pro MVO, zejména pro 
jezové a říční. Tento typ vznikal v letech 1910–1912.  Je vynálezem brněnského profesora Viktora 
Kaplana. První Kaplanova turbína byla vyrobena roku 1919. Tyto turbíny dosahují až 90 % 
mechanické účinnosti . 
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Obr.11 Schéma uspořádání Kaplanovy turbíny [1] 

 

3.9.3.2 Francisovy turbíny  

Dříve nejrozšířenější přetlakové turbíny pro MVE. V minulosti byly využívány od spádů 0,8 metru, 
v současnosti se používají pro výškový rozdíl H ≥10 m a  větší průtočné množství. Například dvě tyto 
turbíny o výkonu 325 MW jsou instalovány v PVO  Dlouhé Stráně, která drží evropské prvenství. 

Dle provedení se dělí Francisovy turbíny na: 
 Vertikální 
 Horizontální 
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Obr.12 Schéma uspořádání Fancisovy turbíny [1] 

  

3.9.3.3 Peltonovy turbíny  

Rovnotlaké turbíny vhodné pro spády H ≥ 30 m a průtočné množství Q ≥ 0,01 m3/s. Tyto turbíny mají 
až 90 % účinnost. Okamžité snížení výkonů těchto turbín se provádí odkláněním paprsku vody. Je to 
z důvodu vzniku vysokých tlaků v potrubí přivaděče při uzavření přívodu do turbíny. 
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 Obr.13,14,15   Schéma uspořádání Peltonovy turbíny [1]     

 

3.9.3.4 Bánkiho turbíny 

Rovnotlaké radiální turbíny jsou vhodné pro H = 5 - 60 m a pro Q = 0,01 - 0,9 m3/s. Jejich výhodou je 
dobrá účinnost pro Q = 30–100 % , rychlá a snadná regulace, zanedbatelná kavitace, ložiska bez styku 
s vodou, chod naprázdno jim nevadí. Turbíny mohou být instalovány ve vodovodním řádu bez rizika 
znečištění pitné vody.  

 

Princip činnosti:  
Voda proudí tangenciálně na lopatky oběžného kola. Vodní proud prochází lopatkami, ty odklání 
proudící vodu, vodní proud pokračuje a na druhé straně opět vstupuje na lopatky. Předaná energie při 
vstupu je zhruba 79 %  a při výstupu 21 % z celkové využité energie. 
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Obr.16  Schéma uspořádání Bánkiho turbíny  [1]     

 

3.9.3.5 Šroubové turbíny  

Poměrně nová aplikace šroubového stroje je jeho použití v reverzní funkci jako vodního motoru k 
využití vodní energie. Šroub jako pracovní element je vynález historicky přisuzovaný Archimédovi. 
Šroubový vodní stroj nachází v současnosti dvojí uplatnění - jako čerpadlo a v reverzním běhu pak, 
jako vodní motor.   

Princip činnosti:  
Využití šroubového stroje jako vodního motoru nalézá uplatnění v rekonstrukci malých vodních 
elektráren na malých vodních tocích, ve výpustích vody z ČOV, chladicí vody z elektráren, procesní 
vody papíren a hutních provozů, jalových výpustí nebo jezových propustí.   

Přednosti šroubových turbín: 

 netrpí kavitací 
 mají otevřený pracovní 

prostor 
 využití nízkospádových 

lokalit (od 1 m) 
 velmi dobrá účinnost při 

širokém rozsahu hltností 
 nevyžaduje instalaci 

jemných česlí => úspora 
provozních nákladů 

 celkové investiční 
náklady jsou při 
shodném výkonu o 
cca 30–40 % nižší
                                 Obr.17 Schéma uspořádání šroubové turbíny [1] 
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3.9.3.6 Srovnání jednotlivých druhů turbín, porovnávací diagram turbín 

 

Obr.18 Srovnání hltnosti a účinnosti [7] 

 
Obr.19   Srovnávací diagram charakteristik turbín podle jejich průtoků a spádů [5] 
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3.10 Generátory 
 
Přeměnují energii mechanickou na elektrickou. 
Dvě hlavní části jsou rotor a stator. Rotor 
vytváří točivé magnetické pole. Ve statoru se v 
cívkách indukuje elektrické napětí. Podle 
druhu el. proudu se dále dělí: 
 

3.10.1 Dynama 

Vyrábí  stejnosměrný proud - usměrnění 
probíhá v komutátoru. Výstupní nU =6V, 12V, 

24V a pro nestandardní provedení i  jiná 
napětí.V současnosti se využívají jen zřídka. 

                                       Obr.20 dynamo [1] 

 

Dle buzení se dělí na dynama: 

 s permanentním magnetem 
 s cizím buzením  
 derivační  
 sériové  
 kompaundní                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                    
 

                                                     Obr.21 rotor s komutátorem 
 

3.10.2 Alternátory 

 
Vyrábí střídavý proud – alternátory nemají 
komutátor → menší poruchovost a jsou 
nenáročné údržbu. Jsou to synchronní stroje a 
při normálním provozu pracují synchronně s 
frekvencí elektrické sítě. Proto je nutno pro 
připojení do elektrické sítě alternátory 
přifázovat. U MVE jsou alternátor i turbína 
zpravidla umístěny na téže hřídeli. Dle typu 
rotoru je dělíme na alternátory: 
 

 s hladkým rotorem (turboalternátory) 
 s vyniklými póly (hydroalternátory a  

pomaloběžné alternátory).         
                                                                                               
 
                                                                  

                                                                      Obr.22  alternátory v hydroelektrárně [9] 
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4. Návrh a volba parametrů MVE pro konkrétní 
možnost aplikace 

 

 
Obr.23   Schéma derivační MVE [3]    

 
 

4.1 Derivační MVE  
 
Parametry: 

 spád:  mH 5,3=  

 průtok v přivaděči: 3
max 95,1 mQ = , 3

min 68,0 mQ =  

 hltnost turbíny smQT /1 3
max = , smQT /25,0 3

min =  

 konstanta: 1=k  
 
Účinnost: 

 turbíny 0
090=tη  

 generátoru 0
093=gη  

 převodu 0
0100=pη  
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V této stavbě bude intalováno soustrojí: Kaplanova S - turbína ⇔ asynchronní generátor, na 
společné hřídeli. Účinnost převodu je bezeztrátová z důvodu nižších otáček generátoru (pro tento 
zvolený typ turbíny není potřeba převodu až do 1000 ot./min). 
Výkon na hřídeli vodního motoru je dán okamžitým průtokem, čistým spádem na vodním motoru a 
účinností vodního motoru při daném průtoku:  
 

kWHQgP gt 738,2893,090,05,31100081,9 =⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅= ηηρ  

 

4.1.1 Turbína 

 
S přihlédnutím ke spádu a průtoku v přivaděči jsem zvolil Kaplanovu S-turbínu. Je vhodná právě pro 
derivační vodní díla. 
Její  použití je nejvhodnější u spádů od 1,5  až do 5,5 metru a pro průtoky 0,25 až 6 metrů krychlových 
za sekundu.  
Výhodou je její kompaktnost, menší rozměry, nepotřebuje příliš hluboké vývařiště. 
Využívá se zejména pro pohon asynchronních generátorů.  
Pro tuto aplikaci je typický hřídel vyvedený vodorovně a díky tomuto specifiku je možné umístit 
generátor v dostatečné výšce a tímto předcházet jeho případnému zatopení. 
Nevýhodou všech Kaplanových turbín je velká konstrukční složitost a od toho se odvíjející vyšší cena 
a také náklady na provoz.  

 
Obr.24 Kaplanova S-turbína[8] 

 

4.1.2 Asynchronní generátor 

 
Typové číslo 1LG4 228-8AB.Výkon P=30kW. 
Jmenovité otáčky 730 ot./min. 

Počet pólů  8n =  

Účiník při 4/4 79,0cos =φ  

Účiník při ¾ 74,0cos =φ  

Jmenovitý proud při 400V  AI n 61=  

Jmenovitý moment NmM n 392=  

Hmotnost kgm 340=
     Obr.25 Třífázový asynchronní motor /generátor [4]    
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Použitým generátorem bude klasický 8. pólový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko o výkonu 
30kW. Výrobcem je firma Siemens. Tento motor se bude v generátorickém chodu otáčet 
nadsynchronními otáčkami 770 ot./min a proto nebude třeba převodu. 
 

 

Obr.26 Schéma připojení generátoru [1]     
 
 
Červeně označené jsou ochranné obvody generátoru zabrańující  přetížení a dalším nežádoucím 
stavům. Wattmetr W měří ukazuje dodanou energii.. Stykač zabezpečuje automatické odpojení 
generátoru při nežádoucím stavu sítě. Odstavení vodního motoru se provádí většinou mechanicky.  
 
Výhody tohoto asynchronního stroje jsou: 
 

 Není potřeba ho fázovat se sítí 
 Nepotřebuje regulaci frekvence 
 Nepotřebuje regulaci napětí 
 Nepotřebuje regulátor otáček 

 
Synchronní otáčky: 
 

[ ].min/.
60

ot
p

f
ns

⋅
=  

f -kmitočet proudu   
p-  počet pólových dvojic  
 
 
Skluz: 
 
Rozdíl otáček magnetického pole statoru a rotoru.Při synchronních otáčkách by se magnetická pole 
statoru a rotoru vůči sobě nepohybovala a z tohoto důvodu by nedocházelo v rotoru k indukci napětí a 
nevznikal by točivý moment. Skluz je udáván v procentech a definován jako: 
 

[ ]0
0100⋅

−
=

s

s

n

nn
S  

 
kde ns jsou otáčky magnetického pole statoru, n jsou otáčky rotoru.  
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Oblast práce asynchronního stroje v závislosti na skluzu: 
 
Generátor   ( )0,∝−∈S  

Motor         ( )1,0∈S  

Brzda         ( )∝∈ ,1S  

 
Moment asynchronního motoru: 
 
Moment AS motoru s kotvou nakrátko se počítá pomocí  Klossova vztahu. Zde nastává ustálený stav 
po odeznění přechodových dějů které způsobují rychlé změny zátěže či napájení.  
 

s

s

s

s

M
M

z

z

+

= max2
 

 

 Mmax - maximální moment stroje   

sz - skluz zvratu (při maximálním momentu) 

Při běžných stavech provozu, když je skluz velmi malý se Klossův vztah linearizuje.  

s
s

M
M

z

max2
=  

Při připojení asynchronního motoru k síti dosahuje nárazový proud  7 násobku jmenovitého proudu. 
Z důvodu vzniku velkých proudových rázů se přímé spouštění realizuje jen pro motory do výkonu 3 
kW. 

Spouštění motoru s kotvou nakrátko 

Zmenšení velkého rozběhového proudu lze u těchto typů motoru docílit pouze snížením rozběhového 
napětí. Nejčastěji používané metody jsou: 

 Statorový spouštěč - s vinutím do série se zapojí omezovací odpory a ty se při spouštění 
postupně odpojují.  

 Rozběhové transformátory – pomocí transformátorů se reguluje rozběhový proud. Tato 
metoda rozběhu je používána převážně pro motory vysokých výkonů. 

 Přepínač hvězda - trojúhelník – přepnutím při rozběhu do hvězdy se sníží  záběrný 
proud i výkon na 1/3. Použitelné u motorů s malým zatížením.  

 Polovodičový regulátor napětí - lepší účiník,  plynulý rozběh.  
 Speciální úprava klece  

1. Kotvy s dvojitou klecí – 1.klec rozběhová, 2. běhová. 
2. Odporová klec - klec má větší měrný odpor. 
3. Vírová kotva - nestejné rozptylové indukčnosti vinutí kotvy. 
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Regulace otáček 

Otáčky rotoru: 

( ) ( )s
p

f
snn −=−= 11 1

1  

 
n-ot./min 
skluz- s 
frekvence napájecího napětí-f1[Hz]  
počet pólů -p  
 
 

 

4.2 Tabulky a grafy průběhu ročního průtoku  objemového množství 
vody v přivaděči MVE 

 
 

měsíc 
Qm 
[m3/s]   měsíc 

Qm 
[m3/s] dny 

Leden 0,89   Březen 1,95 31 
Únor 1,21   Červenec 1,51 31 
Březen 1,95   Duben 1,28 30 
Duben 1,28   Únor 1,21 28 
Květen 1,1   Květen 1,1 31 
Červen 0,93   Červen 0,93 30 
Červenec 1,51   Srpen 0,9 31 
Srpen 0,9   Leden 0,89 31 
Září 0,68   Říjen 0,78 31 
Říjen 0,78   Prosinec 0,77 31 
Listopad 0,74   Listopad 0,74 30 
Prosinec 0,77   Září 0,68 30 

 
 

Obr.27     Tabulky protékajícího množství vody v jednotlivých měsících v roce v závislosti na objemu a času . 
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Roční průměrné průtotočné množství vody v přivaděči
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Obr.28     Graf protékajícího množství vody v jednotlivých měsících v roce v časové závislosti. 
 
 

Odtoková křivka přivaděče
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Obr.29     Graf  protékajícího množství vody v jednotlivých měsících v roce v závislosti na objemu a času seřazeno sestupně. 
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Teoreticky možný dosažitelný výkon při plném využití vodní energie   

 

g 
ρ 

[Kg/m3] 
Qm 

[m3/s] H [m] ηt [%] ηg [%] ηp [%] P[W] 

9,81 1000 1,95 3,5 0,9 0,93 1 56039,87 
9,81 1000 1,51 3,5 0,9 0,93 1 43394,98 
9,81 1000 1,28 3,5 0,9 0,93 1 36785,15 
9,81 1000 1,21 3,5 0,9 0,93 1 34773,46 
9,81 1000 1,1 3,5 0,9 0,93 1 31612,23 
9,81 1000 0,93 3,5 0,9 0,93 1 26726,71 
9,81 1000 0,9 3,5 0,9 0,93 1 25864,56 
9,81 1000 0,89 3,5 0,9 0,93 1 25577,17 
9,81 1000 0,78 3,5 0,9 0,93 1 22415,95 
9,81 1000 0,77 3,5 0,9 0,93 1 22128,56 
9,81 1000 0,74 3,5 0,9 0,93 1 21266,41 
9,81 1000 0,68 3,5 0,9 0,93 1 19542,11 

 
Obr.30     Tabulka protékajícího množství vody a teoreticky možného výkonu  

 
 

4.3 Roční výroba el. energie MVE 
 

g 
ρ 

[Kg/m3] 
Qm 

[m3/s] H [m] ηt [%] ηg [%] ηp [%] P [W] 

9,81 1000 1 3,5 0,85 0,93 1 27141,82 
9,81 1000 1 3,5 0,85 0,93 1 27141,82 
9,81 1000 1 3,5 0,85 0,93 1 27141,82 
9,81 1000 1 3,5 0,85 0,93 1 27141,82 
9,81 1000 1 3,5 0,85 0,93 1 27141,82 
9,81 1000 0,93 3,5 0,88 0,93 1 26132,78 
9,81 1000 0,9 3,5 0,88 0,93 1 25289,79 
9,81 1000 0,89 3,5 0,88 0,93 1 25008,79 
9,81 1000 0,78 3,5 0,9 0,93 1 22415,95 
9,81 1000 0,77 3,5 0,9 0,93 1 22128,56 
9,81 1000 0,74 3,5 0,9 0,93 1 21266,41 
9,81 1000 0,68 3,5 0,9 0,93 1 19542,11 

 
Obr.31     Tabulka protékajícího množství vody a využitelného výkonu  

 

 

];;[24 12
1 −⋅⋅Σ⋅= ⋅= WWhnPA jjstrj  

 
Podle výpočtů by tato MVE mohla vyrobit až 217 MW/h za rok. 
Ve skutečnosti MVO nebude pracovat 365 dní v roce tj. 8760 hodin za rok. Skutečná doba bude asi 
292 dní tj. 7000 hodin za rok. Je to z důvodu nutných odstávek provozu (např. údržba) je započítáno i 
to, že soustrojí turbíny a generátoru nebude vždy pracovat na plný výkon.  
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Obr.32 Tabulka roční výroby el. Energie 
 
Reálný výkon za dobu 292 dní v roce tj. 7000 hodin ročně. 
 

MWhA 4,1737000
8760

10217 6

=⋅
⋅

=  

 
Podle výkupních tabulek uvedených v energetickém regulačním Věstníku z roku 2010  jsem určil 
výkupní cenu vyrobené energie. [8]    
Výkupní cena elektřiny dodané do sítě 3000 Kč/MWh  a dále 64 Kč/MWh  pro dodávku elektrické 
energie do sítě NN.  
Celkem tedy 3064 Kč/MWh   
 

hodin ročně 
výkupní sazba 

[Kč/MWh] 
roční výroba 

[MWh] 
 výkupní cena 

[Kč/rok] 

7000 3064 173,4 531303,2 
 

Obr. 33 Tabulka roční výroby el. energie a zisku 
 
Výsledný výnos z vyrobené energie z této MVE za časový úsek jednoho roku při jejím vlastním 
provozu 292 dní tj. 7000 hodin je tedy po zaokrouhlení 531 000 Kč. 

P [W] 
poč. 
dnů hodin A [W/h] 

27141,82 31 24 20193512 
27141,82 31 24 20193512 
27141,82 30 24 19542109 
27141,82 28 24 18239301 
27141,82 31 24 20193512 
26132,78 30 24 18815602 
25289,79 31 24 18815602 
25008,79 31 24 18606540 
22415,95 31 24 16677465 
22128,56 31 24 16463652 
21266,41 30 24 15311817 
19542,11 30 24 14070318 

  ∑ [W/h] 2,17E+08 
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5. Ekonomická rozvaha 

 

5.1 Cena za výstavbu MVE 
 

Skládá se přibližně z těchto nákladových faktorů: 
 

1. Stavební část: Kč 
1.1. Jez (drsný skluz)  348 200 
1.2. Vtokový objekt u jezu  60 750 
1.3. Úpravy kolem jezu  40 000 
1.4. Vtoková partie strojovny 156 000 
1.5. Strojovna  1 635 000 
1.6. Odpadní kanál + jalový obtok  45 000 
1.7. Ostatní práce a činnosti  65 000 
A Stavební část celkem 2 349 950 
2. Strojně technologická část: Kč 
2.1. Turbína příslušenstvím 1 600 000 
2.2. Zařízení vtoků (stavidla, česle, čistící stroj)       --- 
2.2.1. Stavidla 150 000 
2.2.2. Česle 35 000 
2.2.3. Čistící stroj 140 000 
2.3. Doprava, montáž, kompletace [12%] 231 000 
B Celkem 2 156 000 
3. Část elektro: Kč 
3.1. Generátor  30kW 70 000 
3.2. Provozní automatika 250 000 
3.3. Elektro-silnoproudé rozvody, měření 45 000 
3.4. Vyvedení výkonu 38 000 
3.5. Stavební elektro 20 000 
3.6. Doprava, montáž, kompletace [12%] 50 760 
C Celkem 473 760 
  mezisoučet - náklady Kč 

B + C Celkem technologie  2 629 760 

A+B+C Celkem stavební část a technologie  4 979 710 
4. Ostatní náklady Kč 
4.1. Projekty, zaměření                    (1,5%) 74 696 
4.2. Zařízení staveniště                   (2,0%) 99 594 
4.3. Inženýrské činnosti                   (1,9%) 94 614 
4.4. Poplatky, náhrady, rekultivace  (1,0%) 49 797 
4.5. Rezerva                                    (3,0%) 149 391 

D Celkem ostatní náklady 468 092 

  Náklady Kč 

A+B+C+D Úplné celkové náklady MVE 5 447 802 
 

Obr.  Tabulka investičních nákladů 
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V dalších letech je ještě nutno počítat s náklady na údržbu a opravy ve výši max. 5% 
 

5.2 Návratnost investic 
 
 

rok 

celkové náklady 
na výstavbu  

[tis. Kč] 

náklady na 
údržbu a opravy 

[tis. Kč] 
roční zisk     
[tis. Kč] 

meziroční 
bilance ∑[tis. Kč] 

návratnost 
vložených investic - 

celkový zisk     
 [tis. Kč] 

1. -5 448 0 0 -5 448 -5 448 
2. 0 -27 531 504 -4 944 
3. 0 -27 531 504 -4 440 
4. 0 -27 531 504 -3 936 
5. 0 -27 531 504 -3 432 
6. 0 -27 531 504 -2 928 
7. 0 -27 531 504 -2 424 
8. 0 -27 531 504 -1 920 
9. 0 -27 531 504 -1 416 
10. 0 -27 531 504 -912 
11. 0 -27 531 504 -408 
12. 0 -27 531 504 96 
13. 0 -27 531 504 600 
14. 0 -27 531 504 1 104 
15. 0 -27 531 504 1 608 

 
Obr.  Tabulka návratnosti investic 

 
 
Jak je patrno z tabulky budou  náklady na výstavbu pokryty ziskem ve 12 roce od počátku výstavby 
MVE. Je samozřejmostí, že náklady a zisk budou vzhledem ke klimatickým podmínkám každý rok 
kolísat. V prvních letech provozu budou náklady na údržbu a opravy minimální. V pozdějších letech 
provozu se budou náklady zvyšovat. V horizontu 15 – 20 let provozu bude potřebná rekonstrukce 
některých technologií. Finanční náklady by neměly být příliš vysoké a elektrárna by měla být stále 
zisková.  
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6. Závěr 

 
Tato práce by měla sloužit k přiblížení problematiky malých vodních elektráren. Přibližuje důležité 
historické mezníky u nás i ve světě a mohla by sloužit jako zdroj informací osobám které tato historie 
zajímá.  
Popisuje důležité součásti a zařízení malých vodních elektráren a poslouží k seznámení se stroji a 
zařízeními těchto staveb. Je zde také teoreticky přiblížena problematika návrhu a volby parametrů 
MVE pro konkrétní možnost aplikace.  
Tato práce může být využita i učebním účelům na nižších stupních vzdělávacích zařízení. 
Práce se také zaobírá ekonomickou rozvahou a návratností investic v časovém horizontu  
15-ti roků a jsem přesvědčen, že projekt takovéto MVE s podobnými parametry je realizovatelný. 
Samotný výnos z této MVE by se dal ještě zvýšit instalací další turbíny a využitím celého potenciálu 
energie vody v přivaděči.   
Toto téma jsem zpracovával z důvodu, že já sám bych se v budoucnu touto problematikou chtěl 
zabývat a realizovat svou vlastní stavbu. 
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