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ABSTRAKT  
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malého vodního zdroje. V první části je zaměřena 

na výběr vhodné lokality pro výstavbu malého vodního zdroje. Další kapitolou je návrh 
technologie a strojního vybavení uvažovaného zdroje. V následující část řeší návrh elektrické 
části, včetně vyvedení výkonu do distribuční soustavy. V poslední části se zabývá ekonomickým 
zhodnocením navrženého malého vodního zdroje. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  malá vodní elektrárna;vodní energie; vodní turbína; generátor; 

 

 



   

ABSTRACT 
This Bachelor’s paper deals with design of a micro hydro power plant. First, a suitable 

location for the plant is chosen. Second, technology for the plant, along with technical equipment 
and enginery, is proposed. Third, electrical part of the project, including power feeding into the 
grid, is proposed. Last, economical projection of costs and benefits of the plant is calculated. 

 

KEY WORDS:  small hydro power station, water energy;  water turbine; generator, 
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK  
A plocha povodí 

a osová vzdálenost 

cos φ G1(G2) účiník G1 (G2) 

ČHI  čistá současná hodnota 

Čz čistý zisk 

D délka odpisu 

D1(2)vypoč  vypočtené průměry oběžných kol turbín 

D1(2)   průměry řemenic 

Dp daň z příjmu 

EG vyrobená elektrická energie 

EGroč roční výroba elektrické energie 

f frekvence sítě 

G1(2)  generátor 1 (2) 

g gravitační konstanta 9,81m/s2  

H spád 

Hb  celkový spád 

Hnávrh  navržený čistý spád 

Hz hrubý zisk 

I  investiční náklady 

I k“  rázový zkratový proud 

In  průměrná roční inflace 

I vinG1(G2) proud vinutí G1(G2) 

IZ dovolené zatížení vodiče 

kp provozní koeficient 

k1 přepočítávací součinitel zohledňující proudové zatížení země 

KT  kumulovaný tok hotovosti 

l délka vodiče 

L 1000(800) délky řemenů 

N napětí v řemeni 

n životnost 

n11  jednotkové otáčky     

nsynch  synchronní otáčky     

nmot motorické otáčky     

n1000(800)  provozní otáčky turbín     

nGEN1(2)  provozní otáčky generátorů     

O odpisy 

P  výkon 

Pa  dlouhodobí průměrný roční výskyt srážek na povodí 

PelG1(G2)   elektrický výkon na svorkách generátoru 
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PG1(G2) dodávaný výkon generátoru G1(G2) 

PN roční provozní náklady 

Pp peněžní příjem investice v daném roce 

Př peněžní příjem 

PT,  P1000(800)   mechanický výkon turbíny 

p počet pólů 

p1000(800) převodový poměr převodů  

Q průtok 

QA průměrný dlouhodobý průtok 

Q11 jednotková hltnost 

Q90 průtok, kterého se dosahuje, nebo je překročen 90dní v průměrném vodném roce 

Q1(2) navržená hltnost jednotlivých turbín 

Q1000(800) hltnost turbín 

R odpor země 

S  šířka řemene 

Smin minimální průřez vodiče 

T tržba 

Usdruž sdružené napětí 

∆U% procentuální úbytek napětí 

V obvodová rychlost 

Vc celková výkupní cena  

X reaktance 

|Zk| celková impedance kabelu 

ηt  účinnost turbíny 

ηp, ηpř účinnost převodů 

ηG1(G2)  účinnost generátoru G1 (G2) 

α1, α1 úhel opásání řemenic 

ρ rezistivita vodiče 
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1  ÚVOD 
Využití energie vodních toků patří odedávna k základním zdrojům získávání energie. 

V poslední době se otázka získávání energie z obnovitelných zdrojů dostává stále více do popředí 
zájmu nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. 

Zásoby fosilních paliv jsou omezené. Ropu a zemní plyn dovážíme za stále vzrůstající ceny. 
Jaderná energetika nese s sebou i neoddiskutovatelná rizika. Při rozvoji naší společnosti se i při 
snaze o úspory energii použitím nových technologii s nízkou energetickou náročností nedá 
počítat s poklesem spotřeby elektrické energie.  

Většina zemí se  snaží využít energii z vlastních zdrojů. Velký význam v této oblasti mají 
obnovitelné zdroje, které životní prostředí zatěžují minimálně. Mezi tyto zdroje patří i energie 
získávaná ve vodních elektrárnách. Vodní elektrárny jsou efektivním, obnovitelným a 
ekologickým zdrojem elektrické energie. 

 



  Cíl Práce 

 

15

2 CÍL PRÁCE 
Cílem této práce je návrh malého vodního zdroje. Prvotním úkolem je výběr vhodné lokality 

pro výstavbu malého vodního zdroje a následně návrh technologie a strojního vybavení 
uvažovaného zdroje. Na tyto části by měl navazovat návrh elektrického vybavení MVE včetně 
vyvedení výkonu a  ekonomické zhodnocení . 
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3 VÝBĚR VHODNÉ LOKALITY PRO VÝSTAVBU ZDROJE  
Výstavbu MVE je třeba dokonale připravit.Ve fázi přípravy je třeba nejprve vybrat vhodnou 

lokalitu a předběžně ji zhodnotit a posoudit. V této fázi je třeba na základě předběžných 
informací zpracovat relativně velmi přesné ohodnocení vhodnosti MVE pro realizaci. V této 
počáteční fázi se tvoří i koncepční návrh celého díla včetně systému následného provozu. Tato 
prvotní fáze přípravy se nesmí podcenit, protože případné chyby by mohly být těžko odstranitelné 
a mohou mít trvalé následky během celé životnosti MVE. 

Velmi důležité je prověření takových okolností, jakými jsou: 

• Majetkoprávní vztahy 

• Technicko vodohospodářské poměry 

• Zájmy ochrany přírody 

• Stanovisko veřejnosti 

• Možnost vyvedení výkonu do distribuční soustavy 
Při výběru lokality MVE a její technicko-ekonomické zhodnocení je třeba mít od začátku co 

nejspolehlivější údaje o spádu a průtocích. Na součinu průtoku a spádu lineárně závisí výkon a 
výroba elektrické energie dané MVE. 

Údaje o spádových poměrech se nejpřesněji získají zaměřením přímo v terénu nivelačním 
přístrojem. Pro hrubější měření se dá použít hadicová vodováha a lať s centimetrovým dělením. 

Při úvahách o hospodárnosti MVE má spád velký význam, proto je třeba hledat cesty pro 
dosažení jeho co nejvyšší hodnoty. 

V této fázi není třeba pro odhad průtoku získat údaje z českého hydrometeorologického 
ústavu. Úplně dostačující jsou údaje z měrných stanic na toku a od provozovatelů MVE na 
stejném toku.  

Navrhovaný průtok  MVE se doporučuje uvažovat blízko hodnoty Q90 (tj. průtok, kterého je 
dosaženo nebo který je překročen 90dní v průměrném vodném roce). Pro orientační průběh roční 
výroby je třeba znát průběh čáry M-denních průtoku, zejména pro oblast mez Q90 až Q365. Často 
je třeba vytvořit redukovanou čáru překročení průtoků, která je ponížena o jiné technologické 
odběry a minimální průtok rybochodem.  

U nových MVE se předpokládá použití turbín s dobrou regulační schopností. Tyto i při 
průtoku 20% hltnosti turbíny pracují s relativně dobrou účinností. 

Při použití jedné turbíny bude tedy elektrárna při poklesu průtoku pod 20% maximální 
hltnosti turbíny odstavena z provozu. Zlepšení využitelnosti malého průtoku se dá docílit 
použitím dvou a více menších turbín, ale je třeba uvažovat o celkové ekonomice díla. 

Kromě údajů o M-denních průtocích je třeba získat údaje i o povodňových vodách a 
pravděpodobnosti jejich opakování. K jejich převedení se dimenzuje vzdouvací objekt. 
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V dnešní době je převážná část původních vodních děl již využita k výrobě elektrické 
energie. Využití těch děl, které ještě využívány nejsou, je převážně blokováno majetkoprávními 
vztahy, zájmy ochrany přírody, stanoviskem veřejnosti a také možností vyvedení výkonu. 

 

Jako vhodnou lokalitu z mnoha uvažovaných byla zvolena lokalita v katastrálním území obce 
Hoštejn na řece Moravské Sázavě. Po předběžné obhlídce byl určen využitelný spád asi 2metry. 
Poněvadž se jedná o úsek toku pod soutokem dvou významných toků Moravské Sázavy a Březné, 
byl průměrný průtok stanoven odhadem na 4 m3/s  až 5m3/s. Pro odhadnuté hodnoty si orientačně  
určíme maximální dosažitelný výkon. 

 kWQHP 567427 =⋅⋅=⋅⋅=  (3.1) 

Z předběžného výpočtu výkonu vyplývá, že navrhovaná elektrárna je vhodná pro uvažování 
její realizace. 

Navrhovaná malá vodní elektrárna je vhodným prvkem k využití části energetického 
potenciálu toku Moravská Sázava. Daná lokalita je zvolena v části toku pod soutokem Moravské 
Sázavy s Březnou . Dobré průtokové podmínky tuto lokalitu upřednostňuji.     

V dané lokalitě nikdy nebylo vodní dílo. Tato elektrárna by byla zcela nová, proto by dle 
Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu spadala do kategorie „Malá vodní 
elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2010 včetně“ s nejvyšší možnou 
výkupní cenou. 

Dále při výběru lokality byl uvažován způsob vyvedení výkonu do distribuční soustavy. 
V uvažované lokalitě se nabízejí dvě možné varianty. První variantou je zřízení vlastní  
trafostanice u elektrárny a připojení této trafostanice do sítě vysokého napětí (22kV) vzdálené cca 
140m nebo druhá varianta, kterou je připojení elektrárny do stávajícího transformátoru ze strany 
nízkého napětí, které je v majetku distributora a vzdálené od elektrárny cca 250m.  

 



  Zvolená lokalita - MVE Hoštejn 

 

18

4 ZVOLENÁ LOKALITA - MVE  HOŠTEJN 
 

4.1 Obecné údaje 
Řeka:     Moravská Sázava 

Říční kilometr:     15,9km 

Kraj:     Olomoucký 

Obec s rozšířenou působností:  Zábřeh  

Katastrální území:   Hoštejn 

 

4.2 Zabrané pozemky 
MVE je umístěna v katastrální území Hoštejn. Předpokládané umístění stavby zasahuje na 

parcely: 

Parcelní číslo 
Výměra 

(m2) 
Majitel 

Minimální potřebná 
výměra   (m2) 

Druh pozemku 

Stavba MVE 

108/1: 3085 Josef Drozd 750 Trvalý travní porost 

108/2 1764 Josef Drozd 180 Ostatní plocha 

Jez 

398/1 51219 Povodí Moravy,s.p. 120 Vodní plocha 

Navýšení břehů 

101/3: 1644 Vojtěch Vaňourek 680 Ostatní plocha 

102 1012 Josef Drozd 830 Ostatní plocha 

108/1 3085 Josef Drozd 400 Trvalý travní porost 

Příjezdová komunikace 

110/1: 48288 Josef Drozd 240 Orná půda 

Přípojka elektrického vedení: 

110/1: 48288 Josef Drozd 120 Orná půda 

Tab. 4-1 Výpis zasažených pozemků 
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4.3 Hydrologické údaje: 
Údaje vycházejí z Hydrologických údajů povrchových vod pro MVE Lupěné a Evidenčního 

listu hlásného profilu stanice Lupěné (ř.k. 8,75km). Navrhovaná lokalita MVE Hoštejn leží mezi 
soutokem s významným tokem Březná a měrnou stanicí Lupěné. 

 Mezi měrnou stanicí Lupěné a MVE Hoštejn je jen několik nevýznamných přítoků, proto 
uvazujeme pro navrhovanou lokalitu stejné hydrologické údaje.  

 

Profil - říční kilometr:      15,9km 

Plocha povodí A:       370km2 

Dlouhodobá  průměrná  roční výška srážek na povodí Pa: 763mm 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa:    4,1m3/s  

 

dnů 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

m3/s 9,47 6,59 5,12 4,13 3,42 2,85 2,38 1,97 1,60 1,25 0,89 0,51 0,25 

Tab. 4-2 M-denní průtoky Qmd 

 

let 1 5 10 50 100 

m3/s 40,2 87,6 111 173 203 

Tab. 4-3 N-leté průtoky 
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Obr. 4-1 Roční odtoková křivka (překročení průtoků) 
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4.4 Stávající stav terénu 

 

Obr. 4-2 Letecký pohled + katastrální mapa 

 

MVE je situována pod obcí Hoštejn na toku Moravská Sázava. 

Poněvadž se jedná o úplně nové vodní dílo, je třeba provést obhlídku terénu. 

V daném místě je hlouba koryta oproti okolnímu terénu zhruba 2m, šířka koryta 15m.  Na 
levý břeh navazuje svah. Na pravém břehu je rovinatá louka. Pro zvýšení hrubého spádu je třeba 
na pravém břehu zvýšit terén navážkou o 1metr. Další možnou variantou navýšení spádu je 
odbagrování koryta toku pod uvažovaným vzdouvacím objektem o 0,5m. Provedením těchto 
úprav lze docílit maximálního hrubého spádu 2,8m. Při uvažované výšce jezu 2,8m dosahuje 
vzdutá hladina délky zhruba 350m. 

Ve vzdálenosti 120m nad uvažovaným vzdouvacím objektem vyúsťuje do koryta toku 
odpadní potrubí čistírny odpadních vod. Toto potrubí by bylo nutné přeložit a vyústit až za malou 
vodní elektrárnou.   
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5 NÁVRH ZÁKLADNÍCH PARAMETR Ů 
 

5.1 Výkon MVE 
Pro získání představy o velikosti hydroenergetického zdroje v dané lokalitě je nejdříve nutné 

získat potřebné podklady. Hlavním parametrem je výkon hydroenergetického zdroje. 

 gptQHP ηηη ⋅⋅⋅⋅⋅= 81,9  (5.1) 

 

H - spád (m) – výškový rozdíl hladin v nadjezí a podjezí 

Q - průtok (m3/s) 

g - gravitační konstanta 9,81(m/s2) 

tη  - účinnost  turbíny 0,7 až 0,9 

pη  - účinnost převodu 0,94 až 0,98 

gη  - účinnost generátoru 0,88 až 0,95 (asynchronní generátory Siemens) 

 

5.2 Spád 
Rozlišujeme dva druhy spádu, a to spád čistý H a spád celkový Hb (brutto). Snaha je o 

docílení co nejvyšších možných hodnot s ohledem na dané terénní podmínky. Technicky to lze 
docílit výstavbou vysokého vzdouvacího objektu (jezu) u jezových elektráren nebo nízkého 
vzdouvacího objektu a přivedením vody k elektrárně pomocí náhonu ( derivační elektrárna). 

Celkový spád turbíny je definován rozdílem horní hladiny a hladiny ve vývařišti MVE.  

Čistý spád je skutečný aktuální rozdíl hladina za provozu MVE, závislí na mnoha faktorech. 

V průběhu roku nastává u nízkospádových MVE ke třem charakteristickým obdobím: 

a) nedostatek spádu a přebytky průtoku 

b) dostatek spádu i průtoku (ideální období) 

c) velký spád a malé průtoky 

Pro navrhovanou lokalitu je celkový spád 2,8m. Čistý spád se pohybuje do 2,7m při nízkých 
průtocích až po 1,5m při vysokých průtocích. Při nižších hodnotách spádu dochází k odstávce 
MVE z důvodu neefektivních podmínek pro chod soustrojí. 
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5.3 Průtok 
Hlavním kritériem, které se uvažuje při návrhu průtoku malou vodní elektrárnou, je snaha o 

co nejvyšší roční výrobu při co nejnižších investičních nákladech. U nízkospádových malých 
vodních elektráren se doporučuje volit průtok v oblastí 90denní až 120denní vody. 

Pro náš případ , budeme uvažovat 90denní vodu, což je 5,12m3/s. Z tohoto průtoku musí být 
odečten biologický průtok, který protéká rybím přechodem. V našem případě se jedná zhruba o 
0,4m3/s. Potom maximální navrhovaný průtok využitelný pro výrobu energie odpovídající 
90denní vodě je 4,7m3/s 

 

5.4 Výkon turbín 
Při volbě počtu turbín osazených v malé vodní elektrárně je třeba zohlednit více požadavků. 

Počet strojních jednotek navrhujeme tak, aby při  minimálních průtocích podle křivky překročení 
průtoků pracoval ještě jeden stroj s optimální účinností.  

Používané Kaplanovy turbíny s dvojitou regulací mají poměrně plochý průběh účinnosti, 
takže ještě při průtocích kolem 20% hltnosti dosahují dobré účinnosti. Nižší průtoky jsou 
z hlediska nízké účinnosti turbín a poměrně vysokých provozních nákladu nevyužitelné. 

Jedna z možných variant používaná u jezových elektráren je osazení dvou různých vodních 
turbín. Větší turbína využívá 2/3 navrhovaného průtoku a menší turbína využívá 1/3 
navrhovaného průtoku. 

Při návrhu se vychází z maximálního navrhovaného průtoku 4,7m3/s. Větší turbíně odpovídá 
průtok  3,1m3/s a menší turbíně 1,6m3/s. 

Pro výkon turbíny na hřídeli se používá obdobný výpočet jako pro výpočet výkonu celé 
elektrárny. 

 tT QHP η⋅⋅⋅= 81,9  (5.2) 

g – gravitační konstanta 9,81(m/s2) 

tη  - účinnost  turbíny 0,7 až 0,9 

Mechanický výkon větší turbíny T1 se vypočítá: 

 kWQHP tT 8,608,081,91,35,281,911 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= η  (5.3) 

Mechanický výkon menší turbíny T2 se vypočítá: 

 kWQHP tT 4,318,081,96,15,281,922 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= η  (5.4) 
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6 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ MVE 

6.1 Koncepční a dispoziční řešení MVE 
Malá vodní elektrárna (MVE) je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem 

maximálně do 10 MW včetně 

Podle způsobu získávání spádu, což v podstatě odpovídá technickému řešení využití vodní 
energie určeného úseku toku, můžeme toto vodní dílo zařadit do jezové MVE, u nichž je spád 
získáván vzdouvacím objektem. Jezová MVE je z hlediska vlivu na průtokové poměry a okolní 
prostředí nejvhodnější. Provozem MVE u jezu se nenarušuje kontinuita průtoku ani co do 
velikosti, ani co do času. Z hlediska  uvažování zvýšených hladin nad jezem při velkých 
průtocích se upřednostňuje použití pohyblivých jezů.  

Dalším členěním MVE podle velikosti spádu, spadá tato MVE do kategorie nízkotlakých 
MVE . Do této kategorie spadají vodní elektrárny se spádem do 20m. 

 Dle rozdělení malých vodních elektráren podle dosažitelného výkonu se jedná o vodní 
mikroelektrárnu s instalovaným výkonem od 35kW do 100kW.  

 

6.2 Vzdouvací objekt 
Z důvodu povodňové ochrany je nevhodné použití pevného jezového tělesa. Vhodnou 

variantou, která řeší problém s velkými průtoky, je použití pohyblivého jezu (jezové klapky).  

Klapkové jezy s osou otáčení na spodní stavbě patří k velmi rozšířeným pohyblivým jezům. 
Vzduta hladina se udržuje na stálé úrovni přepadem vody přes sklápěnou klapku, což zaručuje 
dostatečně jemnou regulaci hladiny horní vody. Současně s vodou je možné propouštět přes jez i 
plovoucí předměty (větve, listí, ledové kry, atd.), a to bez značnějších ztrát vody. 

Navržená jezová klapka má jako hlavní nosný prvek použitu trubku. K nosné trubce je 
připojen hradící plech a řada příčných výztuh,  které spolu s podélnými výztuhami tvoří hradící 
konstrukci klapky. Ve spodní stavbě jsou zakotvena opěrná ložiska, skládající se z úložné desky 
s otvory pro kotevní šrouby a dosedací plocha, která tvoří lůžko pro nosnou trubku. Na návodní 
straně doléhá na trubku pryžové těsnění.  

Vzdouvací objekt sestává ze železobetonové spodní stavby, na které je umístěna jezová 
klapka o výšce 1,8m a šířce klapky 15m. Klapka bude ovládána hydromotorem. Hydraulický 
agregát bude umístěn ve strojovně MVE.  

 Na pravé straně vzdouvacího objektu je umístěno jalové stavidlo. Toto stavidlo má práh 
zasazený 1,5m pod úrovní prahu jezu. Hradící výška stavidla je 2,8m a šířka stavidlového pole 
3metry.  Jalové stavidlo bude sloužit pro převádění splavenin a pro převádění průtoku při 
opravách a revizích jezové klapky, v krajním případě i pro převádění povodňových průtoků. 
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Manipulace s vzdouvacím objektem: 

Při vyšších průtocích nad 5m3/s bude docházet k automatickému sklápění jezové klapky tak, 
aby byla hladina v nadjezí udržována na konstantní úrovni. 

 Neustálým zvyšováním průtoku při dosažení sklopené polohy klapky bude následovat  
vyhrazení jalového stavidla a tímto bude umožněno převedení povodňových průtoků. 

 

 

Obr. 6-1 Náčrt vzdouvacího objektu 
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6.3 Výrobní objekt MVE  
Vodní elektrárna je navržená jako jezová, umístěná levobřežně.  

Na začátku vtoku jsou umístěny hrubé česle, které slouží pro zachycení hrubých nečistot 
v podobě kmenů nebo ledových ker. Hrubé česle budou tvořeny ze silnostěnných trubek o 
průměru 6cm, které jsou od sebe vzdáleny 30 až 40cm. 

Dále na  hrubé česle navazuje stavidlový uzávěr, který bude tvořen dvěma tabulemi o 
rozměrech 4,5 x 2,8m. Vtok bude rozdělen dělícím mezipilířem na symetrické části a přemostěn 
manipulační lávkou. 

Na vtok navazuje krátký přivaděč, který v délce 5m přivádí vodu do kašen turbín. Voda 
přivaděči je vedena o volné hladině. 

Na přivaděč jsou napojeny kašny elektrárny, ve kterých budou umístěny dvě Kaplanovy 
vertikální turbíny, a to v levé větší kašně turbína KT1000 a v pravé kašně turbína KT800. 

Pro zamezení vniknutí jemných nečistot jako je listí, menší větve, a různý odpad plující 
v řece, budou osazeny na začátcích kašen jemné česle. Jemné česle budou tvořeny z ocelových 
pásku obdélníkového průřezu o rozměrech 40x5mm. Mezery mezi jednotlivými pruty budou 
30mm.     Ty budou opatřeny hrabacím strojem, který bude řízen automaticky a spínán při rozdílu 
hladina před a za česlí. 

Pro správné provozování turbín je nutné zajistit rovnoměrné zásobování rozváděcího ústrojí 
turbín. Umístění turbín v kašnách bude nesymetrické a dále budou vyplněny kouty kašny. Tímto 
zabráníme  nepříznivému proudění v kašně a patrně i periodickému tvoření vertikálních vírů, 
schopných strhávat vzduch. 

 

Obr. 6-2 Půdorys spodní stavby – detail kašen 
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Odvod vody od oběžného kola turbíny bude zajištěn kolenovou savkou Švédského typu. 
Savky vyúsťují do vývaru, který slouží k uklidnění vody vytékající ze savek turbín a plynule ji 
odvádí zpět do koryta v podjezí. 

Hlavním technologickým vybavením MVE jsou vertikální turbíny Kaplan situované 
v kašnách elektrárny. Průměry oběžných čtyřlopatkových kol jsou 1000mm a 800mm. Obě 
turbíny mají  radiální rozváděcí kruh složený z 16 rozváděcích  lopat. Rozváděcí kruh  turbín je 
regulovatelný a dále slouží jako provozní uzávěr. Rozváděcí  lopaty jsou pomocí regulačního 
kruhu, několika pák a regulační hřídele spojeny s hydraulickým pístem, který slouží jako pohon 
ústrojí rozváděcího kola. Dále je na konci páky umístěno gravitační závaží, které při výpadku 
elektrické energie uzavře rozvážecí kolo turbíny. 

Oběžné kolo sestává ze čtyř oběžných lopatek, které lze za provozu natáčet. Natáčením 
oběžných lopatek docílíme optimálního využití protékající vody. Natáčení se provádí přes 
soustavu pák a pomocí táhla, které je umístěné v hlavní turbínové hřídeli, jsou servopohonem 
ovládány oběžné lopatky. 

Oběžné kolo přenáší mechanickou energii přes hlavní turbínovou hřídel, která je uložená ve 
víku turbíny v radiálním ložisku a v závěsném ložiskovém domku v axiálně-radiálním ložisku.   

 

 

Obr. 6-3 Řez stavbou – detail turbíny KT 1000 
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Nad stropem kašen, který je umístěn 80cm nad provozní hladinou, je horní stavba strojovny. 
Jedná se o zděný objekt se sedlovou střechou. Objekt slouží pro zabezpečení technologického 
zařízení před povětrnostními vlivy a před zásahy osob. Strojovna je od česlovny oddělena 
příčkou. Ve strojovně budou převody obou turbín, přes které budou poháněny generátory. Na 
vhodných místech budou místěny pákové systém regulace  rozváděcího kola s gravitačním 
závažím pro havarijní zavírání. Ve strojovně budou také umístěny elektrické silové rozvaděče, 
rozvaděče automatického řízení a hydraulické agregáty.  Strojovna bude také vybavena jeřábovou 
dráhou pro manipulaci s technologickými dílci.  

 

Obr. 6-4 Řez stavbou – detail turbíny KT 800 
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7 STROJNÍ ZA ŘÍZENÍ MVE 

7.1 Turbíny 
Pro jezové elektrárny se používá převážně průtočná nebo kašnová kaplanova turbína. 

Předností kašnové turbíny, která je vyrobena z litinových součástí, je její dlouhá životnost. 

Při návrhu turbín vyjdeme z navržených průtoků turbínami. Pro větší turbínu byl navržen 
průtok 3,1m3/s a pro menší 1,6m3/s. 

Dále vycházíme z modelové charakteristiky kaplanovy turbíny 4-K-84. Výpočet provedeme 
pro optimální bod vyznačený v modelové charakteristice, tak, aby turbína pracovala s nejvyšší 
možnou účinností. 

Hodnoty pro optimální bod (viz. Příloha A): 

Učinnost -optimální   η = 86% 

Jednotková hltnost   Q11 = 1,8m3/s 

Jednotkové otáčky     n11 = 170min-1 

Učinnost –při plném otevření  η = 82% 

 

Nejprve navrhneme průměr oběžných  kol obou turbín. 

Větší turbína:  Hnávrh = 2,5m Q1návrh= 3, 1m3/s 
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Menší turbína:  Hnávrh = 2,5m Q2návrh= 1,6m3/s 
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Jelikož vypočtené průměry neodpovídají typizované řadě, musíme zvolit nejbližší typizovaný 
průměr. Pro velkou turbínu volíme průměr 1000mm a pro menší turbínu průměr 800mm. 

Pro tyto turbíny dopočítáme hltnosti. 

 smDQHQ /85,218,15,2 322
1000111000 =⋅⋅=⋅⋅=  (7.3) 

 smDQHQ /82,18,08,15,2 322
100011800 =⋅⋅=⋅⋅=  (7.4) 
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Dále dopočítáme provozní otáčky. 
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Z vypočtené hltnosti vypočítáme skutečný mechanický výkon turbíny. 

 kWQHP t 3,5782,081,985,25,281,911000 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= η  (7.7) 

 kWQHP t 6,3682,081,982,15,281,91800 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= η  (7.8) 

 

 

7.2 Návrh převodů 
Velmi důležitou částí technologického zařízení je přenos výkonu turbíny na generátor. U 

MVE vychází málo ekonomické použití speciálních synchronních generátorů s velkým počtem 
pólových dvojic, které by mohly být přímo spojeny s turbínou. Naopak velkým rozšířením a 
oblibou asynchronních generátorů s relativně vysokými synchronními otáčkami je téměř 
znemožněné přímé spojení turbíny a generátoru bez převodu do rychla. 

Od převodů se požaduje velká provozní spolehlivost, dlouhá životnost, vysoká účinnost a 
minimální nároky na údržbu.  

Dnešním trendem je použití plochých hnacích řemenů. Výhodou tohoto převodu je 
především vysoká účinnost převodu, která při správném navržení převodu dosahuje až 98%. U 
převodů klínovými řemeny je uvedena účinnost 92-93%. 

Účinnost převodu je dána několika základními veličinami a to: 

• Koeficientem tření mezi řemenem a řemenicí -zvýšením koeficientu tření lze dosáhnou 
např. pogumováním řemenice  

• Přítlakem řemene a řemenice – doporučuje se délkové předpětí řemene 1,5% až 2,5% 

• Úhlem opásání – nedoporučuje se u menší řemenice úhel opásání menší než 150° 

• Pružným skluzem řemenů – způsoben rozdílem napětí v tažné a ochablé větvi řemene 

• Napínací silou řemenů 
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7.2.1 Návrh převodu pro větší turbínu (KT1000) 
Vstupní údaje: Otáčky turbíny   n1000 = 269min-1 

   Nadsynchronní otáčky generátoru  nGEN1 = 1012min-1 

   Osová vzdálenost   a = 1500mm 

   Průměr řemenice turbíny  D1 = 1000mm 

   Mechanický výkon (s rezervou) Pmech=70kW 

Převodový poměr: 
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Průměr řemenice generátoru: 

 mmpDD 266)76,3:1(1000100012 =⋅=⋅=  (7.10) 

Výpočet délky řemene: 
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Obvodová rychlost: 
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Celkové napětí v řemeni v plné šíři: 
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Kde:  S – šířka řemen v cm (volíme 25cm) 

  kp – provozní koeficient (pro rovnoměrný provoz bez rázů = 1) 

Výpočet úhlu opásání 
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Navržený převod pro větší turbínu je proveden v poměru 1:3,76. Z vyráběné řady firmy Reko 
s.r.o. je použit typ řemene POLIFIX GGT200 a šířce 250mm a délce 5080mm. Navržený převod 

vyhovuje požadavkům na úhel opásání 2α >150°. 

7.2.2 Návrh převodu pro menší turbínu (KT800) 
Vstupní údaje: Otáčky turbíny   n800  = 336 min-1 

   Nadsynchronní otáčky generátoru  nGEN2 = 1015 min-1 

   Osová vzdálenost   a = 1500 mm 

   Průměr řemenice turbíny  D1  = 800 mm 

   Mechanický výkon (s rezervou) Pmech = 45 kW 

Převodový poměr: 
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n
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Průměr řemenice generátoru: 

 mmpDD 265)02,3:1(80080012 =⋅=⋅=  (7.17) 

Výpočet délky řemene: 
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Obvodová rychlost: 
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Celkové napětí v řemeni v plné šíři: 
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Kde:  S – šířka řemen v cm (volíme 16cm) 

  kp – provozní koeficient (pro rovnoměrný provoz bez rázů = 1) 
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Výpočet úhlu opásání 
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Navržený převod pro větší turbínu je proveden v poměru 1:3,02. Z vyráběné řady firmy Reko 
s.r.o. je použit typ řemene POLIFIX GGT200 a šířce 160mm a délce 4720mm. Navržený převod 

vyhovuje požadavkům na úhel opásání 2α >150°. 

 

7.3 Výběr generátoru 
Elektrické generátory jsou elektrické točivé stroje, které mění mechanickou energii rotujícího 

hřídele v energii elektrickou.Generátor vyrábí podle svého konstrukčního uspořádání energii se 
střídavým (zpravidla trojfázovým) proudem. 

Pro výběr vhodného elektrického generátoru jsou rozhodující následující parametry: 

• Výkon vodní turbíny 

• Režim práce MVE (Ostrovní režim,Paralelní provoz s distribuční sítí DS) 
Jelikož navrhovaná MVE bude pracovat v režimu Paralelního provozu s DS bude 

nejvhodnějším řešením asynchronní generátor. 

Princip asynchronního generátoru 

Z běžného asynchronního elektromotoru se stane generátor, zvýší-li se poháněcím strojem – 
turbínou –jeho otáčky nad hodnotu synchronních otáček konkrétního stroje. 

Hodnota synchronních otáček je dána vztahem 

 
p

f
nsynch

60⋅=  (7.23) 

Kde  f  = frekvence sítě 

  p =  počet pólových dvojic 

Pokud je rychlost rotoru rovna rychlosti synchronní, je relativní rychlost točivého pole a 
rotoru nulová, v rotoru se neindukují žádné proudy a stroj nevyvíjí žádný moment – stroj běží 
naprázdno. 

Budeme-li zvyšovat moment, kterým z vnějšku poháníme rotor, začne se rotor urychlovat a 
dosáhne nadsynchronních otáček. Současně se z rotoru začne do statoru indukovat napětí, v jehož 
důsledku se ve statorovém proudu objeví činná složka, která přenáší energii z motoru do napájecí 
sítě. Z motoru se stává asynchronní generátor, který mění mechanickou energii na elektrickou. 
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Tyto stavy lze dobře sledovat na obecném průběhu momentu asynchronního stroje 
v závislosti na jeho otáčkách – viz. obr. 6-1 Momentová charakteristika asynchronního stroje. 

 

Obr. 7-1 Momentová charakteristika asynchronního stroje 

Při otáčkách n=0 (s=1) je stroj v klidu a vyvíjí záběrný moment v motorickém režimu.  

Při synchronních otáčkách (s=0) se stroj nachází v chodu naprázdno, nedodává ani neodebírá 
činný výkon.  

Při nadsynchronních otáčkách n>nS (s<0) je asynchronnímu stroji dodávána činná energie, 
stroj přechází do generátorového provozu a elektrická energie, indukovaná do statoru, je 
dodávaná do sítě. 

Asynchronní generátor nemůže vyrábět magnetizační proud, který potřebuje ke své funkci. 
Proto musí vždy pracovat paralelně se zdrojem magnetizačního proudu. Tímto zdrojem je 
nejčastěji rozvodná elektrická síť, ke které je generátor připojen a do které dodává vyrobenou 
elektrickou energii. 

Asynchronní generátor je nejpoužívanějším zdrojem elektrické energie na současných MVE. 
Mezi jeho hlavní přednosti patří spolehlivost, daná jednoduchou konstrukcí generátoru, a 
minimální nároky na údržbu. 

 

 Výběr asynchronních generátorů pro naše soustrojí: 

Z tuzemských dodavatelů je nejznámější firma Siemens. Asynchronní generátory pro náš 
případ vybereme z typově vyráběných asynchronních motorů.  

Pro MVE se požívají motory (generátory) z řady 1LG6, které dosahují vyšší účinnosti oproti 
standardní řadě 1LG4.  
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Obr. 7-2 Výtah z katalogového listu elektromotorů 1LG6 od firmy SIEMENS 

 

Jelikož je ve funkci generátoru asynchronní generátor je možné ho zatížit elektrickým 
výkonem rovnajícím se jeho příkonu, tedy jmenovitému proudu. Výrobce udává, že lze 
generátory řady 1LG6 provozovat trvale v přetížení 110%jmenovitého výkonu. 

 

Volba generátoru G1 pro soustrojí s turbínou KT1000 

Pro turbínu KT1000 jsme vypočítaly výstupní mechanický výkon P1000= 57,3kW. 

Dále vypočítáme předpokládaný maximální výkon na svorkách generátoru. 

 kWPP GpřGel 1,53946,098,03,5710001. =⋅⋅=⋅⋅= ηη  (7.24) 

 

Z katalogového listu zvolíme motor 1LG6 283-6AA61. 
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Typová řad 1LG6 

Objednací číslo 1LG6 283-6AA61 

Velikost (osová výška) 280mm 

Výkon 55kW 

Otáčky 988min-1 

Počet pólů šestipolový 

Napětí 400/690V  50Hz 

Krytí IP55 

Kostra Hliníková 

Pro teplotu okolí  od -20°C do +40°C 

Třída izolace F 

Pro nadmořskou výšku  do 1000m 

Pro trvalé zatížení  S1 

Standardní nátěr Odstín RAL 7030 

Tab. 7-1 Parametry asynchronního motoru Siemens typ 1LG6 283-6AA61 

Při použití elektromotoru jako generátoru musíme dosáhnout nadsynchronních otáček, 
takových, aby motor pracoval ve funkci generátoru. Pro zachování jmenovitých hodnot je nutné 
zachování rozdílu počtu otáček vůči synchronním otáčkám. 

 1
1 min1012)9881000(1000)( −=−+=−+= motsynchsynchGEN nnnn  (7.25) 

Pro docílení optimálního chodu generátoru a turbíny by měl mít generátor G1 při dodávce 
55kW otáčky 1012min-1. 

 

Volba generátoru G2 pro soustrojí s turbínou KT800 

Pro turbínu KT8000 je výstupní mechanický výkon P800= 36,6kW. 

Dále vypočítáme předpokládaný maximální výkon na svorkách generátoru. 

 kWPP Gpřel 6,33937,098,06,36800800. =⋅⋅=⋅⋅= ηη  (7.26) 
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Z katalogového listu zvolíme motor 1LG6 253-6AA61. 

Typová řad 1LG6 

Objednací číslo 1LG6 253-6AA61 

Velikost (osová výška) 250mm 

Výkon 37kW 

Otáčky 985min-1 

Počet pólů šestipolový 

Napětí 400/690V  50Hz 

Krytí IP55 

Kostra Hliníková 

Pro teplotu okolí  od -20°C do +40°C 

Třída izolace F 

Pro nadmořskou výšku  do 1000m 

Pro trvalé zatížení  S1 

Standardní nátěr Odstín RAL 7030 

Tab. 7-2 Parametry asynchronního motoru Siemens typ 1LG6 253-6AA61 

 1
2 min1015)9851000(1000)( −=−+=−+= motsynchsynchGEN nnnn  (7.27) 

Pro docílení optimálního chodu generátoru a turbíny by měl mít generátor G2 při dodávce 
37kW otáčky 1015min-1. 
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8 NÁVRH ELEKTRICKÉ ČÁSTI , VČETNĚ VYVEDENÍ 

VÝKONU  
Pro připojení malé vodní elektrárny na distribuční sít, je nutné dodržení Pravidel 

provozování distribuční soustavy (PPDS). Pro případ zdrojů elektrické energie je nejdůležitější 
částí příloha 4 – Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy[]. 
V následující části vyzvedneme nejdůležitější části těchto pravidel, které se naší MVE týkají. 

Připojení k síti 

Vlastní výrobny, popř. zařízení odběratelů s vlastními výrobnami, které mají být 
provozovány paralelně se sítí Provozovatele distribuční soustavy (PDS), je zapotřebí připojit 
k síti ve vhodném předávacím místě.  

Elektroměry, měřící a řídící zařízení 

Druh a počet potřebných měřících zařízení (elektroměrů PDS) a řídících přístrojů (přepínačů 
tarifů) se řídí podle smluvních podmínek pro odběr a dodávku elektřiny příslušného PDS. Proto 
je nutné projednat jejich umístění s PDS již ve stadiu projektu. 

Elektroměry pro účtování a jim přiřazené řídící přístroje jsou uspořádány na vhodných 
místech udaných PDS. Měření se volí podle napěťové hladiny, do které výrobna pracuje a podle 
jejího výkonu typicky 

- vysoké napětí: do výkonu transformátoru 630kVA včetně – měření na straně nn. polopřímé 

Elektroměry pro polopřímé a nepřímé měření se volí elektronické, čtyřkvadrantové. 
Přístrojové měřící transformátory napětí či proudu jsou součástí zařízení výrobny. Přístrojové 
měřící transformátory musí být schváleného typu, požadovaných technických parametrů a úředně 
ověřeny. 

Spínací zařízení 

Pro spojení vlastní výrobny se sítí PDS musí být použito spínací zařízení (vazební spínač) 
minimálně se schopností vypínání zátěže (např. vypínač, odpínač s pojistkami, úsekový odpínač), 
kterému je předřazena zkratová ochrana. Tento vazební spínač může být jak na straně nn, tak i na 
straně vn nebo 110 kV. Pokud se nepředpokládá ostrovní provoz, lze k tomuto účelu použít 
spínací zařízení generátoru. Spínací zařízení musí zajišťovat galvanické oddělení ve všech fázích. 

Ochrany 

Opatření na ochranu vlastní výrobny (např. zkratovou ochranu, ochranu proti přetížení, 
ochranu před nebezpečným dotykem) je zapotřebí provést podle zásad navrhování zařízení 
v distribuční soustavě provozovatele DS. U zařízení schopných ostrovního provozu je třeba 
zajistit chránění i při ostrovním provozu. 

K ochraně vlastního zařízení a zařízení jiných odběratelů jsou potřebná další opatření 
využívající ochran, které při odchylkách napětí a frekvence vybaví příslušná spínací zařízení. 
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Je zapotřebí zajistit ochrany s následujícími funkcemi: 

Funkce Rozsah nastavení 
Příklad 

nastavení 
Časové 

zpoždění 
Příklad 

nastavení 

Podpětí 1.stupeň U< 0,70 Un až 1,0 Un 90%Un tU< 0,5s 

Podpětí 2.stupeň U<< 0,70 Un až 1,0 Un 80%Un tU<< 0,1s 

Přepětí 1. stupeň U> 1,0 Un až 1,2 Un 110%Un tU> 0,5s 

Přepětí 2. stupeň U>> 1,00 Un až 1,2 Un 120%Un tU>> 0,1s 

Podfrekvence 1. stupeň f< 48Hz až 50Hz 49,8Hz tf< 0,5s 

Podfrekvence 2. stupeň f<< 48Hz až 50Hz 49,5Hz tf<< 0,1s 

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

Tab. 8-1 Nastavení síťových ochran 

 

Po dohodě s PDS lze upustit od 2. stupně uvedených ochran. V některých případech může 
být s ohledem na síťové poměry třeba jiné nastavení ochran. Proto je jejich nastavení vždy nutné 
odsouhlasit s PDS. Vhodným podkladem pro tato nastavení jsou studie dynamického chování 
zdrojů v dané síti.Podpěťová a přepěťová ochrana musí být trojfázová. Podfrekvenční a 
nadfrekvenční ochrana může být jednofázová. 

Řízení jalového výkonu 

Zdroje připojené do sítí VN musí být při dodávce činného výkonu P vybaveny pro některý 
z následujících režimu řízení jalového výkonu v předávacím místě: 

• udržování zadaného účiníku 

• udržování hodnoty účiníku cosφ = f(P) 

• udržování zadané hodnoty jalového výkonu (odběr/dodávka) v rámci provozního 
diagramu stroje (PQ diagramu) 

• udržování napětí v předávacím místě (na výstupu generátoru, za blokovým   
transformátorem nebo v pilotním uzlu DS) v rámci omezení daných PQ diagramem 
stroje. 

Pro výkony do 400kW postačí vybavení pro řízení podle bodu a). 

Zdroj musí být schopen dodávat jmenovitý činný výkon v rozmezí induktivního účiníku 
cosφ= 0,85 až 1 (dodávka jal.výkonu induktivního charakteru) a účiníku až cosφ = 1 až 0,95 
(odběr jalového výkonu) při dovoleném rozsahu napětí na svorkách generátoru ±5 % Un a při 
kmitočtu v rozmezí 48,5 až 50,5 Hz. Při nižších hodnotách činného výkonu se dovolené hodnoty 
jalového výkonu zjistí podle tzv. „Provozních diagramů alternátoru“, které musí být součástí 
provozně-technické dokumentace zdroje. Pokud technologie vlastní spotřeby elektrárny a 
zajištění napájení vlastní spotřeby neumožňuje využití výše uvedeného dovoleného rozsahu 
(napětí vlastní spotřeby by se dostalo mimo dovolené meze), lze zvýšit regulační rozsah 
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generátoru např. použitím odbočkového transformátoru napájení vlastní spotřeby s regulací pod 
zatížením. 

Uvedený základní požadovaný regulační rozsah jalového výkonu může být modifikován, 
tedy zúžen nebo rozšířen. Důvodem případné modifikace může být např. odlišná (nižší/vyšší) 
potřeba regulačního jalového výkonu v dané lokalitě DS nebo zvláštní technologické důvody 
(např. u výrobny s asynchronními generátory). Taková modifikace předpokládá uzavření zvláštní 
dohody mezi provozovatelem výrobny a PDS. 

Připojování asynchronních generátorů 

Asynchronní generátory rozbíhané pohonem musí být připojeny bez napětí při otáčkách 
v mezích 95% až 105% synchronních otáček. 

8.1 Jednopólové schéma 

 

Obr. 8-1 Jednopólové schéma elektrické části 
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8.2 Generátorové vývody 
Generátor G1 je spínán stykačem KM1 a generátor G2 je spínán stykačem KM2. K jištění 

vývodu generátoru G1 bude osazen jistič o jmenovité hodnotě 100A a tepelné relé bude 
nastavené na jmenovitou hodnotu proudu a to 99A. Pro generátor G2 bude osazen jistič o 
hodnotě 80A a tepelné relé bude nastaveno na hodnotu 69A  . 

 

 Povel k sepnutí příslušného stykače dává řídící automat, který nejprve vyhodnotí podmínky 
pro spuštění. Generátory se připojují v rozmezí 95% až 105% synchronních otáček, což vede 
k malým proudům při spínání.   

V malých vodních elektrárnách se nejčastěji používají asynchronní motory ve funkci 
generátoru. Jak již bylo naznačeno výše, asynchronní 
generátory se  používají z několika důvodů, a to:  

• paralelní chod s distribuční sítí 
• jednoduché zapojení do distribuční soustavy 
• oproti synchronnímu generátoru jednodušší 

fázování 
• dostupnost typizovaných generátorů 
• přijatelná cena 
 
Nevýhodou asynchronních generátorů je nutnost 

kompenzace jalového výkonu. 

Elektrické parametry generátoru G1 pro soustrojí s turbínou KT1000 

Typová řada:    1LG6 
Typ:     1LG6 283-6AA61 
Výkon:    55kW 
Napětí:     400V D / 690V Y 
Proud:     99A 
Počet pólů:    6 
Frekvence:    50Hz 
Účiník (při jmenovitém výkonu):  0,85 
Účinnost (při jmenovitém výkonu):  94,6% 
Jmenovitý moment:   532Nm 

    

Zatížení [%] Účinnost [-] Účiník [-] 

125 94,1 0,86 

100 94,6 0,85 

75 94,8 0,81 

50 93,1 0,73 

25 89,6 0,49 
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Tab. 8-2 Závislost účinnosti a účiníku při dílčím zatížení pro generátor 1LG6 283-6AA61 

Výkon generátoru G1: 

 kWIUP GGvinGsdružG 15,55946,085,0994003cos3 1111 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= ηϕ  (8.1) 

 

Elektrické parametry generátoru G2 pro soustrojí s turbínou KT800 

Typová řada:    1LG6 
Typ:     1LG6 253-6AA61. 
Výkon:    37kW 
Napětí:     400V D / 690V Y 
Proud:     69A 
Počet pólů:    6 
Frekvence:    50Hz 
Účiník (při jmenovitém výkonu):  0,83 
Účinnost (při jmenovitém výkonu):  93,7% 
Jmenovitý moment:   359Nm 

    

Zatížení [%] Účinnost [-] Účiník [-] 

125 93,2 0,84 

100 93,7 0,83 

75 94,1 0,79 

50 92,2 0,69 

25 88,7 0,45 

Tab. 8-3 Závislost účinnosti a účiníku při dílčím zatížení pro generátor 1LG6 253-6AA61 

Výkon generátoru G2: 

 kWIUP GGvinGstružG 18,37937,083,0694003cos 2221 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ηϕ  (8.2) 

 

8.3 Kompenzace jalového výkonu 
Pro docílení malých ztrát při přenosu výkonu je nutné omezit jalové proudy. Nejnižší ztráty 

jsou docíleny při účiníku cosφ=1.  Vzhledem k požadavkům provozovatele distribuční soustavy 
je nutné, aby generátor dodával do sítě jmenovitý činný výkon v rozmezí induktivního účiníku 
cos j = 0,85 až 1 (dodávka jal.výkonu induktivního charakteru) a kapacitního účiníku až cosj = 1 
až 0,95 (chod generátoru v podbuzeném stavu) při dovoleném rozsahu napětí na svorkách 
generátoru ±5 % Un a při kmitočtu v rozmezí 48,5 až 50,5 Hz.[] 

V naší oblasti se  požaduje kompenzování na induktivní cosφ = 0,96-1. 
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Kompenzace je jištěna pojistkovými odpínači s tavnými pojistkami. Jednotlivé stupně jsou 
připojovány pomoci stykačů KM11.x . Pro regulaci kompenzace bude použit kompenzační 
regulátor NOVAR 1312.    

Pro návrh kompenzace je nutné určit  jalový výkon, který je potřeba kompenzovat. Pro  
určení jalových výkonů vycházíme z následujících parametrů. 

Napětí:    Sdruž     = √3.400 V 

Proud vynutí G1:    IvinG1 = 99 A 

Účiník G1:   cosφG1 = 0,85 

Výkon G1:   PG1          = 55,15 kW 

Proud vynutí G2:    IvinG1  = 69A 

Účiník G2:   cosφG1  = 0,83 

Výkon G2:   PG2           = 37,18 kW 

 

Jalový výkon generátoru G1: 

 var2,3462,015,55111 ktgPQ GGG =⋅=⋅= ϕ  (8.3) 

Jalový výkon generátoru G2: 

 var9,2467,018,37222 ktgPQ GGG =⋅=⋅= ϕ  (8.4) 

Jalový výkon sítě při cosφ= 0,96 

 ( ) ( ) var6,3228,069994003sin21 kIIUQ sitěGGsdružsitě =⋅+⋅⋅=⋅+⋅= ϕ  (8.5) 

Dále je možné vypočítat potřebný jalový výkon pro kompenzaci kapacitou (cosφ=0,96). 

 var2,266,329,242,342196,0 kQQQQ sitěGGkomp =−+=−+=  (8.6) 

Maximální potřebný výkon kompenzační baterie (cosφ=1). 

 (8.7) 

 

Kondenzační baterie: 

Sestává ze šesti stupňů kompenzačních kondenzátorů. Pro vytvoření vhodné kombinace 
sepnutých kondenzátorů v závislosti na aktuálním požadovaném kompenzovaném výkonu je 
použit kompenzační regulátor NOVAR 106. 

Pro dosažení vhodných kombinací kompenzačních výkonu byla navržena kondenzátorová 
řada: Q1= 20kVAr; Q2= 15kVAr; Q3= 12,5kVAr; Q4= 8kVAr; Q5= 5kVAr; Q6= 2,5kVAr. 

var1,5909,242,34211 kQQQQ sitěGGkomp =−+=−+=
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Maximální kompenzovaný výkon kondenzátorů je 63kVAr, což odpovídá požadavku.   

Kompenzační regulátor NOVAR 106/114 

Regulátory jalového výkonu typu Novar jsou plně 
automatické přístroje, umožňující optimální řízení 
kompenzace jalového výkonu. 

Přístroje jsou vybaveny přesným napěťovým a 
proudovým měřícím obvodem a digitálním 
zpracováním naměřených hodnot je dosaženo vysoké 
přesnosti vyhodnocení jak skutečné efektivní hodnoty 
proudu, tak účiníku. 

Napájecí svorky 230 Vstř. slouží zároveň jako 
vstup měřícího napětí. Proudový měřící vstup je 
univerzální pro nominální hodnotu sekundárního 
proudu MTP 1A nebo 5A. Lze přitom připojit proudový 
signál z libovolné fáze. 

Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti 
regulační odchylky, tak na její polaritě (překompenzování/nedokompenzování) . Připínání a 
odpínání kompenzačních kondenzátorů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl 
dosažen jediným regulačním zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj 
volí jednotlivé stupně s ohledem na jejich rovnoměrné zatěžování a přednostně připíná stupně, 
které byly odepnuty nejdéle a jejichž zbytkový náboj je tedy minimální. 

Během regulace provádí přístroj průběžnou kontrolu kompenzačních stupňů. Při zjištění 
výpadku nebo změny hodnoty stupně je při odpovídajícím nastavení tento stupeň dočasně 
vyřazen z regulace. Dočasně vyřazený stupeň je v průběhu regulace periodicky testován a 
případně zpětně zařazen do regulačního procesu. 

Výhodou přístroje je plně automatizovaná instalace. Regulátor automaticky zjistí jak způsob 
připojení proudového signálu, tak velikost jednotlivých připojených kompenzačních stupňů. 

Reléový výstup „Alarm“ lze nastavit na signalizaci nestandardních stavů, jako podproud, 
nadproud, překročení nastavené úrovně harmonického zkreslení, stav 
nedokompenzace/překompenzace, překročení mezního počtu sepnutí stupně, výpadek stupně 
nebo stav zpětného napájení. 

Regulátory se dodávají ve dvou základních provedeních podle počtu výstupů. Novar 106 se 
šesti výstupními relé a Novar 114 se čtrnácti výstupními relé. 
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8.4 Síťové ochrany 
Každý generátor připojený na rozvodnou síť je nutné chránit ochranami. Ochrany slouží  

k zabránění nepříznivých vlivů jak na samostatný generátor tak i na rozvodnou síť. 

Pro zajištění odpojení generátoru od veřejné sítě při výpadku jedné nebo více fází jsou 
v elektrárně instalovány následující ochrany : 

Napěťová ochrana:  

Trojfázové napěťové relé KOEL    G2PM 400V SY20  

– hlídající hodnotu napětí v každé fázi a maximální nesymetrii 
napětí mezi fázemi.  

Nastavení napěťových ochran :  

• jmenovité napětí : 400V  

• mez minima napětí 85%   

• mez maxima napětí 110%  

• mez nesymetrie mezi fázemi : 10%     

• vypínací čas do 0,1sec 

 

Kmito čtová ochrana  

Jednofázové kmitočtové relé DFB01CM24  

– hlídající kmitočet v jedné fázi  

Nastavení kmitočtových ochran : 

• jmenovitý kmitočet : 50Hz 

• dolní mez kmitočtu : 49,5 Hz  

• vypínací čas do 0,0 sec ( minimální, pokud možno bez 
zpoždění ) 

• horní mez kmitočtu :  51 Hz  

• vypínací čas do 0,1sec 

 

Síťové ochrany mají spínací kontakty zapojeny přímo ( sériově ) do obvodu spínačů 
generátorů.  

Ochrana tedy musí být pod napájecím napětím a parametry sítě musí být v toleranci aby 
sepnul spínací kontakt ochrany. 

Po zapůsobení ochran řídící systém zajišťuje, že nedojde k opětovnému připojení k síti 
dokud nejsou splněny fázovací podmínky. 
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8.5 Regulace elektrárny 
 

Elektrárna obsahuje dva asynchronní generátory  55kW a 37kW. 

Generátory jsou poháněny Kaplanovými  turbínami  s ovládanými lopatkami rozváděcího i 
oběžného kola. Vazba mezi otevřením rozváděcího a oběžného kola bude řešena softwarově. 

Před turbínou není žádný elektricky ovládaný uzávěr. Rozváděcí kolo turbíny slouží i jako 
provozní i havarijní uzávěr turbíny. 

Natáčení lopatek rozváděcích i oběžných kol turbín bude provedeno hydraulickým 
systémem. Hydraulický systém obsahuje pro každou turbínu cívku „Havarijní“, která při havárii 
(poruše) uzavře turbínu pomocí tlakového oleje z hydraulického záložního zdroje. 

Připnutí generátorů na síť řídí automat, podle skutečných otáček turbíny. Připnutí k síti 
nastane při dosažení alespoň 95% otáček provozních otáček. 

Základní podmínkou připnutí a udržení generátorů na síti je požadovaný stav napěťové a 
frekvenční ochrany. 

Kontakty síťových  ochran jsou přímo zapojeny v obvodu  obou cívek stykačů generátorů. 

Protože elektrárna bude umožňovat automatický rozběh po obnovení parametrů sítě , je za 
síťovými ochranami zapojeno relé se zpožděným přítahem.  

Pomocné kontakty nadproudových i zkratových ochran generátorů jsou rovněž zapojeny do 
obvodů cívek stykačů generátoru. Při vybavení ochran je bezpečně blokováno následující 
zapnutí. 

Řídící automat bude komunikovat po síťové sběrnici s multimetry měřícími elektrické 
parametry jednotlivých generátorů. Při odběru elektrické energie ze sítě nastává nežádoucí stav a 
dochází k automatickému odpojení generátorů od sítě. 

Do automatu vstupují otáčky turbíny - automat generuje nadotáčkovou ochranu. Zároveň 
zabrání nafázování generátoru k síti, pokud jsou otáčky turbíny vyšší než 110%. Dále také budou 
vyhodnocovány provozní otáčky turbíny a při prokluzu řemenu dojde k automatickému odstavení 
turbíny. 

Otevření turbín bude závislé na výšce hladiny vody  před česlemi. Pro měření výšky hladiny 
bude použita analogová hladinová sonda.  

Automat bude také zajišťovat souběh turbín s ohledem na využití aktuálního průtoku s co 
nejvyšší účinností. 

Výška hladiny v nadjezí je regulována pomocí jezové klapky. Při vyšších průtocích než je 
hltnost turbín se jezová klapka musí začít pomalu sklápět. Hlídání výšky hladiny  a případné 
sklápění řídí taktéž řídící automat. 

Hrabací stroje česlí budou řízeny rozdílem hladin před a za česlemi. Pří větším rozdílu než 
10cm dojde k zapnutí hrabacího stroje a odstranění nečistot. 
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8.6 Návrh kabelových vedení 

8.6.1 Návrh kabelu přípojky (Rozvaděč MVE – distribu ční transformátor) 
Nejprve stanovíme dovolené zatížení vodiče. 

 AIII GGz 168699921 =+=+=  (8.8) 

IZ – dovolené zatížení vodiče 

IG1 – proud G1 

IG2 – proud G2 

 

Dále vypočteme proudové zatížení vodiče: 

 A
k

I
I Z

n 160
05,1

168

1

==≥  (8.9) 

 k1 – přepočítávací součinitel zohledňující proudové zatížení země 

 

Z tabulky dovolených proudů vodičů (uložení D)  [8] určíme pro proud 160 A nejbližší vyšší 
průřez vodiče. 

Průřez [mm2] Počet zatížených vodičů Způsob 
uložení Hliník Dva PVC Tři PVC Dva XLPE Tři XLPE 

2,5 22 18,5 26 22 
4 29 24 34 29 
6 36 30 42 36 
10 48 40 56 47 
16 62 52 73 61 
25 80 66 93 78 
35 96 80 112 94 
50 113 94 132 112 
70 140 117 163 138 
95 166 138 193 164 
120 189 157 220 186 

150 213 178 249 210 
185 240 200 279 236 
240 277 230 322 272 

 

 

 

D 

300 313 260 364 308 

Tab. 8-4 Dovolené proudy vodičů uložené v zemi 

Z tabulky je patrné, že pro proud 160A volíme volič o průřezu 150mm2. 

Označení kabelu 1-AYKY 3x150+70 
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Dimenzování vodiče podle úbytku (zvýšení) napětí  

Nejprve vypočítáme elektrický odpor a reaktanci vodiče. 

Odpor vodiče:  

 Ω=⋅=⋅= 0242,0
150

120
029,0

S

l
R ρ  (8.10) 

Reaktance vodiče:  

 Ω=⋅=⋅= 0072,012,006,0lXX k  (8.11) 

Dále vypočteme samotný úbytek napětí. 

VIXIRU 24,4312,01680072,095,01680242,0sincos =⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅+⋅⋅=∆ ϕϕ  (8.12) 

Procentuální úbytek napětí:  

 %83,1
400

10024,4
3

100
3% =⋅=⋅∆=∆

Un

U
u  (8.13) 

Navržená kabel vyhovuje z hlediska dovoleného úbytku (zvýšení) napětí . 

 

Dimenzování podle tepelných účinků zkratového proudu. 

Pro určení minimálního průřezu Smin, který je schopen akumulovat teplo vzniklé při 
zkratovém proudu, aniž by se teplota vodiče zvýšila nad hodnotu maximální dovolené teploty při 
zkratu je nutné nejprve vypočítat hodnoty celkové impedance vedení, počáteční rázový zkratový 
proud a ekvivalentní oteplovací proud. 

 

Celková impedance kabelu: 

 Ω=+=+= 02524,00072,00242,0 2222 XRZk  (8.14) 

Počáteční rázový zkratový proud: 

 A
Z

Uc
kI

k

k 7,10064
02524,03

4001,1
1

3
" =

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅=  (8.15) 

Ekvivalentní oteplovací proud: 

 AIkI keke 9,108697,1006408,1" =⋅=⋅=  (8.16) 

ke -  přepočítávací součinitel zohledňující dobu zkratu  
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Dále musíme z tabulek [] určit:  

Pro jádro:  hliník 
ρ20 = 0,029 Ωmm2/m 

  ν=228°C 
  c0=2,417 J/cm3/°C 
Pro izolaci: PVC 
  ν1=70°C 
  νk=140-160°C 

Ze získaných hodnot dopočítáme minimální průřez: 

 
( ) ( )

2

120

0

min 6,109

70228

150228
ln

029,0

20228417,2

5,09,10869

ln
20

mm
c

tI
S

k

kke =

+
+⋅+⋅

⋅
=

+
+

⋅
+⋅

⋅
=

υυ
υυ

ρ
υ

 
(8.17) 

Navržená kabel vyhovuje z hlediska tepelných účinků zkratového proudu. 

 

8.6.2 Návrh kabelu (Rozvaděč MVE – Generátor G1) 
Dovolené zatížení vodiče odpovídá proudu generátoru 

 AII GZG 9911 ==  (8.18) 

Dále vypočteme proudové zatížení vodiče: 

 A
k

I
I Z

n 4,93
06,1

99

1

==≥  (8.19) 

 k1 – přepočítávací součinitel zohledňující teplotu vzduchu okolí 

Z tabulky Dovolených proudů vodičů uložených ve vzduchu (uložení E)   [8] určíme pro 
proud 93,4 A nejbližší vyšší průřez vodiče. 

Průřez [mm2] Počet zatížených vodičů Způsob 
uložení Hliník Dva PVC Tři PVC Dva XLPE Tři XLPE 

2,5 23 19,5 28 24 
4 31 26 38 32 
6 39 33 49 42 
10 54 46 67 58 
16 73 61 91 77 
25 90 78 108 97 

35 112 96 135 120 
50 136 117 164 146 
70 174 150 212 187 
95 211 183 257 227 
120 245 212 300 263 
150 183 245 346 304 
185 323 280 397 347 

E 

240 387 330 470 409 

Tab. 8-5 Dovolené proudy vodičů uložené ve vzduchu na drátěné lávce 
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Z tabulky je patrné, že pro proud 93,4A volíme volič o průřezu 35mm2. 

Označení kabelu 1-AYKY 4x35 

 

Dimenzování vodiče podle úbytku (zvýšení) napětí  

Nejprve vypočítáme elektrický odpor a reaktanci vodiče. 

Odpor vodiče:  

 Ω=⋅=⋅= 0124,0
35

15
029,0

S

l
R ρ  (8.20) 

Reaktance vodiče:  

 Ω=⋅=⋅= 0009,0015,006,0lXX k  (8.21) 

Dále vypočteme samotný úbytek napětí. 

 VIXIRU 194,1312,0990009,095,0990124,0sincos =⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅+⋅⋅=∆ ϕϕ  (8.22) 

Procentuální úbytek napětí:  

 %52,0
400

100194,1
3

100
3% 1 =⋅=⋅∆=∆

Un

U
u G  (8.23) 

Navržená kabel vyhovuje z hlediska dovoleného úbytku (zvýšení) napětí. 

Celková změna napětí mezi generátorem G1 a předávacím místem (transformátorem). 

 %35,252,083,1%%% 11 =+=∆+∆=∆ − GTRANSFG uuu  (8.24) 

Úbytek napětí je 2,35%, je tedy menší než dovolená mez 5%. 

 

Dimenzování podle tepelných účinků zkratového proudu. 

Pro určení minimálního průřezu Smin, který je schopen akumulovat teplo vzniklé při 
zkratovém proudu, aniž by se teplota vodiče zvýšila nad hodnotu maximální dovolené teploty při 
zkratu je nutné nejprve vypočítat hodnoty celkové impedance vedení, počáteční rázový zkratový 
proud a ekvivalentní oteplovací proud. 

Celková impedance kabelu: 

 Ω=+=+= 01243,00009,00124,0 2222 XRZk  (8.25) 
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Počáteční rázový zkratový proud: 

 A
Z

Uc
kI

k

k 20437
01243,03

4001,1
1

3
" =

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅=  (8.26) 

Ekvivalentní oteplovací proud: 

 AIkI keke 220712043708,1" =⋅=⋅=  (8.27) 

ke -  přepočítávací součinitel zohledňující dobu zkratu  

Ze získaných hodnot dopočítáme minimální průřez: 

 
( ) ( )

2

120

0

min 07,35

70228

150228
ln

029,0

20228417,2

015,020437

ln
20

mm
c

tI
S

k

kke =

+
+⋅+⋅

⋅
=

+
+

⋅
+⋅

⋅
=

υυ
υυ

ρ
υ

 
(8.28) 

Z hlediska dimenzování podle tepelných účinků zkratových proudů je patrné, že kabel 
nevyhověl z hlediska minimálního průřezu. Proto volíme kabel s větším průřezem a to ¨ 

1-AYKY4x50. 

 

8.6.3 Návrh kabelu (Rozvaděč MVE – Generátor G2) 
Dovolené zatížení vodiče odpovídá proudu generátoru 

 AII GZG 6922 ==  (8.29) 

Dále vypočteme proudové zatížení vodiče: 

  A
k

I
I Z

n 1,65
06,1

69

1

==≥  (8.30) 

k1 – přepočítávací součinitel zohledňující teplotu vzduchu okolí 

Z tabulky Dovolených proudů vodičů uložených ve vzduchu (uložení E)   [8] obdobně jako 
pro G1 určíme pro proud 65,1 A průřez vodiče. 

Z tabulky je patrné, že pro proud 65,1A volíme volič o průřezu 25mm2. 

Označení kabelu 1-AYKY 4x25 
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Dimenzování vodiče podle úbytku (zvýšení) napětí  

Nejprve vypočítáme elektrický odpor a reaktanci vodiče. 

Odpor vodiče:  

 Ω=⋅=⋅= 0175,0
25

15
029,0

S

l
R ρ  (8.31) 

Reaktance vodiče:  

 Ω=⋅=⋅= 0009,0015,006,0lXX k  (8.32) 

Dále vypočteme samotný úbytek napětí. 

 VIXIRU 15,1312,0690009,095,0690175,0sincos =⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅+⋅⋅=∆ ϕϕ  (8.33) 

Procentuální úbytek napětí:  

 %5,0
400

100194,1
3

100
3% 1 =⋅=⋅∆=∆

Un

U
u G  (8.34) 

Navržená kabel vyhovuje z hlediska dovoleného úbytku (zvýšení) napětí. 

 

Celková změna napětí mezi generátorem G2 a předávacím místem (transformátorem). 

 %33,25,083,1%%% 11 =+=∆+∆=∆ − GTRANSFG uuu  (8.35) 

Úbytek napětí je 2,33%, je tedy menší než dovolená mez 5%. 

 

Dimenzování podle tepelných účinků zkratového proudu. 

Pro určení minimálního průřezu Smin, který je schopen akumulovat teplo vzniklé při 
zkratovém proudu, aniž by se teplota vodiče zvýšila nad hodnotu maximální dovolené teploty při 
zkratu je nutné nejprve vypočítat hodnoty celkové impedance vedení, počáteční rázový zkratový 
proud a ekvivalentní oteplovací proud. 

 

Celková impedance kabelu: 

 Ω=+=+= 01752,00009,00175,0 2222 XRZk  (8.36) 

Počáteční rázový zkratový proud: 

 A
Z

Uc
kI

k

k 7,14499
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3
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⋅
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Ekvivalentní oteplovací proud: 

 AIkI keke 156607,1449908,1" =⋅=⋅=  (8.38) 

ke -  přepočítávací součinitel zohledňující dobu zkratu  

Ze získaných hodnot dopočítáme minimální průřez: 

 
( ) ( )

2

120

0

min 4,27

70228

150228
ln

029,0

20228417,2

015,015660

ln
20

mm
c

tI
S

k

kke =

+
+⋅+⋅

⋅
=

+
+

⋅
+⋅

⋅
=

υυ
υυ

ρ
υ

 
(8.39) 

 

Z hlediska dimenzování podle tepelných účinků zkratových proudů je patrné, že kabel 
nevyhověl z hlediska minimálního průřezu. Proto volíme kabel s větším průřezem a to 

 1-AYKY 4x35 

8.7 Distribu ční transformátor  
Většinou se používají transformátory třífázové. Tyto transformátory jsou velmi velmi často 

olejové a jsou umístěny ve venkovních prostorách a to na sloupech nebo v kioskových 
trafostanicích. Olej v transformátoru slouží k přenosu tepla do chladičů, kde dochází k ochlazení 
oleje. U moderních transformátorů se setkáme s tzv. Hermetickým transformátorem, kde je 
nádoba hermeticky utěsněna a speciální konstrukce chladících žeber slouží k vyrovnání 
roztažnosti oleje při jeho zahřátí. 

TOHn 298/22 - Třífázový olejový hermetizovaný transformátor 
Frekvence 50 Hz 
Chladící kapalina-minerální olej 
Hermeticky uzavřený  
Přišroubované víko  
Odbočky ± 2 x 2,5%  
Technické údaje: Typ    TOHn 298/22 
   Zdánlivý výkon:  100kVA 
   Vinutí    Cu/Cu 
   Jmenovité vyšší napětí 22 000V 
   Jmenovité nižší napětí 400/231V 
   Skupina spojení  Yzn1 
   Ztráty naprázdno Po  320 W 
   Ztráty nakrátko Pk  2150W 
   Délka      865mm 
   Šířka    610mm 
   Výška    1295mm 
   Hmotnost oleje  120kg 
   Hmotnost celková  605kg 
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9 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU  

9.1 Investiční náklady 

9.1.1 Trafostanice 
3 - FÁZOVÝ OLEJOVÝ TRANSFORMÁTOR  
výkon: 100 kVA, napětí: 22 /0,4 kV, zapojení: Yzn1  
NOVÝ hermetizovaný TOHn 298/22 ..... 92 000,-- Kč  

 
TRAFOSTANICE JEDNOSLOUPOVÁ BETONOVÁ ST- RK100 V ROZSAHU sloup TS, 

nosná konzolovina, VN konzolovina, poj. spodky s omezovači rozvaděč NN, hl. jistič 160A , 4 
vývody , nepřímé měření, univerz. svorkovnice měření, montážní práce a mechanizace, revize, 
dokumentace 

CELKEM .................................. 238 000,-- Kč 

 

9.1.2 Kabelová přípojka 120m 
Kabel:    230Kč/m:……………….27 600Kč 
Chránička KOPOFLEX:50Kč/m:....6 000Kč 
Zemní práce + zához: 250Kč/m:…30 000Kč 

CELKEM .................................. 63 600,-- Kč 

 

9.1.3 Rozvaděče MVE ( silová část, řízení procesu) 
Řídící systém a elektrovýzbroj pro řízení MVE se 2 turbínami Kaplan s asynchronními 
generátory  1)400VD/690VY, 50Hz, cos fí = 0,8, 55kW     

2)400VD/690VY, 50Hz, cos fí = 0,8, 37kW     
pro  -řízení 2 čistících strojů         

-řízení hydrauliky jezové klapky 
-kompenzace jalového výkonu 

Nabídka dále obsahuje : GSM modem, hladinovou sondu, kabely, montáž a oživení 

CELKEM .................................. 548 500,-- Kč 
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9.1.4 Generátory 
Výrobce: SIEMENS 
G1   typ: 1LG6 283-6AA61 

 Výkon: 55kW 
Cena:  97 000Kč 
 

G2   typ: 1LG6 253-6AA61. 
 Výkon: 37kW 

Cena:  67 000Kč 

CELKEM .................................. 164 000,-- Kč 

 

9.1.5 Turbíny 
KT 1000 – Kaplanova kašnová turbína 4-K-84 

Dodávka obsahuje:  - blok turbíny 
   - řemenový převod 
   - podstavu generátoru 
   - hydraulický agregát s záložním zdrojem 
   - savku turbíny 
   - dopravu  
   - montáž 

Celkem .................................. 1 800 000,-- Kč 

 

KT 800  - Kaplanova kašnová turbína 4-K-84 

Dodávka obsahuje:  - blok turbíny 
   - řemenový převod 
   - podstavu generátoru 
   - hydraulický agregát s záložním zdrojem 
   - savku turbíny 
   - dopravu  
   - montáž 

Celkem .................................. 1 400 000,-- Kč 

CELKEM .................................. 3 200 000,-- Kč 
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9.1.6 Hrabací stroje ( 2x + hydraulický agregát) 
Hrabacího stroje s teleskopickým výložníkem, 

   -obslužná plocha česlí 3,8 x 3 m  
  -hydraulický agregát  

Česle:  - nerezová ocel 
- rozměr 3,8m x 3m 
- rozteč prutů 25mm 

Cena : 180 000Kč 

 
Hrabacího stroje s teleskopickým výložníkem, 

   -obslužná plocha česlí 3 x 3 m  
  -hydraulický agregát  

Česle:  - nerezová ocel 
- rozměr 3m x 3m 
- rozteč prutů 25mm 

Cena : 150 000Kč 

CELKEM .................................. 330 000,-- Kč 

 

9.1.7 Stavební část 
JEZ 
Množství betonu:   345m3 

Cena za m3:          2400Kč 
Armovací ocel:     5000kg 
Cena za kg:              18Kč 
Práce:              300 000Kč 
Ostatní:           100 000Kč 
Celkem………………………….1 418 000Kč 
 

HLAVNÍ STAVBA 
Množství betonu:   415m3 

Cena za m3:          2400Kč 
Armovací ocel:     8000kg 
Cena za kg:              18Kč 
Práce:              500 000Kč 
Ostatní:           150 000Kč 
Horní stavba:  300 000Kč 
Střecha:           200 000Kč 
Celkem………………………….2 490 000Kč 

CELKEM .................................. 3 608 000,-- Kč 
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9.1.8 Jezová klapka 
Jmenovitá světlost                       15 x 2 m                               
Těsnící systém JK              pryž/kov + pryž / PTFE 
Nabídka obsahuje: 

- klapkový uzávěr v provedení dle v.č. 0 JK - 01  
- hydraulický agregát včetně propojovacího potrubí  
- sada náhradních dílu 
- doprava, montáž  

CELKEM .................................. 2 250 000,-- Kč 

 

9.1.9 Pozemek 
Rozloha 3200m2 
Cena za m2: 50Kč 

CELKEM .................................. 160 000,-- Kč 

 

9.1.10 Ostatní náklady 
Projekt, atd. 

CELKEM .................................. 300 000,-- Kč 

 

9.1.11 Rekapitulace nákladů 
Trafostanice 238 000 

Kabelová přípojka 63 300 

Rozvaděč 548 500 

Generátory 164 000 

Turbíny 3 200 000 

Hrabací stroje 530 000 

Stavební část 3 608 000 

Jezová klapka 2 250 000 

Pozemek 160 000 

Ostatní náklady 300 000 

CELKEM: 10 862 100Kč 
Tab. 9-1 Rekapitulace nákladů 
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9.2 Výkupní ceny [ERU] 
Výkupní cena „silové elektřiny“ je stanovena jako minimální cena. Zelené bonusy jsou 

stanoveny jako pevné ceny. V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat režim výkupních 
cen a režim zelených bonusů . 

Výkupní ceny se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny 
elektřiny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy, které 
vstupují do zúčtování odchylek subjektu zúčtování odpovědného za ztráty v regionální distribuční 
soustavě nebo subjektu zúčtování odpovědného za ztráty v přenosové soustavě. 

Zelené bonusy se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny 
elektřiny a sítě provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a dodanou 
výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotřebu 
elektřiny. Zelené bonusy se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu. 

Datum uvedení do provozu 
Výkupní ceny 

elektřiny dodané do 
sítě v Kč/MWh 

Zelené 
bonusy 

v Kč/MWh 
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových 
lokalitách od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 

3000 2030 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových 
lokalitách od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009 

2760 1790 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových 
lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 

2600 1630 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 
včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna 

2350 1380 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 
2005 

1830 860 

Tab. 9-2 Cenové rozhodnutí pro rok 2010 [15] 

MVE Hoštejn bude vybudována, proto spadá do kategorie Malá vodní elektrárna uvedená do 
provozu v nových lokalitách od 1.ledna do 31. prosince roku uvedení do provozu. 

Pro ekonomickou úvahu budeme uvažovat ceny dostupné pro rok 2010. 

Z cenového rozhodnutí vyplývají pro MVE dvě možnosti a to: 

A) Dodávka v režimu „Výkupních cen“. 

Což pro MVE Hoštejn znamená dodávka do distribuční dítě obchodníka ČEZ za výkupní cenu 

3000 Kč/MWh 

B)Dodávka v režimu „Zelených bonusů“. 

MVE dodává do sítě ČEZ Distribuce, od ní účtuje cenu zeleného bonusu 2030Kč/MWh. Dále 
pak cenu silové energie dodané obchodníkovi s elektrickou energií. V roce 2010 je jednou 
z nejvýhodnějších cena od  E.ON  Česká republika a to 1180Kč/MWh. Po sečtení obou cen 
máme výslednou cenu 3210Kč/MWh 

Daňové zvýhodnění pro nové MVE 

Od daně je osvobozen příjem dosažený v kalendářním roce, v němž byla MVE uvedena do 
provozu, a v bezprostředně následujících 5 letech.  
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9.3 Výpočet průměrné roční výroby 
Pro ekonomické zhodnocení je třeba provést výpočet roční výroby MVE. Údaje použité pro 

tento výpočet vycházejí z křivky překročení M-denních průtoků. 

M-denní pr ůtoky
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Obr. 9-1 Roční odtoková křivka – vyznačení provozní oblasti jednotlivých turbín 

Tabulka výpočtu průměrné roční výroby 

Dny Počet dnů QC Hu ηt Pt ηpř ηG PG EG 
0 - 10 10 0 Odstaveno z důvodu malého spádu   
10 - 45 35 4,67 1,8 0,75 61,8 0,98 0,93 56 47348 
45 - 75 30 4,67 2,1 0,8 77,0 0,98 0,93 70 50505 

75 - 105 30 4,67 2,5 0,83 95,1 0,98 0,93 86 62380 
105 - 135 30 3,73 2,6 0,85 80,9 0,98 0,93 73 53065 
135 - 165 30 3,02 2,6 0,85 65,5 0,98 0,93 59 42964 
165 - 195 30 2,45 2,6 0,85 53,1 0,98 0,93 48 34855 
195 - 225 30 1,98 2,7 0,83 43,5 0,98 0,93 39 28563 
225 - 255 30 1,57 2,7 0,83 34,5 0,98 0,93 31 22649 
255 - 285 30 1,2 2,7 0,82 26,1 0,98 0,93 23 17102 
285 - 315 30 0,85 2,7 0,82 18,5 0,98 0,93 16 12114 
315 - 345 30 0,49 2,7 0,8 10,4 0,98 0,93 9 6813 
345 - 365 20 0 Odstaveno z důvodu malého průtoku   

   Σ výroby: 378358 kWh 

Tab. 9-3 Výpočet roční výroby 

Kde: 

QC- průtok turbínami 

Hu - provozní spád 

ηt, ηpř, ηG, - účinnost turbíny, převodů, generátoru 

PG – dodávaný výkon generátoru 

EG - vyrobená elektrická energie v kWh 
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Z výpočtu výroby vyplývá, že navržené řešení MVE bude v průměrném vodném roce 
v provozu 335dní a vyrobí 378 MWh elektrické energie.  

9.4  Roční výnos MVE Hoštejn  
Pro výpočet výnosu vyjdeme z předpokládané průměrné roční výroby. Pro MVE Hoštejn 

byla vypočtena průměrná roční výroba 378 MWh. 

MVE Hoštejn bude dodávat elektrickou energii v režimu Zeleného bonusu, kdy je 
nejvýhodnější cenová nabídka pro rok 2010 od společnosti E.ON Česká republika. Celkový 
výkupní cena pro MVE Hoštejn je 3210Kč/MWh. 

Výnos 

KčEVcT Groč 12133803783210 =⋅=⋅=  

Kde   T – tržby 
Vc – celková výkupní cena 
EGroč – roční výroba 
 

9.5 Zhodnocení investice. 
MVE spadá do kategorie s minimálním dobou odpisu 12 let. 

Vstupní hodnoty 

I – investiční náklady  10 862 100Kč 

PN – roční provozní náklady  40 000Kč 

n – životnost  30let 

p – požadovaná výnosnost 7%/rok 

Dp – daň z příjmu 15% 

In – průměrná roční inflace 2,5% 

D – délka odpisovaného období 15let 

Vlastní finanční zdroje 2 362 100Kč 

Půjčka od banky 8 500 000Kč 

Tab. 9-4 Vstupní hodnoty 

Odpisy – O 

KčDIO 72414015/10862100/ ===  

Hrubý zisk 

KčOInPNTHz 11833800300001213380 =−−=−⋅−=  

Čistý zisk 

První rok: KčHzDpHzČz 118338001183380)( =−=⋅−=  

Šestý rok: KčHzDpHzČz 1,38700315,08,4552978,455297)( =⋅−=⋅−=  
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Peněžní příjem 

První rok: KčOZčPř 118338001183380 =+=+=  

Šestý rok: KčOZčPř 11111437241401,387003 =+=+=  

Kumulovaný tok hotovosti 

První rok: KčPpIKT 96887201173380100 862 1011 −=+=+=  

Šestý rok: KčPpKTKT 443508511015265447191656 −=+−=+=  
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1 1213380 40000 0 1173380   1173380 1173380 -9688720 1089190 -9772910 -12777247 
2 1213380 41000 0 1172380   1172380 1172380 -8516340 1086159 -8686751 -11691089 
3 1213380 42025 0 1171355   1171355 1171355 -7344985 1083056 -7603696 -10608033 
4 1213380 43076 0 1170304   1170304 1170304 -6174681 1079879 -6523817 -9528154 
5 1213380 44153 0 1169227   1169227 1169227 -5005453 1076626 -5447191 -8451528 
6 1213380 45256 724140 443984 66598 377386 1101526 -3903927 1012106 -4435085 -7439422 
7 1213380 46388 724140 442852 66428 376424 1100564 -2803363 1008989 -3426096 -6430434 
8 1213380 47547 724140 441693 66254 375439 1099579 -1703784 1005798 -2420299 -5424636 
9 1213380 48736 724140 440504 66076 374428 1098568 -605216 1002531 -1417768 -4422105 

10 1213380 49955 724140 439285 65893 373393 1097533 492317 999187 -418580 -3422918 
11 1213380 51203 724140 438037 65705 372331 1096471 1588788 995765 577184,1 -2427153 

12 1213380 52483 724140 436757 65513 371243 1095383 2684171 992261 1569445 -1434892 

13 1213380 53796 724140 435444 65317 370128 1094268 3778439 988676 2558121 -446216 
14 1213380 55140 724140 434100 65115 368985 1093125 4871564 985006 3543127 538789 
15 1213380 56519 724140 432721 64908 367813 1091953 5963517 981250 4524376 1520039 
16 1213380 57932 724140 431308 64696 366612 1090752 7054268 977406 5501782 2497445 
17 1213380 59380 724140 429860 64479 365381 1089521 8143789 973472 6475255 3470917 
18 1213380 60865 724140 428375 64256 364119 1088259 9232048 969447 7444702 4440364 
19 1213380 62386 724140 426854 64028 362826 1086966 10319014 965328 8410030 5405693 
20 1213380 63946 724140 425294 63794 361500 1085640 11404654 961114 9371144 6366806 
21 1213380 65545 0 1147835 172175 975660 975660 12380314 860951 10232094 7227757 
22 1213380 67183 0 1146197 171930 974267 974267 13354581 856858 11088953 8084615 
23 1213380 68863 0 1144517 171678 972840 972840 14327421 852672 11941625 8937287 
24 1213380 70584 0 1142796 171419 971376 971376 15298797 848389 12790014 9785677 
25 1213380 72349 0 1141031 171155 969876 969876 16268673 844010 13634024 10629686 
26 1213380 74158 0 1139222 170883 968339 968339 17237012 839530 14473554 11469216 
27 1213380 76012 0 1137368 170605 966763 966763 18203775 834949 15308502 12304165 
28 1213380 77912 0 1135468 170320 965148 965148 19168923 830264 16138766 13134429 
29 1213380 79860 0 1133520 170028 963492 963492 20132415 825473 16964240 13959902 

30 1213380 81856 0 1131524 169729 961795 961795 21094210 820575 17784815 14780477 

Tab. 9-5 Přehledová tabulka finančních toků 
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Kde: 

Hrubý zisk – základ pro výpočet daní 

Čistý zisk – zisk po odečtení daně z příjmu z hrubého zisku 

Peněžní příjem – příjem z proplacených faktur za dodanou elektrickou energii po  odečtení 
ročních provozních nákladu a daně z příjmu 

Kumulovaný tok hotovosti - průběžný součet všech toků hotovosti od nultého roku do daného  
roku. 

Čistý peněžní příjem – peněžní příjem ponížený o požadovanou výnosnost 

Kumulovaný tok hotovosti se zahrnutím úroku - průběžný součet všech toků hotovosti od nultého 
roku do daného  roku, kdy počáteční částka je povýšena o předpokládaný úrok. 
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1 8500000 425000 960000 535000 7965000 
2 7965000 398250 960000 561750 7403250 
3 7403250 370163 960000 589838 6813413 
4 6813413 340671 960000 619329 6194083 
5 6194083 309704 960000 650296 5543787 
6 5543787 277189 960000 682811 4860977 
7 4860977 243049 960000 716951 4144025 
8 4144025 207201 960000 752799 3391227 
9 3391227 169561 960000 790439 2600788 

10 2600788 130039 960000 829961 1770827 
11 1770827 88541 960000 871459 899369 

12 899369 44968 944337 899369 0 

Tab. 9-6 Tabulka splácení úvěru 

 

9.5.1 Metoda čisté současné hodnoty 
Čistá hodnota investice ČHI představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných 

výnosů a nákladů na investici. Aby se investice vyplatila, ČHI musí být kladná. 
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=

 (9.1) 

kde 

ČHI čistá současná hodnota 
n doba životnosti 
Pp  peněžní příjem z investice v daném roce 
i požadovaná minimální výnosnost, kterou investice musí zajistit  (7%) 
I pořizovací náklady 

Z pohledu čisté současné hodnoty je tato investice efektivní. 
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9.5.2 Metoda indexu ziskovosti 
Pro  Iz > 1 projekt je považována za efektivní 

   Iz < 1 projekt je považována za neefektivní 

 
(9.2) 

Z pohledu indexu ziskovosti je tato investice efektivní.
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ZÁVĚR 
V dnešní době jsou již vhodné lokality pro obnovu zrušeného díla převážně využity. U ještě 

neobnovených děl stojí v cestě majetkové záležitosti, nebo problémy s vlivy na životní prostředí. 
Proto se nabízí pro získání nových obnovitelných zdrojů z oblasti vodních elektráren výstavba 
nových děl. Poněvadž se jedná o výstavbu spojenou i s terénními úpravami a výstavbou 
vzdouvacích objektu jsou navrhované projekty velice nákladné, což vede k relativně dlouhé 
návratnosti investice.  

Návrh malého vodního zdroje je specifický úkol a pro svou realizaci je nutno uvažovat 
mnoho kritérii. Prvotním úkolem je výběr vhodné lokality. Nutné je zhodnocení 
hydroenergetického potenciálu, ze kterého vychází zhodnocení návratnosti investice. Na tento 
úkol navazuje další důležitá věc, a to možnost vyvedení výkonu do distribuční soustavy. 
V některých případech by samostatné vyvedení výkonu prodražilo investici nad únosnou mez. 
V neposlední řadě musíme navrhnout vhodné soustrojí a elektrickou část malé vodní elektrárny. 

Z několika uvažovaných lokalit jsem zvolil nejvhodnější lokalitu a to v katastrálním území 
obce Hoštejn na toku Moravská Sázava.V daném místě lze dosáhnout  jednoduchými úpravami  
spádu 2,5m, průměrný průtok Moravské Sázavy v daném místě je 4,1m3/s. Velkým 
upřednostněním je také v blízkosti procházející vedení vysokého napětí, do kterého by bylo 
možné vyvést výkon.  

Pro vzdutí hladiny je navržena jezová klapka a vzdouvací výšce 1,8m a šířce pole 15m. 
Jezová klapka je usazena na betonovém objektu spodní stavby jezového tělesa. Ovládání klapky 
je zajištěno pomocí hydraulických pístnic. Klapka bude ovládána v závislosti na hladině 
v nadjezí, při vyšších průtocích se bude automaticky vyhrazovat. 

Pro využití daného potenciálu jsou navrženy dvě kašnové kaplanovy turbíny. První turbína je 
osazena oběžným kolem o průměru 1000 mm a druhá o průměru 800 mm. Dva stroje 
s rozdílnými průměry oběžných kol jsou navrženy z důvodu lepší ho využití malých průtoků. Obě 
kaplanovy turbíny jsou vybaveny jak regulací rozváděcího kola tak také oběžného kola. 
Mechanická síla je z turbín přenášena hřídelem do strojovny, kde přes plochý řemen pohání 
asynchronní generátor.   

  Jako asynchronní generátory jsou navrženy asynchronní motory vyráběné firmou 
SIEMENS. Pro větší turbínu je navržen asynchronní motor o výkonu 55 kW a otáčkách 988 min-1 
a pro menší o výkonu 37 kW a otáčkách 985 min-1. Pro kompenzaci jalového výkonu je zvolen 
kompenzační regulátor NOVAR, který reguluje jalový výkon a je nastaven na účiník 

cosφ = 0,96. Pro vyvedení výkonu je navržen kabel uložený v zemi 1-AYKY 3x150+70 . Pro 
napojení na vysoké napětí je nutná transformace, je zde navržen transformátor TOHn 298/22 o 
výkonu 100kVA. 

V poslední části jsem se zaměřil na ekonomické zhodnocení daného malého vodního zdroje. 
Celkové náklady na výstavbu činí 10 862 100Kč. Při průměrné roční výrobě 378 MW a 
maximální možné výkupní ceně, které lze dosáhnout a pro rok 2010 činí 3210 Kč/MW, je 
průměrný roční zisk 1 213 380 Kč. Návratnost dané investice při financování celého projektu  
z vlastních zdrojů je 11 let. Další možností je částečné plnění z vlastních zdrojů a zbývající plnění 
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použitím úvěru. V našem případě uvažujeme úvěr 8 000 000Kč. Délka splácení úvěru je 12 let. 
Celkově splatíme zhruba 11 000 000Kč, což naší investici prodraží o 3 000 000Kč. 

Úsporným opatřením je zvolení levnějších technologií, což je zase podmíněno horším 
využitím daného hydroenergetického potenciálu a tím nižší výroby.   

Snížení návratnosti pro investora je možné také získáním dotace, například od Ministerstva 
průmyslu a obchodu.   
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PŘÍLOHA A – ÚČINNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA TURBÍN  
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PŘÍLOHA B – NÁČRT PŮDORYSU CELÉ STAVBY  

 


