




Bibliografická citace práce:

KOŠÍČEK, J. Návrh malé vodní elektrárny. Bakalářská práce. Brno: Ústav elektroenergetiky
FEKT VUT v Brně, 2014, 84 stran.

PODĚKOVÁNÍ:

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu své bakalářské práce panu Ing. Lukáši Radilovi, Ph.D.
za jeho cenné rady, připomínky a ochotu vždy pomoci. Dále by jsem chtěl za podporu
poděkovat své rodině a ostatním svým blízkým.

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této
bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl
nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků
porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných
trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. Díl 4 Trestního
zákoníku č. 40/2009 Sb.

……………………………



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Ústav elektroenergetiky

Bakalářská práce

Návrh malé vodní elektrárny

Jiří Košíček

vedoucí: Ing. Lukáš Radil, Ph.D.

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2014

Brno



  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Faculty of Electrical Engineering and Communication

   Department of Electrical Power Engineering

Bachelor‘s Thesis

Small Hydropower Plant Project

by

Jiří Košíček

Supervisor: Ing. Lukáš Radil, Ph.D.

Brno University of Technology, 2014

Brno



Abstrakt 6

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se skládá z popisu legislativního rámce malých vodních elektráren,
který je nutné znát pro jejich provozování a stavbu. Dále popisuje obecnou teorii malých vodních
elektráren, konkrétně popisuje její jednotlivé technické prvky - jez, česla, stavidla, přepady,
lapače písků a kamenů, otevřený náhon, potrubí a odpadní kanály. Další část práce zkoumá
ekonomickou vhodnost malé vodní  elektrárny pro konkrétní hydrologické podmínky a návrh
turbíny o vhodném pracovním průtoku. Hlavní část je věnována konkrétnímu návrhu malé vodní
elektrárny ve vesnici Tulešice na řece Rokytná.

KLÍČOVÁ SLOVA:  malá vodní elektrárna; legislativa; návrh
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ABSTRACT

This bachelor thesis consists of a description of the legislative framework of small
hydropower plants, which is necessary to know for their operation and construction. It also
describes the general theory of small hydropower plants, specifically describes the individual
technical  elements  -  weir,  gratings,  sluice  gates,  ambushes,  sand  traps  and  stones,  open  flume,
pipes and stilling basin. Another part assesses the economic feasibility of small hydropower
plants for specific hydrological conditions and design of turbines on suitable work flow. The
main part is devoted to specific proposal small hydropower plants in the village Tulešice by the
river Rokytná.

KEY WORDS: small hydropower plant; legislation; project



Obsah 8

OBSAH

SEZNAM OBRÁZKŮ ..........................................................................................................................11

SEZNAM TABULEK ...........................................................................................................................12

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK ...................................................................................................13

1 ÚVOD .................................................................................................................................................16

2 LEGISLATIVA MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN ................................................................17
2.1 LEGISLATIVNÍ POSTUP PŘI ZAKLÁDÁNÍ MVE ............................................................................17
2.2 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE ..............................................................................................18
2.3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ....................................................................................................19
2.4 ODBORNÉ BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ ..........................................................................................19
2.5 ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PŮDNÍ FOND ............................................................................................19
2.6 MANIPULAČNÍ ŘÁD VODNÍHO DÍLA .............................................................................................20
2.7 UVEDENÍ DO PROVOZU A  VÝKUP ENERGIE .................................................................................20
2.8 POSTUP PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SÍTĚ PŘI PŘIPOJENÍ .....................................................21

2.8.1 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ .............................................................................................22
2.8.2 STUDIE PŘIPOJITELNOSTI ....................................................................................................22
2.8.3 PRVNÍ PARALELNÍ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K SÍTI ....................................................................22

2.9 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K SÍTI ......................................................................................................23
2.9.1 FREKVENCE SÍTĚ ................................................................................................................23
2.9.2 VELIKOST NAPĚTÍ A JEHO ODCHYLKA .................................................................................23
2.9.3 FLIKR .................................................................................................................................24
2.9.4 KRÁTKODOBÝ POKLES NAPĚTÍ ...........................................................................................24
2.9.5 KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ VÝPADEK NAPĚTÍ ..............................................................24
2.9.6 DOČASNÁ A KRÁTKODOBÁ PŘEPĚTÍ ....................................................................................24
2.9.7 HARMONICKÁ A MEZIHARMONICKÁ NAPĚTÍ .......................................................................24
2.9.8 NESYMETRIE TŘÍFÁZOVÉHO NAPĚTÍ ...................................................................................25
2.9.9 ELEKTROMAGNETICKÁ RUŠENÍ ..........................................................................................25

3 ENERGIE VODY ..............................................................................................................................26

4 NÁVRH A EKONOMIKA MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY ..........................................................28
4.1 ODTOKOVÁ KŘIVKA ....................................................................................................................28

4.1.1 VÝPOČET SKUTEČNÉHO VÝKONU .......................................................................................29
4.2 VÝPOČET ROČNÍHO VÝDĚLKU A NEJVHODNĚJŠÍHO PRACOVNÍHO PRŮTOKU.............................30

4.2.1 POŘIZOVACÍ NÁKLADY A VÝDĚLEK ELEKTRÁRNY PŘI 3 -1 = 0,8 m sQ ×  ..............................30

4.2.2 POŘIZOVACÍ NÁKLADY A VÝDĚLEK ELEKTRÁRNY PŘI 3 -1 = 1,3 m sQ ×  ..............................33

4.2.3 POŘIZOVACÍ NÁKLADY A VÝDĚLEK ELEKTRÁRNY PŘI 3 -1 = 1,7 m sQ ×  ..............................36

4.2.4 POŘIZOVACÍ NÁKLADY A VÝDĚLEK ELEKTRÁRNY PŘI 3 -1 = 2 m sQ ×  .................................38
4.2.5 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY MVE .............................................................................40
4.2.6 CELKOVÉ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PRO ZVOLENÝ PRŮTOK 3 -1 = 1,3 m .sQ  ...................41

5 VODNÍ ELEKTRÁRNA ...................................................................................................................44



Obsah 9

6 ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI VODNÍ ELEKTRÁRNY .............................................................46
6.1 VZDOUVACÍ ZAŘÍZENÍ ................................................................................................................46

6.1.1 ŠIKMÝ JEZ S PROHLOUBENÝM VÝVAŘIŠTĚM .......................................................................46
6.1.2 TYROLSKÝ JEZ ...................................................................................................................47

6.2 ČESLA..........................................................................................................................................47
6.3 STAVIDLA ....................................................................................................................................47
6.4 PŘEPADY .....................................................................................................................................48
6.5 LAPAČE .......................................................................................................................................49
6.6 PŘIVADĚČ....................................................................................................................................49

6.6.1 STROUHA ...........................................................................................................................49
6.6.2 ŠACHTA .............................................................................................................................50

6.7 ODPADNÍ KANÁL .........................................................................................................................50
6.8 RYBOVOD ....................................................................................................................................50

6.8.1 KASKÁDOVÝ RYBOVOD ......................................................................................................51
6.8.2 MEANDROVÝ RYBOVOD .....................................................................................................51
6.8.3 BIOKORIDOR ......................................................................................................................51

7 VODNÍ MOTORY .............................................................................................................................52
7.1 VODNÍ KOLA ................................................................................................................................52

7.1.1 KOREČNÍK NA HORNÍ VODU ................................................................................................53
7.1.2 PONCELOTOVO KOLO .........................................................................................................53

7.2 VODNÍ TURBÍNY ..........................................................................................................................53
7.2.1 FRANCISOVA TURBÍNA .......................................................................................................53
7.2.2 KAPLANOVA TURBÍNA ........................................................................................................54
7.2.3 PELTONOVA TURBÍNA ........................................................................................................55
7.2.4 BÁNKIHO TURBÍNA .............................................................................................................56

8 NÁVRH VHODNÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ MVE ...............................................................57
8.1 INFORMACE O LOKALITĚ ............................................................................................................57
8.2 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ MVE .............................................................................................................58

8.2.1 TURBÍNA ............................................................................................................................58
8.2.2 GENERÁTOR .......................................................................................................................60
8.2.3 PŘEVODY ...........................................................................................................................61
8.2.4 KOMPENZACE ....................................................................................................................65
8.2.5 SPOJENÍ S DISTRIBUČNÍ SOUSTAVOU ...................................................................................66
8.2.6 ELEKTRICKÉ OCHRANY VÝROBNY A SÍTĚ ............................................................................71
8.2.7 ŘÍZENÍ................................................................................................................................72
8.2.8 JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO NÁVRHU VÝROBNY ...............................................73

9 CELKOVÉ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ .................................................................................74
9.1 ZISK VÝROBNY ............................................................................................................................74
9.2 NÁKLADY NA VÝROBNU ..............................................................................................................75
9.3 ZHODNOCENÍ PROJEKTU.............................................................................................................76

10 ZÁVĚR .............................................................................................................................................79

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................80



Obsah 10

PŘÍLOHY .............................................................................................................................................83



Seznam obrázků 11

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek 1: Popis toku pomocí Bernoulliho rovnice ................................................................... 27

Obrázek 2: Odtoková křivka řeky Rokytné ................................................................................. 28

Obrázek 3: Předpokládaný využitý průtok řeky Rokytné pro hltnost turbíny 3 -1 = 0,8 m .sQ  ....... 30

Obrázek 4: Graf užití jednotlivých typů turbín ........................................................................... 32

Obrázek 5: Předpokládaný využitý průtok řeky Rokytné  pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,3 m sQ ×  ..... 33

Obrázek 6: Předpokládaný využitý průtok řeky Rokytné  pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,7 m sQ ×  ..... 36

Obrázek 7: Předpokládaný využitý průtok řeky Rokytné  pro hltnost turbíny 3 -1 = 2 m sQ ×  ........ 38

Obrázek 8: Grafické znázornění koncepce řešení vodní elektrárny ............................................. 44

Obrázek 9: Základní derivační schémata-podél toku, zkracující tok a spojující dva toky ............ 44

Obrázek 10: Tvar betonového jezu s prohloubeným vývařištěm.................................................. 46

Obrázek 11: Schéma meandrového rybího přechodu .................................................................. 51

Obrázek 12: Nákres Francisovy turbíny ..................................................................................... 54

Obrázek 13: Skutečná Bánkiho turbína ...................................................................................... 56

Obrázek 14: Pohled na Tulešický jez z místního mostu ............................................................... 57

Obrázek 15: Popis lokality vhodné pro výstavbu MVE ............................................................... 58

Obrázek 16: Turbína typu Ossberger ......................................................................................... 58

Obrázek 17:  Skutečně využitý průtok turbínou na řece Rokytné ................................................. 59

Obrázek 18: Graf závislosti účinnosti turbíny na průtoku .......................................................... 60

Obrázek 19:  Diagram určení potřebného průřezu klínového řemene ......................................... 62

Obrázek 20: Schematický nákres klínového převodového systému pro danou lokalitu ................ 63

Obrázek 21: Znázornění užití počtu kondenzátorů při proměnném zatížení generátoru .............. 65

Obrázek 22: Příklad ekonomické optimalizace pro zvolený průřez kabelu v programu SICHR ... 71

Obrázek 23: Jednopólové schéma elektrického návrhu výrobny ................................................. 73

Obrázek 24: Znázornění návratu financí investorovi .................................................................. 78



Seznam tabulek 12

SEZNAM TABULEK
Tabulka 1: Údaje poskytnuté Povodím Moravy, s.p. ................................................................... 29

Tabulka 2: Výpočet přibližné energie vyrobené v jednotlivých částech roku pro 3 -1 = 0,8 m sQ ×  31

Tabulka 3: Výpočet ročních zisků výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 0,8 m sQ ×  ........................... 32

Tabulka 4: Přibližný odhad pořizovací ceny výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 0,8 m sQ × ............ 33

Tabulka 5: Výpočet přibližné energie vyrobené v jednotlivých částech roku pro 3 -1  1,3 m .sQ = 34

Tabulka 6:: Výpočet ročních zisků výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,3 m sQ ×  ......................... 35

Tabulka 7: Přibližný odhad pořizovací ceny výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,3 m sQ ×  ........... 35

Tabulka 8: Výpočet přibližné energie vyrobené v jednotlivých částech roku pro 3 -1 = 1,7 m sQ ×  36

Tabulka 9: Výpočet ročních zisků výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,7 m sQ ×  ........................... 37

Tabulka 10:  Přibližný odhad pořizovací ceny výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,7 m sQ ×  ......... 37

Tabulka 11: Výpočet přibližné energie vyrobené v jednotlivých částech roku pro 3 -1 = 2 m sQ ×  . 38

Tabulka 12: Výpočet ročních zisků výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 2 m sQ ×  ............................ 39

Tabulka 13: Přibližný odhad pořizovací ceny výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 =  2  m sQ ×  ............ 39

Tabulka 14:  Srovnání vybraných údajů jednotlivých variant možné budoucí MVE .................... 40

Tabulka 15: Celkové ekonomické zhodnocení pro zvolený průtok ............................................... 41

Tabulka 16: Parametry turbíny .................................................................................................. 59

Tabulka 17: Parametry generátoru ............................................................................................ 60

Tabulka 18: Technické údaje poskytnuté výrobcem REKO s.r.o ................................................. 64

Tabulka 19: Základní parametry kompenzátoru Novar 206 ........................................................ 66

Tabulka 20: Celkové náklady vodičů  za dobu života výrobny vypočtené pomocí SICHRu .......... 70

Tabulka 21: Základní parametry analyzátoru DMG900 L01 ...................................................... 72

Tabulka 22: Výpočet přibližné energie v navrhnuté výrobně ...................................................... 74

Tabulka 23: Výpočet ročních zisků navrhnuté výrobny ............................................................... 75

Tabulka 24:  Správní náklady na výrobnu .................................................................................. 75

Tabulka 25: Vlastní náklady na výrobnu .................................................................................... 76

Tabulka 26: Celkové ekonomické zhodnocení pro zvolený průtok ............................................... 77



Seznam symbolů a zkratek 13

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK
MVE         malá vodní elektrárna
Označení Veličina Jednotka

A osová vzdálenost mm

AMAX maximální osová vzdálenost mm

AMIN minimální osová vzdálenost mm

ASK skutečná osová vzdálenost mm

CZ celkový zisk Kč

ČTH čistý tok hotovosti Kč

ČZ čistý zisk Kč

DP daň z příjmů Kč

E energie J

H spád m

Hu užitný spád m

HZ hrubý zisk Kč

I elektrický proud A

Ik" počáteční rázový zkratový proud A

IKE ekvivalentní oteplovací proud A

IN výpočtové zastížení vodiče A

Iz přepočítaný proud pro návrh přívodu A

Ke součinitel ekvivalentního oteplovacího proudu 1

Lp vypočtená délka řemene mm

Nodp odpisy Kč

NPV čistá současná hodnota Kč

P činný výkon W

PC pořizovací cena Kč

PI počáteční investice Kč

PN roční provozní náklady Kč

PZ jmenovité zatížení W

PZN zatížení při jmenovité frekvenci W

Q průtok m3.s

Qc výkon kompenzační baterie VAr

Qgen jalový výkon generátoru VAr

Qsíť jalový výkon odebíraný ze sítě VAr

Qt průtok turbínou m3.s

R elektrický odpor Ω

S průřez mm2
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Sh hospodárný průřez vedení mm2

Smin minimální průřez vodiče mm2

TH tok hotovosti Kč

U elektrické napětí V

U12,U23,U31 sdružená napětí V

Uf fázové napětí V

UV napětí místa zkratu V

V roční výdělek výrobny Kč

X reaktance Ω

XK měrná reaktance Ω.m-1

ZK impedance Ω

b měrné investiční náklady na vodič Kč.m-1.mm-2

c0 specifické teplo J.cm-3.K-1

cn napěťový součinitel pro chod při zatížení 1

d1 průměr malé řemenice mm

d2 průměr velké řemenice mm

dMAX maximální průměr menší řemenice mm

f frekvence Hz

fn jmenovitá frekvence Hz

g tíhové zrychlení m.s-2

h výška hladiny od vztažného horizontu m

i roční míra inflace 1

ip převodový poměr 1

k koeficient vyznačující účinnost výrobny 1

k1,2 odpisové konstanty dané zákonem 1

k1p přepočítávací součinitel teploty 1

k2p přepočítávací součinitel půdy 1

kh koeficient rozložení zatížení podél vedení 1

kz výkonový součinitel zatížení 1

kZK součinitel třífázového zkratu 1

l délka m

n nesymetrie 1

n1 otáčky malé řemenice min-1

n2 otáčky velké řemenice min-1

ng otáčky generátoru min-1

nh celkové měrné náklady na ztráty Kč.kW-1.r-1

nm otáčky motoru min-1

ns synchronní otáčky motoru min-1
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p tlak Pa

pCV poměr cena-výroba 1

ph celkové procento 1

pX konstanta upravující tok hotovosti 1

s měrný spád mm.m-1

t čas s

tK doba trvání zkratu s

v rychlost vody m.s-1

v1MAX maximální provozní obvodová rychlost m.s-1

z zatížení 1

α úhel daný osovou vzdáleností °

γ úhel daný osovou vzdáleností °

ϑD nejvyšší dovolená teplota ° C

ϑF fiktivní teplota ° C

ϑZ teplota při zkatu ° C

μ účinnost výrobny 1

μG účinnost generátoru 1

μP účinnost převodu 1

μT účinnost turbíny 1

ρ hustota vody kg.m-3

ρ1 specifický odpor Ω.mm2.m-1

ρ20 specifický odpor při 20°C Ω.mm2.m-1

φ fázový posuv °

φZ fázový posuv při 20 % zatížení °
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1 ÚVOD
Lidé už odpradávna přeměňují okolní krajinu podle svého nejlepšího uvážení. A právě toto

nejlepší uvážení je utvářeno snahou ulehčit a zpříjemnit si život. Kdyby však lidstvo muselo
všechnu práci udělat samo, zdaleka by nedosahovalo dnešní technologické úrovně. Naštěstí se mu
však podařilo využívat i jiné zdroje energie. Nejstarším lidmi objeveným způsobem získávání
užitečné práce z neživé přírody je využívání energie vody. V mnohých pramenech o různých
dávných civilizacích už lze najít zmínky o stavbách vybavených primitivními mlýnskými koly,
jež měly za úkol ušetřit lidem práci a usnadnit jim tak život. S postupem času se tyto zařízení a
technologie stále více zdokonalovaly, až nabyly dnešní podoby. V základu všechny pracují na
principu přeměny energie vody, ať už potenciální nebo kinetické, na energii jiného typu.

A právě tato práce má za úkol podat teoretické informace o malých zařízeních využívající
energii vody pro výrobu elektrické energie a dále navrhnout vhodnou malou vodní elektrárnu pro
lokalitu bývalého mlýna na řece Rokytná v obci Tulešice.
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2 LEGISLATIVA MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN
Pokud si jakákoliv fyzická či právnická osoba přeje zařídit malou vodní elektrárnu, musí

podstoupit celou škálu  legislativních procesů nutných pro povolení její stavby. Neplatí tedy již
situace z dob dávno minulých, kdy stačilo mít povolení místní vrchnosti, dostatek finančních a
materiálních prostředků a vhodnou lokalitu.

Pro případ, že je tedy vhodná nová lokalita již vybrána, je nutno vědět následující.

2.1 Legislativní postup při zakládání MVE
1) Změna územního plánu, vyřizuje se na příslušném obecním úřadě [1].

2) Zjištění si majetkoprávních vztahů fyzických a právnických osob na stavbou zasažené
pozemky. Je nutné sehnat si souhlas se stavbou malé vodní elektrárny od těchto majitelů [1].

3) Získání předběžného vyjádření pro nakládání s vodami od správce daného vodního toku. Tím
zpravidla bývá povodí onoho toku [1].

4) Získání smlouvy o smlouvě budoucí od distributora vykupujícího elektřinu v dané lokalitě. Ta
zajišťuje budoucí připojení k síti nízkého či vysokého napětí a popisuje povinné
charakteristiky elektrické energie [1].

5) Po nezáporném vyjádření všech dotázaných institucí a osob uvedených v předchozích bodech
je možno zahájit stavební řízení. Nikdy ne dříve [1].

6) Získání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Ta musí navíc zahrnovat návrh
vhodného rybího přechodu a požárně bezpečnostní opatření [1].

7) Zajištění odborného biologického hodnocení od odborníka [1].

8) Podklad pro:

       a) Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000.

       b) Závazná stanovisko pro zásah do významného krajinného prvku.

       c) Sdělení k podlimitnímu záměru - budování MVE pod výkon 10MW.

       d) Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek ze zákona §56.

     Všechny tyto podklady se vyřizují na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu
[1].

9) Zajištění náležitého podkladu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu, pokud je pozemek
jeho součástí. Zahrnuje i podmínku zjistit důsledky možného vynětí [1].

10) Zajištění náležitého podkladu pro vynětí z půdního fondu lesa, pokud je pozemek jeho
součástí. Zahrnuje i podmínku zajistit odborný posudek zkoumající škody způsobené lesu a
omezení produkční schopnosti lesa [1].

11) Zajištění posudku zahrnující vodní dílo do náležité kategorie [1].

12) Zajištění způsobu provádění dohledu [1].

13) Podání náležité žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby či zařízení. Podává se na
odboru výstavby na příslušném obecním úřadu [1].
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14) Zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení u autorizovaných osob. Musí
obsahovat část o stavebních objektech a o vodních dílech [1].

15) Zajištění manipulačního řádu. Ten je třeba mít schválený od příslušného povodí  a místního
rybářského svazu [1].

16) Podání žádosti o stavební povolení na odboru výstavby příslušného obecního úřadu [1].

17) Podání žádosti o stavební povolení k vodním dílům. Podává se na odboru životního prostředí
příslušného obecního úřadu. Současně na tom samém odboru podáváme žádost o povolení
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [1].

18) Zajištění žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavebním objektům pro zkušební
provoz. Podává se na odboru výstavby příslušného obecního úřadu [1].

19) Zajištění žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla pro zkušební provoz.
Podává se na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu [1].

20) Zajištění uvedení do provozu. Konkrétně získání licence na výrobu elektrické energie od
energetického regulačního úřadu a provedení připojení k přenosové či distribuční soustavě.
Určuje se tedy doba životnosti a cenový tarif výkupu [1].

Další povinnosti:

1) Nutnost hlásit předpokládané množství elektrické energie, kterou výrobna vyprodukuje,
nejpozději čtyři měsíce před uvedením výrobny do provozu. Zasílá se provozovateli
distribuční soustavy [1].

2) Oznámení o výběru formy podpory pro výrobnu získávající energii z obnovitelných zdrojů.
Zasílá se provozovateli distribuční sítě a to nejméně měsíc před uvedením do provozu. Pro
změnu v následujícím kalendářním roce je nutno podat žádost nejpozději do 30.listopadu [1].

3) Každoročně podávat hlášení o předpokládané výrobě elektřiny do 31.srpna [1].

4) Do 31.ledna podat informace o zařazení výrobny do první nebo druhé kategorie. To je určeno
údaji zjištěnými v předcházejícím kalendářním roce [1].

2.2 Územně plánovací informace
Je nutno zjistit si údaje o dané lokalitě, konkrétně jestli není součástí územního plánu. Ta

s velkou pravděpodobností jeho součástí není. Proto je třeba zajistit, aby se jeho součástí stala
[31].

Za tímto účelem je třeba navštívit místní obecní úřad. Zde je nutno podat žádost, jež musí
obsahovat potřebné informace. Konkrétně se jedná o data potřebná pro rozpoznání navrhovatele,
doplněná o údaje o jeho dalších vlastnických právech v dané obci či městě. Dále údaje o
plánované změně užití pozemků a o současném užití vybraných pozemků. Nesmí chybět ani
finanční satisfakce pro zapojené úřady, která se hradí za jejich práci [31].

V praxi se stává, že úřady mají už svůj územní plán schválený na nějakou dobu dopředu. A
velice nerady do něj zasahují, protože to pro ně znamená spoustu práce navíc. Také finanční
stránka věci nebývá zrovna optimální a často je žadatel nucen hradit celou finanční částku
potřebnou na změnu z vlastních prostředků. Je nutno brát rovněž v potaz, že žádost o změně
územního plánu je časově velice náročná a že ne vždy je přítomen pouze jeden žadatel. Proto vše
je nutno si stavbu malé vodní elektrárny dopředu dobře promyslet [31].
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Dále existuje povinnost sehnat si souhlas se stavbou od majitelů pozemků, na nichž bude
stavba prováděna. Ke zjištění majitelů lze bez zbytečných návštěv úřadů užít internetových
stránek katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz). Majitelem pozemku nejčastěji bývá
povodí daného toku, Lesy ČR, dále však i jiné fyzické či právnické osoby [31].

2.3 Projektová dokumentace
Kterákoliv člověkem zkonstruovaná stavba či jiné dílo se musí dle zákona stavět na základě

projektové dokumentace. Projektová dokumentace je tedy soubor dokumentů, které mimo jiné
zaznamenávají budoucí podobu navrhovaného objektu. Samotnou projektovou dokumentaci tedy
nemůže vytvářet laik, ale naopak člověk k tomu oprávněný právním řádem České republiky. Tím
bývá v praxi člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků či České komory architektů.
V případě malé vodní elektrárny tedy musí projektovou dokumentaci zpracovat inženýr v oboru
vodohospodářských staveb [13].

Samotná podoba projektové dokumentace je dána stavebním zákonem (183/2006 Sb.) a
mnohými dalšími navazujícími předpisy. Z nich je záhodno uvést vyhlášky ministerstva pro
místní rozvoj (268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavbu, 499/2006 o
dokumentaci staveb, 526/2006 o věcech stavebního řádu, a mnohé  jiné). Projektovou
dokumentaci lze dělit na předprojektovou přípravu a na samotný projekt. Předprojektová příprava
se vytváří převážně pro studii samotné stavby na dané lokalitě nebo už jako podklad pro územní
rozhodnutí. Samotný projekt se může skládat z dokumentace na stavební povolení pro stavební
úřad. Dále z dokumentace pro zadání stavby, jež je přítomna jako podklad pro výběrové řízení.
Průběh a završení stavby dokumentuje dokumentace pro provedení stavby, realizační
dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby [13].

2.4 Odborné biologické hodnocení
Jedná se o zákonem daný průzkum lokality a jejího okolí. Ten provádí odborník autorizovaný

Ministerstvem životního prostředí a to opět v rozsahu daném zákonem. Zkoumá tedy biologickou
stavbu toku a jeho bezprostředního okolí. K tomu používá celou řadu metod. Mezi
nejpoužívanější patří odlov ryb do sítí, nastražování rybích pastí, elektrolov a pozorování.
Výsledky své práce shrne v biologickém hodnocení. To obsahuje údaje o druhovém složení fauny
a flory, o jejich kvantitě a o tom, zda se v místě budoucí stavby nacházejí  zákonem chráněné
objekty či nikoliv. S ohledem na tyto údaje je přiloženo posouzení stavby, v němž je uvedeno,
zda je její provedení z hlediska ekologie přijatelné, popřípadě přijatelné se stavebními omezeními
či nepřijatelné vůbec [30].

2.5 Zemědělský a lesní půdní fond
Součástí zemědělského půdního fondu je každá, člověkem zemědělsky obdělávaná plocha,

která je na příslušném úřadu v tomto fondu jmenovitě zahrnuta. Tento fond byl zřízen pro
ochranu půdy před zástavbou či jiným poškozením. Pokud si fyzická či právnická osoba přeje
zahájit stavbu na zemědělské ploše, je povinna požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Za tímto účelem musí podat žádost, která obsahuje informace o konkrétním pozemku a o jeho
budoucím využití. Informace jsou převážně katastrálního charakteru, je však přítomna i část o
složení kulturních vrstev půdy a jiné. Podmínky žádosti jsou dány zákonem. Vynětí z fondu může
být buď dočasné, nebo trvalé. Pokud dojde k dočasnému vynětí, existuje zde povinnost po
uplynutí doby vynětí navrátit pozemek do obhospodařovatelného stavu. Při trvalém vynětí se dbá

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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na to, aby byl rozměr zástavby pokud možno co nejmenší a aby nebylo bráněno obhospodařování
okolních pozemků. Dále je nutno vědět, že žádost o vynětí je zpoplatněna zákonem [14].

Lesní půdní fond je souhrn pozemků, které na své ploše obsahují lesní porosty nebo je budou
obsahovat v budoucnosti. Dále do lesního půdního fondu řadíme lesní cesty do čtyř metrů šířky,
malé vodní plochy a lesní pastviny. Samotné rozdělení těchto pozemků lze opět nalézt na
příslušném obecním úřadě. Pokud si fyzická či právnická osoba přeje vyjmout pozemek z tohoto
fondu, je nutné zajistit znalecký posudek u odborníka. Ten zjistí míru škody způsobené vynětím
z tohoto fondu pro les a jeho reprodukční schopnosti. Na příslušném obecním úřadě pak může
eventuálně může dojít k vyjmutí, opět dočasnému či trvalému, a opět za finanční obnos různé
velikosti [16].

2.6 Manipulační řád vodního díla
Jedná se o souhrn pravidel, která mají za úkol zlepšovat hydrologickou situaci na toku. Podle

vodního zákona je povinností každého správce či majitele vodního díla tento manipulační řád
vlastnit a mít ho schválený náležitým vodoprávním úřadem. Samotný řád je souhrn pravidel, jež
se snaží zajistit co nejhospodárnější a nejekonomičtější využití vody. Dále se snaží zabránit
negativnímu vlivu povodní, sucha, ledových jevů na tok. Také se snaží zajistit bezpečnost
vodního díla a jeho spolehlivost. Za tímto účelem existuje dokumentace pro obsluhu a údržbu [7].

Schválení manipulačního řádu není jednoduchá záležitost, protože jeho návrh musí splňovat
zákonem danou formu. Ten obsahuje informace o žadateli, o vodním toku, o místním
vodoprávním úřadu, o technickém provedení díla, o jeho schopnostech ovlivňovat povodně a
mnohé další. Navíc je třeba před žádostí získat kladné souhlasy a stanoviska od orgánů státní
správy a jiných účastníků řízení. Právě kvůli této legislativní náročnosti vznikla celá řada
společností i soukromníků nabízející své služby v oblasti získávání manipulačních řádů. Jejich
vyřizování ovšem není zdarma, ale je zpoplatněno. Obecně lze říci, že cena je ovlivněna velikostí
a technologickou náročností vodního díla. Avšak výši konečného poplatku ovlivňuje i vzdálenost
dané společnosti od díla, dostupnost materiálů vhodných pro vypracování manipulačního řádu a
jiné [7].

2.7 Uvedení do provozu a  výkup energie
Malou vodní elektrárnu nelze hned po samotné výstavbě uvést do provozu. Je nutno zajistit si

vyřízení licence a připojení díla k síti. Licence se vyřizuje na energetickém regulačním úřadu. Tu
však nemůže získat každý, ale naopak pouze osoba se vzděláním v oboru nebo osoba, která
absolvovala příslušný rekvalifikační kurz pro malé vodní elektrárny do 1MW. Ten je zpoplatněn
zákonem daným poplatkem. Po získání licence se zařídí paralelní připojení výrobny do sítě u
lokálního správce distribuční a přenosové sítě a výrobna může být uvedena do provozu [1].

Cena energie vyrobené v malé vodní elektrárně je ošetřena zákonem. Ten ji řadí do energie
vyrobené z obnovitelných zdrojů a tudíž nastavuje povinnost pro správce sítě tuto energii
vykoupit. Velikost výkupních cen ovlivňuje každoroční vyhláška energetického regulačního
úřadu. V praxi má vlastník díla na výběr ze dvou možností vybrání si cenového tarifu. Buď může
užít formu výkupních cen a nebo formu zelených bonusů [10].

Forma výkupních cen je typická tím, že za jednotku vyrobené energie dodané do sítě dostává
majitel od správce sítě určitý obnos peněz. Tento obnos je závislý na typu vodní elektrárny.
Konkrétně na dnu uvedení do provozu, na místě stavby elektrárny a technologii. Přesné tabulkové
dělení je na malé vodní elektrárny, rekonstruované malé vodní elektrárny a na malé vodní
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elektrárny v nových lokalitách. Dále si vlastník může vybrat, zda si přeje uplatnit jednotarifní
pásmo provozování nebo dvoutarifní pásmo provozování. Dvoutarifního  pásmo je typické tím,
že se dělí na vysoký a nízký tarif, přičemž výkupní cena vysokého tarifu je vyšší. Jeho doba je
osm hodin a jeho rozložení během dne určuje správce sítě. Zpravidla ho užívají výrobny s jistou
schopností akumulace vody a jistotou většího průtoku v určité době. Celá tato forma výkupních
cen je vhodná pro vlastníky, kteří nejsou schopní vyprodukovanou energii sami spotřebovat [10].

Forma zelených bonusů nápadně připomíná formu výkupních cen. Majitel opět dostává obnos
peněz, který je ovlivněn typem vodní elektrárny, technologií, její lokací a dobou uvedení do
provozu. Opět existuje možnost vybrat si jednotarifní a dvoutarifní pásmo provozování. Jediný
výrazný rozdíl je ve výši částky, která je oproti předchozímu tarifu nižší. To však neznamená, že
forma zelených bonusů je méně výdělečná. Naopak může být výdělečná ještě více. To však platí
pouze pro případ, že majitel většinu své vyprodukované energie spotřebuje ve vlastním zařízení.
Za její spotřebu neplatí. Tak tedy ušetří finance, které by v předchozí formě výkupu musel
zaplatit za spotřebovanou energii a navíc dostává finanční částku za zelený bonus. V praxi
existuje také možnost prodat energii ze zelených bonusů třetí osobě, ať už fyzické či právnické, a
nechat vydělávat elektrárnu tímto způsobem [10].

Zařazení elektrárny, podle něhož se určuje vyplácená výše obnosu za jednotku výkonu, je
ošetřena zákonem. Platí:

1) Malá vodní elektrárna je zařízení s maximálním instalovaným elektrickým výkonem do 10MW
[10].

2) Nová lokalita je místo, jež nebylo v době od 1.ledna 1995 včetně připojeno k distribuční či
přenosové soustavě [10].

3) Rekonstruovaná vodní elektrárna je taková elektrárna, na níž byly v době od 13.srpna 2002
provedeny rekonstrukční práce. Ty zahrnují všechny tyto práce [10]:

   -výměnu turbíny či její generální opravu

   -generální opravu či výměnu generátoru

   -výměna elektroinstalace zabraňující působení zpětnému vlivu na síť

   -pořízení nových regulačních zařízení

   -výměna nebo pořízení automatického systému řízení

4) Malá vodní elektrárna řazená v tabulkách jako uvedená do provozu před 1.lednem 1995 je
taková, ve které byly v době uvedení do provozu technologická části starší doby pěti let [10].

5) Malá vodní elektrárna řazená v tabulkách jako uvedená do provozu po 1.lednem 1995 je
taková, ve které nebyly v době uvedení do provozu technologická části starší doby pěti let
[10].

6) Malá vodní elektrárna umístěná v nové lokalitě nesmí obsahovat technologické části starší
doby pěti let [10].

2.8 Postup provozovatele distribuční sítě při připojení
Pokud si fyzická či právnická osoba přeje připojit malou vodní elektrárnu na síť, musí

uzavřít smlouvu o připojení na síť s lokálním provozovatelem distribuční soustavy. Ten ze
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zákona nemůže připojení výrobny pracující na principu získávání energie z obnovitelného zdroje
odmítnout. Avšak bude vyžadovat výše jmenované parametry odebírané elektrické energie a také
zapojení do takového místa distribuční či rozvodné soustavy, aby nedocházelo ke snížení
bezpečnosti dodávky elektřiny pro ostatní uživatele a ohrožení správné funkce soustavy. Proto je
zpravidla při žádosti o připojení požadováno od provozovatele sítě provést následující.

2.8.1 Podání žádosti o připojení
Podat žádost o připojení mající tvar požadovaný provozovatelem distribuční sítě. K této

žádosti se jako přílohy musejí uvést následující dokumenty. Souhlas vlastníků nemovitostí
dotčených s výstavbou malé vodní elektrárny, projektovou dokumentaci postupující dle vyhlášky
499/2006, územně plánovací data a požadované a stávající hodnoty rezervovaného výkonu a
příkonu, udávající maximální výkon odebíraný sítí. Dále je třeba dodat výpis z katastrů
nemovitostí, katastrální mapu s vyznačením elektrárny, údaje o zkratové odolnosti elektrárny,
kompletní popis užitých ochran, příspěvek vlastní výrobny k počátečnímu zkratovému proudu
v místě napojení na síť. Pokud jsou v elektrárně nainstalovány střídače, měniče  či synchronní
generátory, je nutno sehnat si protokol o očekávaných harmonických a meziharmonických
proudech. A také si zjistit impedance pro přijímač hromadného dálkového ovládání na
frekvencích 183 KHz až 283 KHz [1],[4].

2.8.2 Studie připojitelnosti
Po podané žádosti čeká žadatel na vyjádření provozovatele distribuční sítě. Ten zpravidla

zkoumá vliv budoucího připojeného výkonu na síť v dané oblasti. Postupuje podle normou
daného vzorce zahrnující parametry sítě a ostatních zdrojů výkonů. Na základě výpočtu může být
požadováno vytvoření studie připojitelnosti. Její podoba je opět dána normou a na základě jejích
výsledků může být rozhodnuto o připojení či nepřipojení v požadovaném místě. V praxi se
zpravidla studie připojitelnosti vyžaduje u zdrojů o výkonu větším než 30 kW a pro menší
požadována není [4].

2.8.3 První paralelní připojení výrobny k síti
V případě, že je výrobna elektrické energie již hotova, je třeba provést její připojení k síti.

Tuto činnost však nemůže provést kdokoliv, ale pouze osoba či firma pověřená provozovatelem
distribuční soustavy a to na základě žádosti vlastníka výrobny. Tato žádost musí provozovateli
sítě dokazovat, že je výrobna schopná provozu. Proto musí obsahovat potvrzení odborné firmy
zodpovědné za stavbu, že je stavba provedena podle technické dokumentace. Dále je třeba
přiložit projektovou dokumentaci již dříve odsouhlasenou provozovatelem distribuční sítě.
Následně také dodat zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny, protokol o
nastavení ochran a místní provozní předpisy [4].

Osoba pověřená provozovatelem sítě k prvnímu zkušebnímu provozu musí před spuštěním
provést prohlídku zařízení a srovnat ho s projektovaným zařízením. Také je povinna zkontrolovat
přístupnost a funkce spínacího místa v předávacím místě a zkontrolovat provedení měřícího a
účtovacího zařízení. Následně je potřeba provést celá řada zkušebních měření zahrnující funkční
zkoušky ochran, výpadek třífázové sítě, jednofázový výpadek, odchylky frekvence a jiné.
V případě správné funkce všech kontrolovaných zařízení dostane výrobna protokol o splnění
technických podmínek pro uvedení do výroby. Následně je sjednána smlouva o připojení a po
získání licence od energetického regulačního úřadu může být provozovna uvedena do provozu
[4].
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2.9 Podmínky připojení k síti
Aby jakákoliv výrobna mohla přenášet elektrickou energii ke koncovým uživatelům, je třeba

aby byla připojena k přenosové a distribuční síti. Pro připojení k této síti je třeba zajistit určité
vstupní parametry elektřiny. V případě jejich nedodržení by hrozilo, že elektrická energie
dodávaná koncovým uživatelům by neměla požadovanou kvalitu. To by vedlo k negativnímu
ovlivnění chodu a životnosti elektrických zařízení. Proto existují pravidla, jež udávají povinné
charakteristiky elektřiny, která je určena k přenosu distribuční soustavou. Jejich přesné znění je
dáno mnoha normami, z nichž nejdůležitější je ČSN EN 50160 (33 0122). Obecně lze prohlásit,
že tato norma upravuje tvar těchto prvků [38]:

2.9.1 Frekvence sítě
Jmenovitá frekvence napájecího napětí musí nabývat hodnoty 50 Hz. Přitom je možná

odchylka o 1 %  jmenovité frekvence, což tedy znamená 49,5 Hz až 50,5 Hz a to po dobu 99,5 %
kalendářního roku.  Dále norma ČSN 33 0120 obsahuje podmínku, která zakazuje odchylku
napětí o + 6 % a – 4 % , tedy 47 Hz až 52Hz za celý rok. Z čehož je zřejmé, že elektrická energie
nikdy nesmí těchto hodnot dosáhnout [9].

Důvodem pro zavedení takto striktních a zdánlivě velice přísných norem je výkonová a
životností závislost elektrických spotřebičů na kmitočtu. Ty lze rozdělit do několika skupin:

a) Spotřebiče, jejichž výkon není závislý na frekvenci - do této skupiny patří zařízení s takřka
čistě odporovým zatížením. Kupříkladu odporová vařidla a topidla.

b) Spotřebiče, jejichž výkon se mění přibližně lineárně s frekvencí - do této skupiny se řadí
hlavně stroje se stálým momentem na hřídeli motoru. Kupříkladu lze uvést pístová čerpadla,
dopravní stoje či kompresory.

c) Spotřebiče, jejichž výkon závisí na druhé a vyšší mocnině frekvence. Jako příklad lze
uvést ventilátory či odstředivá čerpadla.

Je důležité vědět, že ke změnám frekvence dochází při změně zatížení rozvodné soustavy, z
důvodů velkých setrvačných hmot rotorů generátorů, a že je popsána vztahem [36]:
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kde zP  - zatížení při frekvenci f  (W)

znP  - je zatížení při jmenovité frekvenci nf  (Hz)

       kz - je výkonový součinitel zatížení a nabývá hodnot od 1-2 (-)

2.9.2 Velikost napětí a jeho odchylka
Velikost napětí je charakteristika elektrické energie opět podléhající normě. Pro sítě nízkého

napětí platí hodnota ± 10 %. Kupříkladu ve čtyřvodičové síti 230/400V to tedy znamená rozdíl
mezi jmenovitou a možnou hodnotou fázového napětí ± 23V. Norma také udává povinnost vejít
se do povolených hodnot jmenovitého napětí v 95 % měření průměrných efektivních hodnot
napájecího napětí v měřících intervalech deseti minut v rozsahu jmenovitého napětí [38].
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Je vhodné podotknout, že tato hodnota odchylky není v jednotlivých sítích stejná, ale naopak
se liší. Jako příklad lze uvést distribuční síť ve Velké Británii, USA či u nás [9],[38].

2.9.3 Flikr
Flikr je označení pro rychlou změnu napětí. Ta je zpravidla způsobena rychlými změnami

zatížení v síti. Jejími největšími zdroji jsou různá topidla velkého výkonu a také fotovoltaické
elektrárny. Hodnota flikru nesmí v sítích nízkého napětí přesáhnout hodnotu 5 %. V sítích
vysokého napětí zase hodnotu 4 % [9],[38].

2.9.4 Krátkodobý pokles napětí
Na každém vedení dochází ke krátkodobým poklesům napětí trvajícím méně než jedna

vteřina. Jejich hloubka poklesu je takřka pokaždé menší než 60 %. Intenzita jejich výskytu je
dána místním vedením, v nejlepších případech se však eviduje několik desítek krátkodobých
výpadků za rok. V případech nejhorších až tisíc případů ročně. Opět je nutno být seznámen
s aspektem vejití se do povolených hodnot jmenovitého napětí v 95 % měření průměrných
efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech deseti minut v rozsahu jmenovitého
napětí. Z toho vyplývá, že v případě příliš častých krátkodobých poklesů, by mohly nebýt
splněny podmínky pro distribuci elektřiny [9],[38].

2.9.5 Krátkodobý a dlouhodobý výpadek napětí
Krátkodobé a dlouhodobé přerušení napětí jsou popsány jako poruchy funkčnosti sítě a

nemělo by k nim docházet. Krátkodobé přerušení je normou popsáno jako pokles napětí o 95 %
jmenovité hodnoty. Doba jeho trvání může nabývat hodnot od 10 milisekund, tedy od doby trvání
jedné půlperiody, po dobu až několika sekund. Nutno podotknout, že intenzita jejich výskytu je
opět dána podmínkami ve vedení, a pohybuje se řádově v počtu desítek až stovek krátkodobých
výpadků za rok. Dlouhodobé přerušení je popsáno jako pokles napětí o 95 % jmenovité hodnoty
trvající po dobu delší než 3 minuty. Intenzita těchto přerušení bývá v řádu desítek výpadků za
rok. Je nutno vědět, že tyto výpadky mohou být způsobeny podmínkami na síti. Kupříkladu
zkratem nebo špatným ovládáním, ale také mohou být způsobeny podmínkami odběrů. Typický
je velký dynamický odběr proudu [9],[38].

2.9.6 Dočasná a krátkodobá přepětí
Normou popsány jako stavy, kdy napětí dosahuje vyšších než normou povolených hodnot,

avšak nenabývá hodnot zkratových. Nejčastěji je způsobeno jevy provozními, mezi něž lze
počítat spínací jevy, jevy poruchovými, mez něž řadíme kupříkladu různé zkraty a jevy
atmosférickými. V praxi se přepětí bráníme užitím různých přepěťových ochran [37],[38].

2.9.7 Harmonická a meziharmonická napětí
Harmonická jsou popsána jako všechna napětí, jež mají jinou frekvenci než základní, ale ona

frekvence je násobkem frekvence základní.. Dělí se na nižší a vyšší harmonické, přičemž mezní
frekvence je samozřejmě základní frekvencí. Meziharmonické je popsáno jako napětí jehož
frekvence není celočíselným násobkem základní frekvence. V praxi dochází ke vzniku těchto
napětí kupříkladu u nelineárních zátěže, v různých měničích, na motorech vlivem drážkování či
na tyristorech. Pokud nabývají tyto napětí určitých hodnot, lze u sledovaného objektu pozorovat
nežádoucí oteplení, nízkofrekvenční kmity zařízení, rušení ostatních přístrojů a jiné. Proto je
maximální velikost těchto napětí ošetřena normou. Ta zavádí pojem činitel zkreslení, který nám
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udává poměr mezi vyššími harmonickými a meziharmonickými a základním napětí. Jeho hodnota
může dosahovat maximálně 8 % [24].

2.9.8 Nesymetrie třífázového napětí
Jedná se o normou popsaný stav třífázové soustavy, kdy efektivní hodnoty jednotlivých

sdružených napětí nebo fázového úhlu po sobě jdoucích sdružených napětí nejsou stejné.
Nesymetrie je popsána vztahem [11]:
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kde 312312 ,, UUU  - sdružená napětí (V)

                                n - nesymetrie (%)

Nesymetrie na vedení vzniká jako důsledek nerovnoměrného zatížení a její povolená hodnota
je 2 %. V případě, že by její hodnota byla vyšší, mohlo by docházet k nežádoucímu ohřevu strojů,
především transformátorů a motorů. Nejhorší možný případ nesymetrie je výpadek jedné fáze,
kdy hrozí úplné zničení strojů a je potřeba se proti němu bránit [33].

2.9.9 Elektromagnetická rušení
Jedná se každý signál, který se indukuje na vedení nebo na výrobně z vnějšího prostředí. Jeho

hodnota může nabývat až 10 % jmenovité hodnoty napětí a počítá se až do frekvence 30MHz.
Jeho zdroji jsou nejčastěji různé vysílače, atmosférické jevy, obloukové pece či jiné [12].
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3 ENERGIE VODY
Ideální energie toku je dána vztahem:

tQHgE ××××= r (J)  (3.1)

Ideální výkon je tedy dán vztahem:

QHg
t
EP ×××== r (J) (3.2)

kde r - hustota vody -3(kg m )×

             g - tíhové zrychlení -2(m s )×

            H - spád (m)

            Q - průtok 3 -1(m s )×

             t - čas (s)

Pro komplexní energetický popis toku se využívá Bernoulliho rovnice a to nejčastěji ve
výškovém tvaru [25],[29]:
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Rozdíl ideální energie mezi výškovými hladinami A, B je tedy [25],[29]:
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Grafické znázornění závislosti lze vidět na Obrázku 1 [25],[29].
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Obrázek 1: Popis toku pomocí Bernoulliho rovnice [25],[29]

kde p - tlak (Pa)

r - hustota vody -3(kg m )×

             g - tíhové zrychlení -2(m s )×

             v - rychlost vody -1(m s )×

             h - výška hladiny od vztažného geodetického horizontu (m)

            Q - průtok 3 -1(m s )×

             t - čas (s)
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4 NÁVRH A EKONOMIKA MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

4.1 Odtoková křivka
O stavbě, úspěšném uvedení do provozu a chodu každé malé vodní elektrárny nerozhoduje

pouze možnost si výrobnu zařídit. Základem je ekonomika provozu. V podstatě se tedy
budoucímu majiteli jedná o rozdíl financí, jež na výstavbu výrobny a její provoz utratí, a financí,
jež mu vodní elektrárna vydělá. Z výrobny se tedy více než očekává kladný zisk získaný za svoji
dobu životnosti. Čím větší tento zisk je, tím lépe pro majitele, jelikož si přijde na vyšší kapitál
[21].

Co se týká zhodnocení výdělku malé vodní elektrárny, je vhodné prohlásit, že v dnešní době
už lze s velkou přesností tuto částku vypočíst. Tomu se může stát pouze za předpokladu známých
průměrných průtoků na daném toku. Sestrojuje se takzvaná odtoková křivka toku, tedy závislost
průměrného průtoku na počtu dní v roce, v nichž je tento průtok na toku dosažitelný. Tato
závislost se používá pro návrh vhodné turbíny. Tedy konkrétně pro nadimenzování
nejvhodnějšího průtoku turbínou a určení tak parametrů turbíny samotné. V praxi se nejčastěji
vodní motor dimenzuje na 180-ti denní průtok toku. To však není nutná podmínka. V případě
neobvyklého tvaru odtokové křivky se volí i jiné, vhodnější průtoky [21],[26].

Odtoková křivka zobrazená na Obrázku 2 pro lokalitu bývalého mlýna v Tulešicích má podle
dat poskytnutých z Povodí Moravy, s.p. (Tabulka 1), přibližný průběh následujícího tvaru:

Odtoková křivka řeky Rokytné
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Obrázek 2: Odtoková křivka řeky Rokytné
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Tabulka 1: Údaje poskytnuté Povodím Moravy, s.p.

Q [m3/s] t [dnů]
2,88 30
1,29 90
0,73 180
0,43 270
0,34 300
0,24 330
0,12 355
0,02 364

Je nutno brát v potaz, že data na výše uvedenou grafickou závislost získalo Povodí Moravy,
s.p. měřením na limnigrafické měřicí stanici v Moravském Krumlově. Tedy přibližně ve
vzdálenosti o 10 říčních kilometrů výše po toku Rokytné. Tudíž lze očekávat malý úbytek
průtoku ve všech částech roku vlivem vtoku dvou nepatrných potůčků a vlivem srážek v oněch
10-ti říčních kilometrech. Tento úbytek bude brán v potaz při výpočtu výdělku budoucí výrobny a
to tak, že bude počítán výdělek pro účinnost výrobny 70 %.

Z grafické závislosti je patrno, že řeka Rokytná nemá ani zdaleka ideální odtokovou křivku
pro návrh malé vodní elektrárny. Ta by měla mít nejlépe tvar obdélníka. Zde je však přítomna
vysoká hodnota v prvních přibližně 30-ti dnech a nízká hodnota v posledních 60-ti dnech, což
s největší pravděpodobností reprezentuje jev jarních záplav a jev letního sucha.

4.1.1 Výpočet skutečného výkonu
Výpočet skutečného výkonu probíhá na základě výkonu ideálního, avšak je vhodným

způsobem zmenšen. Pro ideální výkon platí tedy vztah uvedený v kapitole energie vody a nabývá
následující velikosti.

QHg
t
EP ×××== r ( )W (4.1)

Skutečný výkon je ale menší, jelikož při přeměně energie dochází ke ztrátám. A to především
ke ztrátám na přivaděčích, na turbíně, převodech, transformátoru a generátoru. Za tohoto
předpokladu byl vytvořen vztah beroucí přibližně v potaz tyto ztráty a udávající výkon skutečný
následovně [26].

tu QHkP ××=  (kW) (4.2)

kde uH - užitný spád (m)

tQ  - průtok turbínou ( 3 1m s-× )

               k - koeficient vyznačující účinnost výrobny, jež v praxi nabývá hodnot 5-7 a lze
vypočíst následovně

1000
gk ××

=
rh  ( 2 3kg m s-× × ) (4.3)

              kde r - hustota vody ( 3kg m-× )

              g - tíhové zrychlení ( 2m s-× )
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h  - účinnost výrobny daná jako součin účinností jednotlivých ztrátových celků ve
výrobně (turbína, generátor, převody, vedení) (-)

4.2 Výpočet ročního výdělku a nejvhodnějšího pracovního průtoku
Při výpočtu ročního výdělku malé vodní elektrárny je třeba zjistit množství vyrobené energie

v jednotlivých obdobích roku. Používá se tedy vztahu pro výpočet skutečného výkonu
násobeného dobou provozu při nějakém průtoku. Celkové množství vyrobené energie, a tudíž i
velikost zisku, je tedy dána jako součet energií vyrobených v různých časových obdobích
dělených dle odtokové křivky [26].

Při návrhu vhodného technického řešení je třeba brát v potaz nejen zisk celé výrobny, ale také
pořizovací náklady na ni. Proto je při dimenzování výrobny vhodné navrhnout si turbínu na různé
pracovní průtoky, vypočítat si zisk za jeden kalendářní rok a za celou dobu  její životnosti.
Následně je potřeba srovnat celkový výdělek elektrárny s pořizovacími náklady a ekonomicky
nejvhodnější variantu si vybrat a prakticky uskutečnit [21],[26].

4.2.1 Pořizovací náklady a výdělek elektrárny při 3 -1 = 0,8 m sQ ×

Obrázek 3: Předpokládaný využitý průtok řeky Rokytné pro hltnost turbíny 3 -1 = 0,8 m .sQ

Při výpočtu využitelného průtoku se hodnota posledních 35 nejsušších dní, do výpočtu
výkonu elektrárny neuvažuje, jelikož je třeba brát v potaz povinnost zachovávat takzvaný sanační
průtok. Jedná se o množství vody odpovídající buď 330-dennímu, 355-dennímu nebo 364-
dennímu průtoku, které musí korytem toku protékat po dobu celého roku. Jelikož řeka Rokytná je
menším tokem, existuje vyšší pravděpodobnost na povinnost zachovávat 330-denní průtok než o
toků větších. Proto bylo počítáno s nejhorší možnou variantou, tedy 330-denním průtokem [35].
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V praxi je m-denní průtok provozovateli určován na základě vyhlášky Ministerstva životního
prostředí. Důvodem pro zavedení sanačního průtoku je snaha chránit rostliny a živočichy v toku.
Za nízkých průtoků by totiž mohlo u výroben docházet ke spotřebovávání celého užitečného
průtoku na výrobu elektřiny a kupříkladu u derivačních vodních děl by mohla voda ve svém
přirozeném korytu zcela vymizet. To by vedlo k úhynu rostlin a živočichů neschopných uniknout
s mizející vodou. A také k zahnívání koryta toku, což je z ekologického hlediska krajně
nežádoucí [21],[35].

Tabulka 2: Výpočet přibližné energie vyrobené v jednotlivých částech roku pro 3 -1 = 0,8 m sQ ×

t [dnů] Q [m3/s] Doba provozu
[h]

Výkon P
[kW]

Energie E
[kWh]

105 2,64 2520 21,76 54835,2
180 0,49 1800 13,32 23976,0
260 0,19 1920 4,48 8601,6

Při výpočtu získané energie uvažujeme turbínu s plněním do 30 % jmenovitého průtoku
turbínou. Dále uvažujeme výrobnu s účinností všech soustrojí 70 %h = . Příklad výpočtu pro
první řádek tabulky [26]:

-3 -20,7 1000kg m 9,81m s 6,8
1000 1000

gk h r× × × × × ×
= = = (4.4)

3 -16,8 4m 0,8m s 21,76 kWu tP k H Q= × × = × × × = (4.5)

21,76kW 2520h 54835, 2 kWhE P t= × = × = (4.6)

Zde je nutné ještě zmínit fakt, že účinnost výrobny klesá s poklesem jejího zatížení, pro
poslední řádek tabulky budeme uvažovat celkovou účinnost výrobny 60 %. Proto [26]:

-3 -20,6 1000kg m 9,81m s 5,9
1000 1000

gk h r× × × × × ×
= = = (4.7)

Celková energie vyrobená za rok je rovna součtu energií vyprodukovaných v jednotlivých
obdobích, kdy elektrárna pracuje [26]:

260

105
54835, 2 23976 8601,6 87412,8 kWhi

i
E E

=

= = + + =å (4.8)

Celkový roční výdělek se tedy počítá jako součin vyrobené energie a ceny energie. Počítáno
pro MVE v nové lokalitě otevřenou roku 2013 [10],[26].

87412,8kWh 3, 23Kč 282343 KčV = × = (4.9)
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Dále je v rámci přehlednosti výdělku vytvořena tabulka, která obsahuje údaj o roku provozu
výrobny, o tržbách, daních z příjmu a o čistém zisku.

Tabulka 3: Výpočet ročních zisků výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 0,8 m sQ ×

Rok Tržby
[Kč]

Daň z příjmu
[Kč] Čistý zisk [Kč] Rok Tžby

[Kč]
Daň z příjmu

[Kč] Čistý zisk [Kč]

1 282343 42351 239992 16 282343 42351 239992
2 282343 42351 239992 17 282343 42351 239992
3 282343 42351 239992 18 282343 42351 239992
4 282343 42351 239992 19 282343 42351 239992
5 282343 42351 239992 20 282343 42351 239992
6 282343 42351 239992 21 282343 42351 239992
7 282343 42351 239992 22 282343 42351 239992
8 282343 42351 239992 23 282343 42351 239992
9 282343 42351 239992 24 282343 42351 239992

10 282343 42351 239992 25 282343 42351 239992
11 282343 42351 239992 26 282343 42351 239992
12 282343 42351 239992 27 282343 42351 239992
13 282343 42351 239992 28 282343 42351 239992
14 282343 42351 239992 29 282343 42351 239992
15 282343 42351 239992 30 282343 42351 239992

V rámci této tabulky není počítáno s provozními náklady elektrárny, protože jsou u turbín
s rozdílnou hltností předpokládány za konstantní. Vyhledávání nejvhodnější turbíny  by se tím
pádem nikterak neovlivnilo. Dále je počítána daň pro fyzické osoby, jejíž sazba je 15 %. Do
výpočtu čistého zisku v tabulce není žádným způsobem brána v potaz míra inflace, jelikož by její
velikost byla stejná pro všechny druhy turbín, a výsledek nejvhodnějšího řešení by tak nebyl
ovlivněn [10].

Nyní vypočteme celkový zisk CZ elektrárny za dobu své životnosti [26].

30 239992Kč 7199760 KčCZ = × = (4.10)

Následně je třeba zjistit anebo odhadnout pořizovací cenu nové výrobny. Ta bude v
našem případě tvořena majoritně cenou turbíny, cenou elektrické části a cenou části stavební.
V případě volby turbíny vycházíme z Obrázku 4 znázorňujícího užití jednotlivých turbín
[21],[26].

Obrázek 4: Graf užití jednotlivých typů turbín [21]
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Z něj je patrné, že pro spád H = 4m lze uvažovat užití turbíny Kaplanovy a Bánkiho. Obě dvě
mají podobnou křivku plnění. Kaplanova turbína je z technického hlediska výhodnější, jelikož má
o trochu vyšší účinnost a tudíž i schopnost zajistit vyšší výdělek. Avšak v praxi je její cena
nejčastěji až dvojnásobkem ceny turbíny Bánkiho. Z tohoto důvodu je pro zvolenou lokalitu jako
vodní motor zvolena levnější a také technologicky přijatelnější a jednodušší varianta - Bánkiho
turbína. Její cena je pro daný spád a průtok odhadnuta na 800000Kč. Stavební náklady na
výstavbu budovy elektrárny umístěné na jezu jsou odhadovány na 150000Kč. Náklady na
generátor, elektrické ochrany a připojení jsou odhadnuty na 100000Kč [6],[21],[32].

Tabulka 4: Přibližný odhad pořizovací ceny výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 0,8 m sQ ×

Náklady na turbínu 1 800 000 Kč
Náklady na stavební část 200 000 Kč
Náklady na část elektrickou 500 000 Kč
Celkem 2 500 000 Kč

Pro určení výhodnosti zvolené turbíny je důležitý poměr mezi pořizovací cenou výrobny a
celkovým ziskem, který nám udává do jaké míry je stavba elektrárny výhodná. Obecně lze
prohlásit, že je žádoucí co nejnižší hodnota tohoto poměru. Pokud by došlo k hodnotě 1³p , je
stavba ekonomicky krajně nevhodná.

2500000Kč 0,34
7199760KčCV

PCp
CZ

= = = (4.11)

4.2.2 Pořizovací náklady a výdělek elektrárny při 3 -1 = 1,3 m sQ ×

Obrázek 5: Předpokládaný využitý průtok řeky Rokytné  pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,3 m sQ ×
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Tabulka 5: Výpočet přibližné energie vyrobené v jednotlivých částech roku pro 3 -1  1,3 m .sQ =

t [dnů] Q [m3/s] Doba provozu
[h]

Výkon P
[kW]

Energie E
[kWh]

70 2,64 1680 35,36 59404,8
90 1,05 480 28,56 13708,8

180 0,49 2160 13,32 28788,5
210 0,39 720 9,20 6624,0

Při výpočtu získané energie uvažujeme turbínu s plněním do 30 % jmenovitého průtoku
turbínou. Dále uvažujeme výrobnu s účinností všech soustrojí 70 %h = . Příklad výpočtu pro
první řádek tabulky [26]:

-3 -20,7 1000kg m 9,81m s 6,8
1000 1000

gk h r× × × × × ×
= = = (4.4)

3 -16,8 4m 1,3m s 35,36 kWu tP k H Q= × × = × × × = (4.5)

35,36kW 1680h 59405 kWhE P t= × = × = (4.6)

Zde je nutné ještě zmínit fakt, že účinnost výrobny klesá s poklesem jejího zatížení, pro
poslední řádek tabulky budeme uvažovat celkovou účinnost výrobny 60 %. Proto [26]:

-3 -20,6 1000kg m 9,81m s 5,9
1000 1000

gk h r× × × × × ×
= = = (4.7)

Celková energie vyrobená za rok je rovna součtu energií vyprodukovaných v jednotlivých
obdobích, kdy elektrárna pracuje [26].

210

70
59404,8 13708,8 28788,5 6624 108526 kWhi

i
E E

=

= = + + + =å (4.8)

Celkový roční výdělek se tedy počítá jako součin vyrobené energie a ceny energie. Počítáno
pro MVE v nové lokalitě otevřenou roku 2013 [10].

108526kWh 3, 23Kč 350539 KčV = × = (4.9)

 Dále je v rámci přehlednosti výdělku vytvořena tabulka, která obsahuje údaj o roku provozu
výrobny, o tržbách, daních z příjmu a o čistém zisku.
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Tabulka 6:: Výpočet ročních zisků výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,3 m sQ ×

Rok Tržby
[Kč]

Daň z
příjmu

[Kč]

Čistý
zisk
[Kč]

Rok Tžby
[Kč]

Daň z
příjmu

[Kč]

Čistý
zisk
[Kč]

1 350539 52581 297958 16 350539 52581 297958
2 350539 52581 297958 17 350539 52581 297958
3 350539 52581 297958 18 350539 52581 297958
4 350539 52581 297958 19 350539 52581 297958
5 350539 52581 297958 20 350539 52581 297958
6 350539 52581 297958 21 350539 52581 297958
7 350539 52581 297958 22 350539 52581 297958
8 350539 52581 297958 23 350539 52581 297958
9 350539 52581 297958 24 350539 52581 297958

10 350539 52581 297958 25 350539 52581 297958
11 350539 52581 297958 26 350539 52581 297958
12 350539 52581 297958 27 350539 52581 297958
13 350539 52581 297958 28 350539 52581 297958
14 350539 52581 297958 29 350539 52581 297958
15 350539 52581 297958 30 350539 52581 297958

Nyní vypočteme celkový zisk CZ elektrárny za dobu své životnosti [26].

30 297958Kč 8938740 KčCZ = × = (4.10)

Tabulka 7: Přibližný odhad pořizovací ceny výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,3 m sQ ×

Náklady na turbínu 2 100 000 Kč
Náklady na stavební část 200 000 Kč
Náklady na část elektrickou 600 000 Kč
Celkem 2 900 000 Kč

Zjištění ekonomické výhodnosti pomocí poměru pořizovací ceny výrobny a celkovým ziskem
výrobny.

2900000Kč 0,33
8938740KčCV

PCp
CZ

= = = (4.11)
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4.2.3 Pořizovací náklady a výdělek elektrárny při 3 -1 = 1,7 m sQ ×

Obrázek 6: Předpokládaný využitý průtok řeky Rokytné  pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,7 m sQ ×

Tabulka 8: Výpočet přibližné energie vyrobené v jednotlivých částech roku pro 3 -1 = 1,7 m sQ ×

t [dnů] Q [m3/s] Doba provozu
[h]  Výkon P [kW] Energie E [kWh]

55 2,64 1320 46,24 61036,8
90 1,05 840 28,56 23990,4

180 0,49 2160 11,56 24978,2

Při výpočtu získané energie uvažujeme turbínu s plněním do 30 % jmenovitého průtoku
turbínou. Proto oproti předchozím případům musíme uvažovat menší časový úsek, ve kterém
bude elektrárna v provozu. Dále uvažujeme výrobnu s účinností všech soustrojí 70 %h = .
Příklad výpočtu pro první řádek tabulky [26]:

-3 -20,7 1000kg m 9,81m s 6,8
1000 1000

gk h r× × × × × ×
= = = (4.4)

3 -16,8 4m 1,7m s 46, 24 kWu tP k H Q= × × = × × × = (4.5)

46,24kW 1320h 61036,8 kWhE P t= × = × = (4.6)

Zde je nutné ještě zmínit fakt poklesu účinnosti výrobny, který je brán v potaz  pro poslední
řádek tabulky. Proto [26]:

-3 -20,6 1000kg m 9,81m s 5,9
1000 1000

gk h r× × × × × ×
= = = (4.7)
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Celková energie vyrobená za rok je rovna součtu energií vyprodukovaných v jednotlivých
obdobích, kdy elektrárna pracuje [26].

180

55
61036,8 23990, 4 24978, 2 110005, 4 kWhi

i
E E

=

= = + + =å (4.8)

Celkový roční výdělek se tedy počítá jako součin vyrobené energie a ceny energie. Počítáno
pro MVE v nové lokalitě otevřenou roku 2013 [10],[26].

110005, 4kWh 3, 23Kč 355317 KčV = × = (4.9)

 Dále je v rámci přehlednosti výdělku vytvořena tabulka, která obsahuje údaj o roku provozu
výrobny, o tržbách, daních z příjmu a o čistém zisku.

Tabulka 9: Výpočet ročních zisků výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,7 m sQ ×

Rok Tržby
[Kč]

Daň z příjmu
[Kč] Čistý zisk [Kč] Rok Tžby [Kč] Daň z příjmu

[Kč] Čistý zisk [Kč]

1 355317 53298 302019 16 355317 53298 302019
2 355317 53298 302019 17 355317 53298 302019
3 355317 53298 302019 18 355317 53298 302019
4 355317 53298 302019 19 355317 53298 302019
5 355317 53298 302019 20 355317 53298 302019
6 355317 53298 302019 21 355317 53298 302019
7 355317 53298 302019 22 355317 53298 302019
8 355317 53298 302019 23 355317 53298 302019
9 355317 53298 302019 24 355317 53298 302019

10 355317 53298 302019 25 355317 53298 302019
11 355317 53298 302019 26 355317 53298 302019
12 355317 53298 302019 27 355317 53298 302019
13 355317 53298 302019 28 355317 53298 302019
14 355317 53298 302019 29 355317 53298 302019
15 355317 53298 302019 30 355317 53298 302019

Nyní vypočteme celkový zisk CZ elektrárny za dobu své životnosti [26].

30 302019Kč 9060570 KčCZ = × = (4.10)

Tabulka 10:  Přibližný odhad pořizovací ceny výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 = 1,7 m sQ ×

Náklady na turbínu 2 500 000 Kč
Náklady na stavební část 200 000 Kč
Náklady na část elektrickou 700 000 Kč
Celkem 3 400 000 Kč

Zjištění ekonomické výhodnosti pomocí poměru pořizovací ceny výrobny a celkovým ziskem
výrobny.

3400000Kč 0,38
9060570KčCV

PCp
CZ

= = = (4.11)
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4.2.4 Pořizovací náklady a výdělek elektrárny při 3 -1 = 2 m sQ ×

Obrázek 7: Předpokládaný využitý průtok řeky Rokytné  pro hltnost turbíny 3 -1 = 2 m sQ ×

Tabulka 11: Výpočet přibližné energie vyrobené v jednotlivých částech roku pro 3 -1 = 2 m sQ ×

t [dnů] Q [m3/s] Doba provozu
[h]

Výkon P
[kW]

Energie E
[kWh]

48 2,64 1152 54,4 62668,8
90 1,05 1008 28,56 31644,5

150 0,6 1440 14,16 20390,4

Při výpočtu získané energie uvažujeme turbínu s plněním do 30 % jmenovitého průtoku
turbínou. Proto stejně jako v předešlém případě musíme uvažovat menší časový úsek, ve kterém
bude elektrárna v provozu. Dále uvažujeme výrobnu s účinností všech soustrojí 70 %h = .
Příklad výpočtu pro první řádek tabulky [26]:

-3 -20,7 1000kg m 9,81m s 6,8
1000 1000

gk h r× × × × × ×
= = = (4.4)

3 -16,8 4m 2m s 54, 4 kWu tP k H Q= × × = × × × = (4.5)

54, 4kW 1152h 62668,8 kWhE P t= × = × = (4.6)

Zde je nutné ještě zmínit fakt poklesu účinnosti výrobny, který je brán v potaz pro poslední
řádek tabulky. Proto [26]:

-3 -20,6 1000kg m 9,81m s 5,9
1000 1000

gk h r× × × × × ×
= = = (4.7)
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Celková energie vyrobená za rok je rovna součtu energií vyprodukovaných v jednotlivých
obdobích, kdy elektrárna pracuje [26].

150

48
62668,8 31644,5 20390, 4 114704 kWhi

i
E E

=

= = + + =å (4.8)

Celkový roční výdělek se tedy počítá jako součin vyrobené energie a ceny energie. Počítáno
pro MVE v nové lokalitě otevřenou roku 2013 [10],[26].

114704kWh 3, 23Kč 370494 KčV = × = (4.9)

 Dále je v rámci přehlednosti výdělku vytvořena tabulka, která obsahuje údaj o roku provozu
výrobny, o tržbách, daních z příjmu a o čistém zisku.

 Tabulka 12: Výpočet ročních zisků výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 =  2  m sQ ×

Rok Tržby
[Kč] Daň z příjmu [Kč] Čistý zisk

[Kč] Rok Tržby
[Kč] Daň z příjmu [Kč] Čistý zisk

[Kč]
1 370494 55574 314920 16 370494 55574 314920
2 370494 55574 314920 17 370494 55574 314920
3 370494 55574 314920 18 370494 55574 314920
4 370494 55574 314920 19 370494 55574 314920
5 370494 55574 314920 20 370494 55574 314920
6 370494 55574 314920 21 370494 55574 314920
7 370494 55574 314920 22 370494 55574 314920
8 370494 55574 314920 23 370494 55574 314920
9 370494 55574 314920 24 370494 55574 314920

10 370494 55574 314920 25 370494 55574 314920
11 370494 55574 314920 26 370494 55574 314920
12 370494 55574 314920 27 370494 55574 314920
13 370494 55574 314920 28 370494 55574 314920
14 370494 55574 314920 29 370494 55574 314920
15 370494 55574 314920 30 370494 55574 314920

Nyní vypočteme celkový zisk CZ elektrárny za dobu své životnosti [26].

30 314920Kč 9447600 KčCZ = × = (4.10)

Tabulka 13: Přibližný odhad pořizovací ceny výrobny pro hltnost turbíny 3 -1 =  2  m sQ ×

Náklady na turbínu 2 700 000 Kč
Náklady na stavební část 200 000 Kč
Náklady na část elektrickou 800 000 Kč
Celkem 3 700 000 Kč

Zjištění ekonomické výhodnosti pomocí poměru pořizovací ceny výrobny a celkovým ziskem
výrobny.

3700000Kč 0,39
9447600KčCV

PCp
CZ

= = = (4.11)
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4.2.5 Výběr nejvhodnější varianty MVE
Z výpočtů získaných v předchozích podkapitolách byla vytvořena tabulka zahrnující údaje o

pořizovacích nákladech, celkových ziscích, poměrech cena-zisk a o čistých ziscích jednotlivých
variant MVE s rozdílným jmenovitým průtokem.

Obecně lze prohlásit, že celkový zisk se zvyšuje se zvyšujícím se pracovním průtokem.
Pořizovací náklady jsou pak také se zvyšujícím se pracovním průtokem turbín větší, protože se
zvyšuje velikost použitých technologických celků a tak i jejich cena. Avšak cena větších zařízení
nestoupá oproti ceně zařízeních menších nikterak markantním způsobem a proto jejich užití může
být výhodnější. Ale také být nemusí, a to v závislosti na tvaru odtokové křivky. Sloupec poměr
cena-zisk nám udává míru výhodnosti stavby MVE a kolonka zisk nám udává rozdíl celkového
zisku výrobny a pořizovacích nákladů na ni.

Tabulka 14:  Srovnání vybraných údajů jednotlivých variant možné budoucí MVE

Průtok turbínou [l/s] Pořizovací náklady
[Kč]

Celkový zisk
[Kč]

Poměr cena zisk [-
] Zisk [Kč]

800 2500000 7199760 0,34 4699760
1300 2900000 8938740 0,33 6138740
1700 3400000 9060570 0,37 5660570
2000 3700000 9447600 0,39 5747600

Z tabulky  je třeba vybrat nejvhodnější variantu MVE. Poměr cena-zisk není při zadaných
průtocích ve všech případech podobný. Lze sledovat jeho  mírně vzestupný trend, který ukazuje
na nedostatečné využití strojního potenciálu výrobny při vyšších průtocích. Při užití turbín ještě
větších hltností by se tento poměr dále rychle zvětšoval a negativním způsobem by ovlivňoval
zisk elektrárny. Z následující tabulky jsme tedy jako budoucí výrobnu navrhli tu s pracovním
průtokem 3 -1Q=1,3m s× , protože s ní dosáhneme nejvyššího zisku s relativně nejnižšími
pořizovacími náklady.
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4.2.6 Celkové ekonomické zhodnocení pro zvolený průtok 3 -1 = 1,3 m .sQ

Tabulka 15: Celkové ekonomické zhodnocení pro zvolený průtok

Rok Tržby V
[Kč]

Provozní
náklady
PN [Kč]

Odpisy
Nod [Kč]

Hrubý
zisk HZ

[Kč]

Daň z
příjmu
DP [Kč]

Čistý zisk
ČZ [Kč]

Tok
hotovosti
TH [Kč]

Čistý tok
hotovosti
ČTH [Kč]

1 350539 10000 60200 280339 42051 238288 298488 281593
2 350539 10200 144200 196139 29421 166718 310918 276716
3 350539 10404 144200 195935 29390 166545 310745 260907
4 350539 10612 144200 195727 29359 166368 310568 245999
5 350539 10824 144200 195515 29327 166187 310387 231940
6 350539 11041 144200 195298 29295 166003 310203 218681
7 350539 11262 144200 195077 29262 165816 310016 206178
8 350539 11487 144200 194852 29228 165624 309824 194388
9 350539 11717 144200 194622 29193 165429 309629 183269

10 350539 11951 144200 194388 29158 165230 309430 172784
11 350539 12190 144200 194149 29122 165027 309227 162897
12 350539 12434 144200 193905 29086 164819 309019 153573
13 350539 12682 144200 193657 29048 164608 308808 144781
14 350539 12936 144200 193403 29010 164392 308592 136491
15 350539 13195 144200 193144 28972 164173 308373 128673
16 350539 13459 144200 192880 28932 163948 308148 121301
17 350539 13728 144200 192611 28892 163719 307919 114350
18 350539 14002 144200 192337 28850 163486 307686 107796
19 350539 14282 144200 192057 28808 163248 307448 101616
20 350539 14568 144200 191771 28766 163005 307205 95788
21 350539 14859 0 335680 50352 285328 285328 83931
22 350539 15157 0 335382 50307 285075 285075 79110
23 350539 15460 0 335079 50262 284817 284817 74564
24 350539 15769 0 334770 50216 284555 284555 70279
25 350539 16084 0 334455 50168 284286 284286 66238
26 350539 16406 0 334133 50120 284013 284013 62429
27 350539 16734 0 333805 50071 283734 283734 58837
28 350539 17069 0 333470 50021 283450 283450 55451
29 350539 17410 0 333129 49969 283159 283159 52259
30 350539 17758 0 332781 49917 282863 282863 49249

Pro celkové ekonomické zhodnocení výstavby malé vodní elektrárny nelze využívat pouze
některé z výše uvedených zjednodušených zhodnocení. V praxi musí být totiž brány v potaz
některé aspekty vycházející z ekonomické situace, legislativy státu a vlastních provozních
nákladů státu. Konkrétně se tedy jedná o vliv inflace na čistý zisk a náklady a možnost odepsat si
pořizovací a provozní náklady a snížit tak částku zaplacenou státu na daních [2],[19].

Při výpočtu velikosti hrubého zisku, tedy částky z níž se počítá daň z příjmu fyzických či
právnických osob, je nutno odečíst od ročního výdělku provozní náklady a odpisy. Velikost
provozních nákladů není fixní, ale naopak se mění v závislosti na inflaci dané měny. Pro druhý
řádek tabulky si tedy pro velikost nákladů zvolíme [2],[19]:

2 1 (1 ) 10000Kč (1 0,02) 10200 KčPN PN i= × + = × + = (4.12)

kde xPN  - roční provozní náklady (Kč)

                         i - roční míra inflace (-)
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Výpočet odpisů lze legislativně uskutečnit dvěma způsoby. A to buď rovnoměrným
odpisováním či odpisováním zrychleným. V našem případě budeme počítat s odpisováním
rovnoměrným, kdy vyjma prvního roku dostaneme v každém následujícím roku stejnou
nominální hodnotu odpisu. Malá vodní elektrárna patří do 4. odpisové skupiny s dobou
odpisování 20 let. Výpočet pro první a druhý řádek tabulky tedy bude následující [19]:

1
1

2800000Kč 2,15 60200 Kč
100 100ODP
V kN × ×

= = = (4.13)

2
2

2800000Kč 5,15 144200 Kč
100 100ODP

V kN × ×
= = = (4.14)

kde V - pořizovací cena výrobny (Kč)

2,1k  - odpisové konstanty dané zákonem (-)

Výpočet hrubého zisku pro první a druhý řádek tabulky:

1 1 1 1 350539Kč 10000Kč 60200Kč 280339 KčX ODPHZ V N PN= - - = - - = (4.15)

2 2 2 2 350539Kč 10200Kč 144200Kč 196139 KčX ODPHZ V N PN= - - = - - =  (4.16)

kde xHZ - hrubý zisk (Kč)

xV  - roční výdělek (Kč)

Výpočet čistého zisku probíhá tak, že je zisk hrubý snížen o procentní míru zvanou daň
z příjmu. Její velikost v České republice nabývá hodnoty 15% pro fyzické osoby [19].

1 10,15 0,15 280339Kč 42051 KčDP HZ= × = × = (4.17)

1 1 1DP 280339Kč 42051Kč 238288 KčČZ HZ= - = - = (4.18)

kde XDP - daň z příjmu (Kč)

XČZ  - čistý zisk (Kč)

Následně je tedy třeba vypočíst tok hotovosti, který je rozdílem mezi příjmy a výdaji. V naší
tabulce se tedy jedná o čistý zisk, eventuelně v letech, kdy dochází k odpisování je tok hotovosti
dán součtem čistého zisku a hodnoty odpisu. Jeho hodnota je důležitá pro výpočet čistého toku
hotovosti a čisté současné hodnoty [19].

1 1 238288Kč 60200Kč 298488 KčODPTH ČZ N= + = + = (4.19)

kde XTH  - tok hotovosti (Kč)

Čistý tok hotovosti je matematická úprava toku hotovosti, jež má za úkol vyjádřit poměr
výdělku ku investici v jiné oblasti. Konstanta upravující hotovost nabývá hodnot 4 % - 7 % a to
v závislosti na typu investice [2],[19].
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kde 1ČTH - čistý tok hotovosti (Kč)

Xp  - konstanta upravující tok hotovosti (-)

Metoda čisté současná hodnota neboli metoda NPV je metoda, která hodnotí výhodnost
investice v daném časovém období. Využívá se pro situace, kdy je do budoucna s relativně
velkou přesností znám tok hotovosti, neboli cashflow, a ve své podstatě zjišťuje míru ziskovosti
daného projektu. Čistá současná hodnota je počítána jako rozdíl celkové sumy toku hotovosti a
investičních nákladů [2],[19].

30

1
PI 4192069Kč-2800000Kč 1392069 Kči

i
NPV ČTH

=

= - = =å (4.21)

kde NPV - čistá současná hodnota (Kč)

                 PI - počáteční investice (Kč)

NPV tedy nabývá kladných hodnot a investici lze tedy prohlásit za výhodnou a efektivní.



Vodní elektrárna 44

5 VODNÍ ELEKTRÁRNA
Jedná se o stavbu, která je situována při nějakém vodním toku, a využívá buď přírodního

nebo umělého výškového rozdílu hladin pro výrobu elektrické energie. Existují elektrárny
různých technologických řešení a různých velikostí. Proto existuje několik druhů jejich dělení
[25]:

                      1) podle koncepce řešení

 2) podle velikosti spádu před turbínou

 3) podle instalovaného výkonu

Podle koncepce řešení se dělí buď na říční nebo na derivační (Obrázek 8). Říční elektrárna je
umístěna přímo na daném toku. Oproti tomu derivační stavba je umístěna mimo hlavní tok, ze
kterého se voda odebírá a nějakým přivaděčem je dostávána k turbíně. Nejčastěji se jako přivaděč
užívá umělý vodní tok zvaný náhon (Obrázek 9), ale může být užito i jiných technologických
řešení, jakými jsou kupříkladu různá potrubí či šachty [25],[36].

Obrázek 8: Grafické znázornění koncepce řešení vodní elektrárny [25]

Obrázek 9: Základní derivační schémata-podél toku, zkracující tok a spojující dva toky [25]
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Podle velikosti spádu před turbínou je známo rozdělení na nízkotlaké, středotlaké,
vysokotlaké a přečerpávací elektrárny. Přičemž výškové hranice oddělující jednotlivé typy jsou
udávány jako 20, 100 a několik stovek metrů [25],[36].

Podle instalovaného výkonu literatura uvádí tabulkové dělení [25]:

Drobné               - do 1MW

Malé                   - do 10MW

Střední               - do 100MW

Velké                 - nad 100MW
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6 ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI VODNÍ ELEKTRÁRNY

6.1 Vzdouvací zařízení
Vzdouvacím zařízením se rozumí takový stavební objekt, jehož úkolem je vytvářet před

turbínou patřičný spád hladin. Nejznámějším a největším vzdouvacím zařízením je hráz. Ta je
situována ve vhodném krajinném reliéfu, převážně v údolích toků velkých řek. Využívá
přirozeného tvaru krajiny k tomu, aby její samotná stavba byla co možná nejmenší a rozdíl hladin
v přehradní nádrži a v toku pod přehradou byl co největší. Při samotné stavbě je tedy
rozhodováno nejen z hlediska technického, ale také z hlediska ekonomického. Také je důležité
brát v potaz ekologii projektu, protože v možném místě budoucí nádrže mohou žít ohrožení
živočichové. V České republice se již velké hráze a vzdouvací zařízení nestaví, neboť neexistuje
vhodný krajinný potenciál. A pokud existuje, tak se nachází v chráněných krajinných oblastech
nebo v přírodních rezervacích, jež nemohou být, pro svou přírodní cenu,  využity [20],[21].

Druhým typem vzdouvacího zařízení je jez. Na rozdíl od přehrad neakumuluje velké
množství vody v určité oblasti. Jeho stavba je zpravidla technicky i finančně mnohem méně
náročná než stavba hráze. Zpravidla se jezy staví v nížinných oblastech. Většina těchto staveb je
širší než koryto toku, protože tak zajišťují lepší stabilitu vodní hladiny. Při stavbě je nutno brát
v potaz přírodní vlivy působící na objekt. Proto se staví z takového materiálu, který je schopen
odolávat působení vody a vlhkosti na svou strukturu. Dále je nutno vzpomenout na povodně a
jarní tání, jelikož při nich na jez působí největší síly pohybující se vody, ker  a nečistot a největší
vztlaková síla. Její závislost je popsána Archimédovým zákonem, z něhož vyplývá, že na těleso
vzdouvacího zařízení působí největší síla v případě, že je celý ponořen. Jedinou ochranou před
těmito vlivy je značná hmotnost samotného tělesa a jeho pevné zapuštění do podloží. Existuje
celá řada typů jezů. Z nich se v dnešní době nejvíce používají šikmý jez s prohloubeným
vývařištěm a tyrolský jez. Ostatní druhy se buď používají méně protože je jejich konstrukce
drahá nebo zastaralá, či jiným způsobem nevýhodná [20],[21].

6.1.1 Šikmý jez s prohloubeným vývařištěm
Jedná se o stavbu, která se používá na malých i větších tocích. Je navrhována tak, aby odolala

přinejmenším stoleté vodě. Její šířka je takřka přímo úměrně závislá na průtoku a výška je dána
tvarem okolní krajiny [21].

Vývařiště

Těleso jezu

Podloží

Voda

Obrázek 10: Tvar betonového jezu s prohloubeným vývařištěm [21]
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6.1.2 Tyrolský jez
Jedná se stavbu, která je konstrukčně poněkud složitější, než-li šikmý jez. Jez samotný je

trochu zkrácen a na jeho místě se nachází jemná česla, pod nimiž je kanál, odvádějící vodu do
náhonu či potrubí. Dále je jez vybaven stavidlem, které lze v případě nutnosti otevřít a vyčistit tak
kanál od písku a jiných nečistot. Pokud dojde k tomu, že jsou česla zanesena nečistotami, voda
nemůže procházet, přelévá se přes ně, proplachuje je a tak způsobuje jejich samočištění. Tento
typ jezu je vhodný pro malé vodní elektrárny, jelikož je takřka bezobslužný, avšak lze použít jen
pro zařízení vyšších spádů, kde nevadí ztracený spád mezi korunou jezu a hladinou vody
v odvodním potrubí [21].

6.2 Česla
Jako česla označujeme zařízení, které má za úkol odklonit, či alespoň zabránit nečistotám

v průniku do prostor elektrárny. Rozdělujeme je na dva typy- na česlice hrubé a jemné. Hrubé
česlice jsou konstruovány tak, aby vydržely náporu velkých vodou unášených předmětů. Musí
zabránit jejich vniku do potrubí či náhonu a chrání tak česlice jemné a strojní zařízení. Jako
příklad těchto vodou unášených předmětů lze uvést převážně kmeny stromů, kry a při povodních
i mnohá, nejen přírodní tělesa. Konstrukčně se hrubé česlice vyrábí z odolných materiálů –
silnostěnných trubek, traverz a kolejnic umístěných svisle. Nejlepší je je umístit vodorovně se
směrem toku v řece, ve vzdálenosti 0,1m až  0,5m od sebe. Tím se způsobuje, že se velké
nečistoty nezachytávají a nemusí se vytahovat. Ba naopak pokračují dále směrem ke
vzdouvacímu zařízení a při větším průtoku dále po řece [20],[21].

Česlice jemné mají za úkol zachytávat nečistoty, jež jsou schopny proplout česlicemi
hrubými. Zpravidla se jedná o drobné větvičky a listí. U těch by pak hrozilo, že turbínou
neproplují bez nějakého vlivu, ale naopak, že turbínu ucpou nebo poškodí, což má značné
negativní ekonomické následky. Proto je nejmenší možný rozměr dvou tyčí česlí menší, než-li
rozměr lopatek turbíny či mezera, kterou protéká voda do turbíny při nejmenším možném
průtoku. Dále je nutnost při návrhu jemných česlí brát v potaz ekologickou situaci, protože v toku
mohou žít chráněné, ale i nechráněné ryby malých rozměrů, pro než by mohl být přechod přes
elektrárnu přechodem posledním. Proto bývá nařízením správy vodního toku nařízen největší
možný rozestup dvou tyčí česlí [20],[21].

Konstrukčně se jemné česlice neukotvují svisle jako česlice hrubé, ale pod úhlem vzhledem
k vodorovné ploše. To má za následek, že voda prochází větší plochou. To vede jednak
k menšímu zanášení česlí a jednak ke snadnějšímu vytahování nečistot. Nečistoty se u moderních
zařízení dostávají pryč pomocí automatických čističů. Starší stavby jsou naopak vybaveny
hráběmi  a  musí  se,  dle  ročního  období,  i  několikrát  za  den  čistit.  Dále  musí  být  tyto  zábrany
postaveny tak, aby při úplném ucpání vydržely tlak vody. V praxi se často skládají z menších
kompaktních částí, jejichž výměna je jednodušší, než-li výměna celého zařízení. S působením
česlí je také nutno počítat při návrhu turbíny, jelikož způsobují různé ztráty spádu [20],[21].

6.3 Stavidla
Stavidlo je označení technického zařízení, jehož úkolem je zastavit či omezit průtok nějakého

vodního toku nebo ovlivnit průtok na určité části vodní elektrárny. Lze je také nalézt v rybnících
či jiných užitkových nádržích menší velikosti. Jedná se tedy o prvek regulační [21].

Stavidla se většinou staví dřevěná či plechová. Jiné materiály se z ekonomických a
provozních důvodů takřka nepoužívají. Vlastní konstrukce těchto zařízení je umístěna většinou
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v betonovém základu. V tom jsou zapuštěna vedení stavidla, díky čemuž voda nemusí překonávat
žádný odpor a nejsou tedy přítomné nežádoucí síly a eventuální ztráty spádu. Stavidlo lze
vedením posouvat díky zdvihacímu zařízení, jenž je umístěno nad betonovou konstrukcí na
zpravidla železné části zvané pouch. Ovládání onoho zdvihacího zařízení je buď manuální nebo
strojní. Manuálně ovládáme zpravidla stavidla menších rozměrů a to buď přímo ručně, sochorem
nebo pomocí trapézového šroubu. Pro užití trapézového šroubu je nutno dodat, že je sice časově
náročné, ale zase výhodné, kvůli schopnosti velice citlivě nastavovat průtok. Strojní ovládání je
naopak typické pro stavidla rozměrů větších. Jako pohon se používají malé asynchronní motory
či různá hydraulická zařízení, která jsou ovládána často automaticky pomocí počítače. Je nutné,
aby zdvihací zařízení bylo schopné vyvinout dostatečnou sílu, jež stavidlo zvedá vzhůru, protože
pohybu brání třecí síly mezi vedením a stavidlem a samotná hmotnost stavidla. Při nedostatečné
zdvihací síle by tedy stavidlo nefungovalo. Velikost této síly se určuje z tabulek, které berou
v potaz materiál třecích ploch, šířku stavidla, výšku vodního sloupce před stavidlem a hmotnost
zvedané desky. Při konstrukci stavidlové desky je nutno respektovat tlakovou sílu vody působící
na jeho stěnu. Při použití dřeva jako stavebního materiálu se opět používají tabulky udávající
potřebnou tloušťku stěny. Ty opět berou v potaz šířku vodního sloupce působícího na stavidlo a
jeho šířku [21].

Při návrhu stavidel v praxi by se konstruktér měl snažit kopírovat tvar náhonu nebo jiné
přehrazované plochy. Důvodem této snahy je zachovávat konstantní rychlost průtoku a zabránění
vzniku ztrát. Dále se zpravidla nestaví zařízení širší než dva metry, spíše se jich užívá více
postavených vedle sebe. Stavidlo situované na jezu musí být odolnější, proto se navrhuje tak, aby
dokázalo vzdorovat minimálně dvacetileté vodě. Zdvihací zařízení přístupné veřejnosti musí být
zabezpečeno a to takovým způsobem, aby nemohlo být svévolně užito. Je zde však zákonem daná
podmínka, která prohlašuje, že v případě nebezpečí musí být toto zařízení odstranitelné [21].

6.4 Přepady
Přepad je označení pro prvek vodní stavby, který má za úkol odvádět přebytečný průtok.

Zpravidla bývá umístěn při náhonu a to v místech, na kterých hrozí riziko vzestupu vody. Tento
vzestup může být nebezpečný pro přilehlé budovy, zemědělské plodiny či břehy, kterým hrozí
eroze. Proto se přepad zpravidla umisťuje na nejohroženější lokaci náhonu. Jeho samotná
konstrukce je přizpůsobena dané lokalitě. Při jejich návrhu či rekonstrukci je tedy nutno
respektovat jednak vlastnosti náhonu a očekávané odváděné množství vody, a jednak rychlost
uzavírání vodního motoru a erozní energii vody proudící přepadem do vývařiště. V lokalitách,
kde je riziková lokace umístěna poblíž jezu, není nutné přepad stavět, jelikož voda bude
pokračovat dále ve svém toku právě po onom blízkém jezu. V praxi je tedy nejdůležitější určení
správné šířky přepadu. K němu se užívá různých výpočtů nebo jednodušeji tabulek, v nichž jsou
výsledky výpočtů zaneseny [20],[21].

Pokud je tedy znám očekávaný průtok vody a maximální možné zvednutí hladiny před
přepadem, lze z tabulky určit potřebnou šířku přepadu. Maximální možné zvednutí hladiny vody
před přepadem je definováno jako takové zvednutí, při němž ještě voda padá přes přepad a neteče
pryč jinou cestou. Existuje celá řada přepadů, jejichž vznik byl podmíněn různými požadavky na
jejich provoz. Z nich nejpoužívanější jsou šikmý otevřený přepad a požerák [20],[21].

Šikmý otevřený přepad je ve své podstatě stejné stavby jako šikmý betonový jez. Mezi jeho
nesporné výhody patří schopnost krátkodobě odvádět větší množství vody, než na které je
konstruován a schopnost přechodu větších nečistot, kupříkladu větví. Avšak má také nevýhody,
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z nichž nejvýraznější je ta, že do vodního toku mohou spadnout neopatrné osoby. Tento přepad
nemusí být pouze rovný, ale často, nejčastěji při rekonstrukcích, se staví jako kruhový, čímž se
zvyšuje schopnost odvádět vodu [21].

Požerák je v dnešní době značně využíván a stavěn. Ve své podstatě se jedná o dutou
betonovou šachtu, která je postavena na nejhlubším místě nějaké nádrže a svou výškou převyšuje
výšku vodního sloupce. Blízko dna je odvodní potrubí, jímž je odváděna z požeráku voda, která
do šachty padá přes přepad. Užití tohoto systému je hlavně dáno tím, že na stavbu nepůsobí
tlakové síly sypané hráze. Mezi jeho nevýhody patří velice nesnadný přístup. Pokud je tedy
žádána změna hladiny nádrže či se požerák ucpe nečistotami, je nutno se k němu nějakým
způsobem doplavit, což stěžuje práci obsluze [21].

6.5 Lapače
Ve vodním toku se mimo organických nečistot objevují i nečistoty anorganické. Těmi jsou

obecně kamínky a písek. Jejich zachycením se nezabýváme u vodních děl, které mají krátký
náhon či turbínu při jezu, protože zde není velké riziko zanášení kvůli přítomnosti česlí a čištění
není moc náročné. Avšak pokud je vodní dílo vzdálenější hlavnímu vodnímu toku, musí být
zabráněno usazování nečistot v toku vedlejším. Ty by jej mohly časem ucpat úplně [21].

Lapače písku se zpravidla umisťují na konci náhonu před jemnými česly. Je nutné zajistit, aby
zde rychlost proudící se vody nepřekračovala 0,6m/s, protože jinak by nedocházelo k usazování
písku. Samotná konstrukce lapače není nikterak složitá. Jedná se o prohlubeň táhnoucí se přes
celou šířku náhonu. Její hloubka je dána přesnými podmínkami dané lokality, avšak ve většině
případů se pohybuje mezi 30-40cm. Šířka je opět dána podmínkami lokality, zpravidla nabývá
rozměrů od 40-100cm. Lapače kamenů mívají stejnou konstrukci jako lapače písku. Od lapačů
písku se liší ve svém umístění, které bývá na začátku náhonu. Při velkých srážkách protéká
náhonem větší množství vody, které může z hlavního toku do náhonu zanést různě velké kameny.
Tomu zabraňuje právě onen lapač [21].

6.6 Přivaděč
Přivaděč je označení pro zařízení dostávající vodu z hlavního toku do vodní elektrárny,

v případě že není situována na něm. Existuje celá řada přivaděčů. Jejich užití je dáno nejen jejich
provozními a technickými vlastnostmi, ale převážně jejich cenou. Nejznámějšími jsou vantroky,
betonové a kamenné náhony, strouhy, potrubí či šachty [20],[21].

6.6.1 Strouha
Strouha je umělé koryto toku tvořené člověkem. Je typické pro derivační vodní dílo.

Zpravidla je vedena za nějakým vzdouvacím zařízením až ke stavbě vodní elektrárny a odtud zpět
do původního koryta. Ve zvláštních případech může strouha spojovat koryta dvou různých toků a
vytvářet tak značný spád vodních hladin. Na jejím začátku se zpravidla nachází stavidlo. To má
za úkol oddělit ji od hlavního toku v případě velké vody či rekonstrukce. Samotná nová strouha
bývá vykopána do lichoběžníkového tvaru. Na rozdíl od vantroků je třeba, aby se voda ve strouze
pohybovala značně pomaleji, protože při vyšších rychlostech by hrozila eroze břehů, avšak nesmí
se pohybovat rychlostí nižší než 0,1 -1m s× , poněvadž poté dochází ke značnému usazování
nečistot a ucpávání díla. Rychlost proudění je tedy dána typem podloží, jež je ve styku s vodou.
Obecně platí, že šířka střední délky strouhy by měla být přibližně dvojnásobkem její hloubky.
Sklon lichoběžníkových stěn je dán typem podloží. U takřka jílovitých podloží může dosahovat
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velikosti až 45 °, avšak u stěn pískových by neměl přesahovat 25°. Strouha je na rozdíl od jiných
přivaděčů velice ekonomicky nenáročná. Tento aspekt je však vyvážen povinností její pravidelné
údržby a při jejích dlouhých délkách i starostmi s pozemkovými náležitostmi, především
v počátcích stavby [20],[21].

6.6.2 Šachta
Jedná se o zařízení, které má za úkol přivádět vodu k turbíně. Její hlavní rozdíl od potrubí je v

tom, že šachtou narozdíl neproudí voda v celém jejím objemu. Tím jsou zaručeny menší ztráty
spádu. V praxi se moc nepoužívá, pouze v nutných případech, kdy situace žádá například vedení
vody pod městskou zástavbou či obdobně [21].

6.7 Odpadní kanál
Odpadní kanál je část vodního díla, jež má za úkol odvádět vodu procházející turbínou zpět

do koryta toku. Jeho správná konstrukce nabývá značného významu, protože při jakkoliv
nevhodném dimenzování dochází ke ztrátám výkonu na turbíně. Kanál zpravidla začíná výstupem
vodního toku z prostor turbíny. Zde je nutno zmařit zbytkovou energii vody. K tomuto účelu se
užívá zpravidla zpevněného vývařiště, nejčastěji betonového či kamenného. Zde se mění směr
toku vody. Hloubka vývařiště a jeho rozměry jsou dány množstvím protékající vody a typem
vodní turbíny. Voda z Bánkiho a Francisovy turbíny je vedena směrem takřka kolmým k vodní
hladině, proto je nutné brát v potaz vyšší míru přeměňované energie. Totéž platí i pro různé druhy
vodních kol. Naopak voda z Kaplanovy turbíny je vedena pod úhlem menším než pravým. Není
proto nutno volit vývařiště takových velikostí [21].

Pro samotný návrh odpadního kanálu platí stejné zvyklosti, jako pro návrh přivaděčů. Je
nutné vytvořit jistý měrný spád a zajistit bezproblémové odtékání vody po naprostou většinu
provozní doby. Velice často je odpadní kanál veden do místa umístěného níže po toku, je
prohlouben a dochází tak k umělému navýšení spádu. Při konstrukci je třeba dbát důraz na
napojení tohoto odpadního kanálu na koryto původního toku. Silně se nedoporučuje provádět
napojení v místě zákrutu toku z důvodu rizika silného zanášení. Naopak je vhodné jej umístit do
rovného úseku řeky. Jako jiný způsob řešení se užívá stavba malého jezu v místě napojení. To
sice vede k jisté ztrátě spádu, ale je přítomna jistota bezproblémového odtoku, poněvadž pod
jezem se nečistoty nikdy neusazují [20],[21].

6.8  Rybovod
Jedná se o součást vodního díla, které má za úkol umožnit rybám a jiným vodním živočichům

bezpečný přechod z prostoru nad vodním dílem do prostoru pod ním. Ti migrují z různých
důvodů. Ať už jsou to cesty za vytřením a rozmnožením druhu či potravou. U většiny nově
konstruovaných či rekonstruovaných malých vodních elektráren je zbudování rybovodu již
povinné. Avšak v dobách dřívějších se rybovody takřka nepoužívaly, což se negativně projevilo
na ekosystémech našich řek. V praxi se používá celá škála rybích přechodů. Jejich volba je dána
migrujícími druhy živočichů zjištěnými ichtyologickým průzkumem a samozřejmě také
ekonomikou návrhu vodního díla. Nejznámější jsou kaskádové, meandrové rybovody a
biokoridory [21].



Základní stavební části vodní elektrárny 51

6.8.1 Kaskádový rybovod
Jedná se pravděpodobně o nejpoužívanější zařízení. A to především kvůli ceně a nízkému

potřebnému průtoku. Mezi jeho přednosti patří také malá velikost a schopnost zajišťovat vodním
živočichům cestu i navzdory velkým rozdílům hladin. Ve své podstatě se jedná o koryto, v němž
jsou umístěny příčky. Ty zadržují vodu a vytváří tak tůňky, kterými mohou živočichové
migrovat. Jako stavební materiál se užívá plechu, dřeva či betonu. Rozměry jednotlivých tůněk
jsou dány normou, nelze je tedy vytvářet nezávisle, protože by hrozilo riziko neprůchodnosti
přechodu [21].

6.8.2 Meandrový rybovod
Tento typ vodního přechodu je méně používaný. To je dáno jednak jeho vyššími rozměry, a

tudíž i cenou, a jednak vyšším průtokem potřebným pro jeho správnou funkci. Zpravidla bývá
používán v nížinných oblastech u jezů s nižším spádem. Bývá součástí konstrukce jezu a jeho
největší výhoda je v schopnosti nezanášet se a nebránit v průniku i menších a pomalejších
živočichů. Jeho konstrukci lze popsat jako nejčastěji betonové koryto, v němž jsou střídavě
umístěny příčky s otvorem. Těmi prochází tok vody. Jeho rychlost není nikterak veliká, poněvadž
voda opisuje velkou dráhu. Velikost otvorů závisí na druhu procházejících živočichů a je dána
normou [21].

Obrázek 11: Schéma meandrového rybího přechodu [21]

6.8.3 Biokoridor
Biokoridor je označení pro člověkem tvořené umělé koryto toku. To je budováno okolo

vzdouvacího zařízení a má za úkol vést nějaký minimální průtok, jímž může migrovat vodní
živočišstvo. Ve většině případů je toto řešení přechodu náročné na vlastnictví pozemků, protože
jeho měrný spád nabývá malých hodnot a on tak vede přes velkou územní plochu. Po celé délce
biokoridoru jsou umístěny překážky, jako malé člověkem vytvořené jezy, kameny, a také umělé
tůňky. To vše za účelem napodobení přirozeného toku a životního prostředí. Proto je žádoucí
takřka nulová lidská činnost při jeho správě a je zakázáno užívat tento přechod jako jalovou
propusť vody. Na vstupu do zařízení je nutno respektovat požadavek stálého průtoku, a tudíž
musí být přepad umístěn níže než vzdouvací zařízení. Na výstup jsou kladeny také základní
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provozní a funkční požadavky. Nejdůležitější je jeho umístění do té části koryta, u které nehrozí
zanášení nečistotami a zabránění tak správné funkci biokoridoru. A dále je výstup nutno umístit
tak, aby sledoval přirozenou cestu migrace vodních živočichů. Kdyby se tomu tak nestalo, hrozilo
by riziko jeho nepovšimnutí. A tak i marné snahy ryb překročit vzdouvací zařízení ve vývařišti či
v jalovém přechodu. V dnešní době se v naší republice tohoto druhu rybího přechodu nepoužívá
tolik jako v zahraničí. A to především kvůli vysoké ceně a malé tradici [21].

7 VODNÍ MOTORY
Vodním motorem označujeme zařízení, které má za úkol měnit energii vody na energii

pohybovou. Za celou dobu existence lidstva jich bylo objeveno a využíváno značné množství.
Každá tento typ vodního motoru je specifický svou účinností a provozními podmínkami, jež
vyžaduje pro svůj bezproblémový provoz. Tyto aspekty vedly k rozšíření několika
nejvýhodnějších základních typů motorů. V základu je tedy lze dělit na vodní kola a na turbíny
[20],[21],[32].

7.1 Vodní kola
Vodní kola jsou jedním z nejstarších lidských vynálezů. Svojí existencí umožnily člověku

využívat vodní energii potencionální nebo kinetickou. V průběhu lidských dějin zažívaly rozkvět
až do doby objevu prvních vodních turbín. V době jejich rozvoje neexistoval ve světě v
dostatečné míře přenos informací a poznatků, tak jak je tomu dnes. Proto nezávisle na sobě
vznikala celá řada vodních kol využívající energii vody s rozdílnou účinností, jejichž přesný
počet s největší pravděpodobností ani nelze určit. V základu si ale lze každé vodní kolo rozdělit
na několik částí, jež jsou typické pro každé zařízení. První z nich je hřídel otáčející se kolem
neměnné osy a přenášející tak mechanický pohyb dále do místa spotřeby. Druhým z nich je
kostra kola, nesoucí lopatky, a poslední jsou samotné lopatky, sloužící k přeměně energie [21].

 V dnešní době je viditelný postupný návrat vodních kol na řeky či potoky nejnižších
kategorií, protože tam se instalace turbín jednak finančně nevyplatí a jednak s sebou může
přinášet značné technické problémy, kupříkladu s nečistotami. Typicky výhodné je vodní kolo na
toku, kde velkou část roku protéká malé množství vody a ve zbylé části roku protéká naopak
vody mnoho. Za nízkého průtoku se totiž zlepšuje výkonový charakter kola. Voda tekoucí na
lopatky se totiž různě nerozstřikuje a tudíž jsou zmenšeny ztráty. Navíc dochází ke snížení ztrát
na převodech. Pokud teče vody oproti provoznímu stavu vskutku málo, nastane snížení otáček
kola. To však bude nadále pracovat, i když se značně menším výkonem. To by se v podobných
podmínkách zajisté nepodařilo žádné turbíně. Také za průtoku vyššího než je průtok normální se
může kolo osvědčit. Nastává totiž zvyšování se hladiny spodní vody a snižování se tak
užitečného spádu pro turbíny. To je příčina snížení účinnosti. Vodní kolo je naopak za vyšší
hladiny spodní vody a celkového průtoku schopno převést přes sebe větší množství vody. A tímto
tak  značně kompenzovat  ztráty.  Dále  se  vodních  kol  často  užívá  kvůli  estetických  účelům.
Typicky lze uvést použití na rekonstruovaných mlýnech sloužících jako ubytovací zařízení pro
turisty a podobně. Nevýhodu kol je jejich schopnost zamrzat během zimy. Tomuto jevu lze
částečně zabránit umístěním kola do takzvané lednice, tedy budovy či zástavby udržující si přes
zimu ve svých prostorách teplotu blízkou teplotě vody, a zabraňující tak zastavení celého
zařízení. V základu se vodní kola dělí na korečníky, lopatníky a ostatní. Nejznámějšími z nich
jsou následující [20],[21].
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7.1.1 Korečník na horní vodu
Jednalo se o  jedno z nejpoužívanějších vodních kol na území naší republiky. Jeho rozměry

byly dány průtokem a spádem. Průtok ovlivňoval šířku kola, spád naopak jeho výšku, tak jak je
tomu u všech vodních kol. Ke konstrukci je vhodné podotknout, že voda byla zpravidla přiváděna
tak, aby se její rychlost při vstupu do oběhu rovnala přibližně dvojnásobku oběžné rychlosti kola.
Tato rychlost vody bývala zpravidla zajištěna zúžením průřezu náhonu. Samotné lopatky byly v
určité části své délky zkoseny směrem k přivaděči za účelem vyššího využití kinetické energie
proudící vody a delšího udržení vody v zařízení. Samotný korečník na horní vodu nikdy nebyl
umístěn ve vodě, ale naopak byl situován nad ni. Proto není žádoucí jeho umístění do lokality
s možným vzestupem dolní vody, protože hrozí riziko značného snížení účinnosti, která se za
normálních podmínek pohybuje v rozmezí 65 % - 80 %. Jeho umístění je tedy výhodné do lokalit
s menším průtokem a vyšší mírou znečištění vody [20],[21].

7.1.2 Poncelotovo kolo
Jedná se vodní kolo, které k přeměně energii využívá kinetickou energii vody. Ta je podobně

jako u korečníku na horní vodu získána změnou průřezu náhonu. Voda nevstupuje do kola  jeho
horní částí, ale naopak částí spodní. Tam jsou zakřivené lopatky, po nichž se voda dostává vzhůru
a působí tak svojí tíhou na kolo. Zpět se dostává stejnou cestou, avšak svojí tíhou působí relativně
dlouhou dobu, což vede k dobré účinnosti tohoto systému, která se pohybuje okolo hodnoty 60%
v závislosti na technologickém provedení. Tato technologie se používá v místech s malým
spádem a značným znečištěním vody [21].

7.2 Vodní turbíny
Vodní turbíny jsou zařízení, která mají za úkol přeměňovat energii vody na energii jiného

typu, nejčastěji elektrickou. Svým vznikem způsobily revoluci v hydroenergetice, poněvadž
takřka vytlačily vodní kola. Stejně jako vodních kol jich existuje celá řada, v praxi se však
využívá pouze několik druhů. Základní dělení vodních turbín je na rovnotlaké neboli stejnotlaké a
přetlakové neboli reakční. Stejnotlaké turbíny jsou takové, v nichž se přeměňuje takřka celá
tlaková energie v rychlost vstupující vody do lopatek oběžného kola. Tedy lze změřit stejný tlak
vody na vtoku vody do turbíny a na výtoku vody z turbíny. Naopak přetlakové turbíny jsou
takové, u nichž je tlak před lopatkami oběžného kola vyšší než za lopatkami oběžného kola.
Typickým přestavitelem rovnotlakých turbín je turbína Peltonova, dále lze uvést kupříkladu
turbínu Bánkiho. Jako typický příklad turbín přetlakových lze uvést turbínu Kaplanovu a
Francisovu [20],[21].

7.2.1 Francisova turbína
Francisova turbína je jedna z nejstarších přetlakových turbín. Skládá se z několika částí,

z nichž nejdůležitějšími jsou statorové lopatky, oběžné kolo, hřídel a regulační mechanismus. Její
uspořádání lze vidět na Obrázku 12. Voda bývá zpravidla vedena do turbiny potrubím šnekové
tvaru podél celé délky turbíny. Přechází přes statorové klapky dále do oběžného kola, kde mění
svoji tlakovou energii na energii rotační. Ta je pomocí hřídele, na kterém je umístěno oběžné
kolo převáděna do generátoru elektrické energie. Statorové klapky jsou klapky umístěné podél
obvodu celé turbíny. Existují zde z důvodu svojí schopnosti pohybovat se kolem své osy a
regulovat tak množství vody vtékající do oběžného kola. A tak také její výkon. Oběžné kolo je
složeno ze dvou kruhových desek. Na ty jsou kolmo přidělány lopatky s průřezem tvaru křídel
letadla, protože tak zabraňují vzniku nárazů a vírů v mezilopatkovém kanálu. Současně také
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způsobují pomalé zrychlování vody při výstupu z oběžného kola a přeměňují tak energii vody na
rotační pohyb. Poměr průměrů horního a dolního kola je rozhodující pro určení pracovních
otáček turbíny. Hřídel je část, na níž je uloženo oběžné kolo. Z obou stran je vybavena ložisky
udržující ji na správném místě. Ty musejí být dostatečně odolné konstrukce, protože musejí
vzdorovat značným mechanickým silám. K ovládání statorového vinutí je třeba mít turbínu
vybavenu správně fungujícím regulačním okruhem. Ten je tvořen pohyblivým spojením
ovládacích lopatek a regulačního kruhu umístěného vně  statorového vinutí. Jeho pootáčením se
pohybují statorové lopatky a řídí se tak průtok. V praxi je tato regulace u malých turbín ruční, u
velkých je naopak řízena motorově, olejovým hospodářstvím [20],[21],[32].

Na počátku minulého století byla Francisova turbína velmi oblíbená. Lze jí užít pro spády od
několika metrů do několika desítek metrů. Při spádech vyšších je pak výhodnější užití turbín
jiného druhu. Existuje celá řada variant Fracisovy turbíny, včetně jejího uložení. Neznámější je
uložení horizontální a vertikální. Její užití je výhodné v místech, kde se markantním způsobem
nemění průtokové poměry a ona je schopna si udržovat relativně velkou účinnost. Ta se při
správné instalaci a provozních poměrech může pohybovat i okolo 90%. Při praktickém užití je
třeba vyvarovat se chodu naprázdno, protože při vysoké rychlosti oběžného kola hrozí jev zvaný
kavitace, schopný zničit konce lopatek oběžného kola a tak vlastně i turbínu [20],[21],[32].

Obrázek 12: Nákres Francisovy turbíny [32]

7.2.2 Kaplanova turbína
Je turbína vycházející svojí konstrukcí z dnes již takřka neinstalovávané vrtulové turbíny

známé svojí nízkou účinností za proměnného průtoku. Její konstrukční úpravou se proslavil
brněnský profesor techniky Viktor Kaplan. Ve své podstatě se jedná o zařízení do jisté míry
podobné turbíně Francisově. Jejími základními částmi jsou opět stator se svými lopatkami,
oběžné lopatky, hřídel a ložiska. Nově je zde součástka zvaná náboj se svým regulačním
mechanismem. Stator se svými lopatkami se používá zároveň s oběžnými lopatkami. Jejich
synchronizovaným regulovaným pohybem lze zajistit optimální poměr rychlostního trojúhelníka
a tak i mnohem lepší účinnost než je tomu u ostatních turbín. Hřídel je podobně jako u turbíny
Francisovy uložen minimálně ve dvou ložiskách. Z nich jedno je zpravidla uloženo ve strojovně,
druhé pak v náboji. Při návrhu je nutné dimenzovat hřídel a ložiska jako dostatečně odolná,
jelikož jsou přítomny značné mechanické síly způsobující namáhání. Náboj je část turbíny, jež
umístěna za oběžnými lopatkami. V sobě má umístěnu regulaci statorových klapek a klapek
oběžných. U malých zařízeních lze najít regulaci ruční. U zařízeních většího rozměru je ovládání
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řešeno jako motorové. Přičemž platí, že je jako přenosné médium síly užit olej, jehož únik do
toku je nežádoucí. Jednak z hlediska ekologického, jednak z hlediska provozního [20],[21],[32].

Kaplanova turbína se používá pro různě velké průtoky a do spádu až 60 metrů. Pro různé
spády se volí různé počty oběžných lopatek. V praxi je její instalace vhodná na místě typickém
svým značně proměnným průtokem, jelikož dosahuje vysoké účinnosti i za malého průtoku
oproti průtoku provoznímu. Lze prohlásit, že správně navrhnuté, provedené  a instalované
zařízení bude mít i při pětině provozního průtoku účinnost takřka provozní, tedy 90%. Tato
výhoda je ovšem kompenzována relativní technickou náročností díla a tudíž i jeho značně vyšší
cenou. Tato relativní technická náročnost také vede k náročnější údržbě. Také eventuelní porucha
a výměna turbíny je značně složitý proces, jelikož je třeba zařízení vybourat z betonového
základu kde je umístěno. Ve světě existuje celá řada modifikací těchto turbín, včetně jejich
umístění, které může být vertikální i horizontální. Jako příklad modifikace lze uvést turbínu
Semi-Kaplan, která není vybavena regulací statorových lopatek [21],[32].

7.2.3 Peltonova turbína
Peltonovu turbíny řadíme mezi rovnotlaké turbíny, jelikož tlak před oběžným kolem je stejný

jako za ním. Výrobna vybavená touto turbínou zpravidla obsahuje přívodní potrubí, dýzu, oběžné
kolo, přetlakový ventil a reflektor. Voda je k turbíně vedena přívodním potrubím s potřebnými
pevnostními a antikorozními vlastností. Na toto potrubí plynule navazuje dýza. V podstatě se
jedná o zakončení přívodního potrubí. To však neústí volně na oběžné kolo, ale naopak je na
konci zúžené a jev něm umístěna jehla. Ta je schopná měnit svoji polohu a svým koncem
nabývajícím vhodného hydrodynamického tvaru regulovat rychlost a množství proudící vody na
oběžné lopatky. Jehlou také probíhá vypínání turbíny. Při vypínání je však nutné brát v potaz
setrvačné síly proudící kapaliny. Proto se jehlou uzavírá dýza postupně. V případě rychlého
uzavření by totiž hrozilo enormní zvýšení tlaku a poškození tak potrubí. Proto je také nutná
instalace přetlakového ventilu, jenž v případě rychlého uzavření zajistí rychlé vyrovnání tlaků.
Z dýzy, měnící tlakovou energii vody na energii pohybovou, směřuje paprsek vody na oběžné
kolo. To se skládá z řady lopatek, tvarovaných ve své polovině tak, aby se proud vody dělil na
dvě poloviny a obtékal lopatku po její vnitřní ploše. Zde se kinetická energie vody s velkou
účinností přeměňuje na rotační energii oběžného kola a dále na energii elektrickou na generátoru.
V případě potřeby rychlého vypnutí výrobny je instalována strojní část zvaná reflektor. Jedná se o
součástku, která se v případě potřeby nastaví před oběžné kolo a odkloní z něj paprsek vody na
dobu nezbytně nutnou pro uzavření jehly v dýze. Turbína nesmí pracovat naprázdno, jelikož by
hrozil průnik paprsku vody do strojního zařízení a tak jeho poškození [20],[21],[32].

Peltonova turbína je používána pro spády vyšších hodnot. Dolní výškovou hranicí je spád 30
metrů. Na oběžném kole se užívá zpravidla 18-26 lopatek. Ve výrobnách není užito pouze jedné
dýzy. Zpravidla se jich používá více. Přičemž je nutné dodržovat podmínku maximálního
úhlového přiblížení dvou dýz na 90 °. V opačném případě by docházelo ke snížení účinnosti
vlivem nedokonalého vyprázdnění lopatek. Ke snížení účinnosti také vede vzestup spodní vody,
který dosáhne až za spodní okraj oběžného kola a kolo se tedy o spodní vodu zpomaluje.
Účinnost Peltonovy turbíny dosahuje hodnot od 80 % do 95 % za provozních parametrů, avšak za
snížených průtokových poměrů má podobný průběh hydraulické účinnosti jak turbína Kaplanova.
Což je energeticky velice výhodné [20],[21],[32].



Základní stavební části vodní elektrárny 56

7.2.4 Bánkiho turbína
Je  turbína řadící se mezi přetlakovo-rovnotlaké, kde první stupeň je ještě  mírně přetlakový a

až druhý průchod oběžným kolem lze považovat za čistě rovnotlaký, vynalezená maďarským
vědcem Bánkim roku 1917. Její uspořádání je viditelné na Obrázku 13. Skládá se z potrubí nebo
jiného přivaděče zajišťující přísun vody do jejích prostor. Dále z oběžného kola samotné turbíny,
lopatek, hřídele, klapky a popřípadě savky. Voda je k turbíně vedena potrubím klasického
kruhového průřezu kvůli omezení ztrát. Před samotným oběžným kolem však potrubí postupně
přechází do tvaru obdélníkového. Tomu se děje za účelem rovnoměrného rozložení průtoku po
celé délce oběžného kola. To se skládá z hřídele, na kterém jsou umístěny dvě a více kovových
desek držící jednotlivé lopatky oběžného kola. Počet kovových desek je dán jednak délkou
oběžného kola turbíny a použitými materiály a jednak rozdělením turbíny na části, které pracují
za sníženého průtoku. Klapka slzového tvaru umožňuje zastavit přívod vody do turbíny zcela
nebo vodu přivádět pouze do požadované sekce oběžného kola. Lopatky jsou miskového tvaru a
voda odtéká z turbíny buď volně do toku nebo do savky. Savka je zařízení zajišťující vzestup
spodní hladiny vody mnohdy až k oběžnému kolu. Tento vzestup zajištěný podtlakem zvyšuje
účinnost výrobny, protože zvyšuje vstupní energetické parametry vody vstupující do turbíny. Při
výpočtu účinnosti výrobny je tedy nutno připočíst výšku vody v savce k celkovému spádu v dané
lokalitě [21].

Bánkiho turbínu lze výhodně užít pro spády 2 -30 metrů. Počet lopatek oběžného kola
dosahuje počtu 28 – 36 kusů. Její účinnost nabývá hodnot 75 % - 85 %. Což je oproti ostatním
druhům turbín poněkud méně. Tento pokles hydraulické účinnosti je však kompenzován hned
několika výhodami těchto motorů. První z nich je nízká cena tohoto zařízení zapříčiněná
technologickou nenáročností výroby. Jako druhou výhodu Bánkiho motoru lze uvést
nepřítomnost jakékoliv regulace pomocí oleje jako přenosového média, proto nehrozí riziko
vniku ropných látek do toku. Jediné použití oleje v přístroji lze naleznout v ložiscích držící hřídel,
které lze před nežádoucím únikem ochránit polohou či krytím. Třetím a posledním
nejvýznamnějším plusem je schopnost turbíny směrovat průtok pouze do určité sekce oběžného
kola za sníženého průtoku. Tato regulace tedy umožňuje zachování dobré hydraulické účinnosti
do velmi malého průtoku vzhledem k průtoku provoznímu. Jako příklad lze uvést dvousekční
Bánkiho turbínu rozdělenou na délku v poměru 1:4. Ta zachovává svou hydraulickou účinnost až
do pouhých 8 % pracovního průtoku [21]. což je opravdu značně netypicky vysoká účinnost

Obrázek 13: Skutečná Bánkiho turbína [22]
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8 NÁVRH VHODNÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ MVE
Návrh vhodného technického řešení zahrnuje popis užitých zařízení výrobny v dané lokalitě,

jejich výrobcem zaručované parametry a jejich umístění v rámci navrhované výrobny. V základu
lze všechna zařízení rozdělit na strojní zařízení a na zařízení elektrická.

8.1 Informace o lokalitě
Navrhovaná malá vodní elektrárna by měla být umístěna nedaleko areálu bývalého mlýna

v obci Tulešice. Ten byl po druhé světové válce ve vlastnictví mlynářské rodiny Němců.
Náhonem byla vedena voda s přibližným průtokem 3 -10, 6m sQ = ×  do soustavy mlýnských kol.
Rozdíl hladin byl podle zjištěných údajů 4mH = . Navzdory těmto relativně výhodným
vlastnostem lokality dosahoval výkon vodních kol pouze hodnoty okolo 11kW. Což odpovídá
přibližné účinnosti okolo 60 % [23].

Po nástupu komunismu došlo k razantním změnám v oblasti legislativy malých vodních
zdrojů. Konkrétně byl jejich provoz zakazován a malé vodní elektrárny byly cílevědomě ničeny,
a to i navzdory jejich kladným vlastnostem vůči distribuční soustavě. Zániku se proto nevyhnul i
Tulešický mlýn.

V současné době areál mlýna slouží jako pila. Jeho dřívější existenci dokazuje pouze několik
zpola zanesených štol sloužících jako jalové přepady a odpadní kanál, který v jisté míře ještě
existuje, je však značně znečištěn a těžce přístupný. Naopak původní náhon je zanesený zcela.
Také mlýnská kola již neexistují. Jako velkou výhodou této lokality je nutno zmínit přítomnost
jezu, zajišťujícího potřebný rozdíl hladin. Ten je značně zachovalý, s betonovým povrchem,
nevyžadujícím žádné opravy. Jeho součástí je však neprovozuschopné dřevěné stavidlo při levém
břehu toku, kterým značně prosakuje voda a jeho rekonstrukce bude pro přivedení vody do areálu
mlýna nutná.

Obrázek 14: Pohled na Tulešický jez z místního mostu
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Obrázek 15: Popis lokality vhodné pro výstavbu MVE

8.2 Strojní zařízení MVE
Do kategorie strojních zařízeních lze řadit všechna zařízení, která nejsou primárně elektrická.

Jedná se tedy v podstatě o vodní motor, o systém převodů zaručující správnou rychlost otáčení
generátoru, o různé uzávěry a regulační mechanismy a eventuálně i o čistič česlí.

8.2.1 Turbína
Jako turbína pro budoucí malou vodní elektrárnu byla zvolena dvoukomorová Bánkiho

turbína od firmy CINK Hydro-energy. Tato společnost využívá technické koncepce firmy
Ossberger a produkuje celou řadu standardizovaných dílů, které lze v závislosti na parametrech
dané lokality spojit dohromady a vytvořit funkční celek. Dvoukomorová průtoková turbína se
stejně jako ostatní vodní motory tohoto typu vyznačuje vysokou spolehlivostí a nenáročností
provozu. Mezi její klady patří také možnost využívání v místech s pitnou vodou, nepřítomnost
tlakových rázů u vysokých spádů, což vede k menším nárokům na tlakové přivaděče, a také její
samočisticí schopnost danou odstředivou silou působící na nečistoty [3].

Obrázek 16: Turbína typu Ossberger [3]
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Jedná se mírně přetlakovou turbínu s tangenciálním ostřikem oběžného kola. Je navrhnuta
jako dělená na sekce v poměru 1:2. Tato konstrukce umožňuje zpracovávat průtok s plným
výkonem v rozmezí 17 % až 100 % (Obrázek 17), přičemž pracovat s menší účinností může už se
6 % průtokem (Obrázek 18). Jako konstrukční materiál je zvolena patřičně mrazu a abrazi odolná
ocel. Výrobcem udávané rozměry a parametry turbíny pro danou lokalitu jsou uvedeny
v následující tabulce a grafech [3].

Tabulka 16: Parametry turbíny

Typ turbíny SH 5.168/10g
Průměr oběžného kola 500 mm
Šířka oběžného kola 1 680 mm
Průměr hřídele 100 mm
Jmenovité otáčky za minutu 150
Průběžné otáčky za minutu 357
Minimální průtok 156 l/s

Cena 2 000 000 Kč

Obrázek 17:  Skutečně využitý průtok turbínou na řece Rokytné



Návrh vhodného technického řešení MVE 60

Obrázek 18: Graf závislosti účinnosti turbíny na průtoku [3]

8.2.2 Generátor
Generátor je název pro zařízení, které má za úkol vytvářet elektrickou energii přeměnou

z energie rotační. Jako generátory se užívají synchronní a asynchronní motory. Synchronní stroje
se užívají u výroben s většími instalovanými výkony. Naopak asynchronní stroje se užívají pro
výrobny s menším instalovaným výkonem a jsou proto hojně užívány v malých vodních
elektrárnách [21].

Jako generátor budoucí výrobny v naší lokalitě byl zvolen šestipólový asynchronní motor od
firmy Siemens. Důvodem užití asynchronního motoru jsou jeho kladné uživatelské vlastnosti,
mezi něž patří spolehlivost, nenáročnost a jednoduchost a také skutečnost, že by se pro daný
výkon užití synchronního stroje nevyplatilo. Parametry motoru jsou uvedeny v následující
tabulce [21].

 Tabulka 17: Parametry generátoru

Výrobce Siemens
Označení 1LG4253 - 6AA
Výkon 37kW
Otáčky 980min-1

Napětí 400 / 690V 50Hz
Krytí IP55
Vyvážení -20°C do + 40°C
Váha 370kg
Jmenovitý proud 71 A
cos φ při 100% zatížení 0,83
cos φ při 75% zatížení 0,79
cos φ při 50% zatížení 0,69
cos φ při 25% zatížení 0,45
cos φ při 20% zatížení 0,39
Účinnost 0,91
Cena s DPH 70 584 Kč



Návrh vhodného technického řešení MVE 61

8.2.3 Převody
Převod je technologický celek, jenž má za úkol převádět výkon generovaný na turbíně na

generátor. V praxi se však zpravidla nestává, aby byly pracovní otáčky vodního motoru stejné
jako pracovní otáčky generátoru. Proto je třeba ve výrobně umístit převod s patřičným
převodovým poměrem. Zařízení zprostředkovávajících převod existuje celá řada, od
nejznámějších ozubených a klínových řemenů přes ozubená kola po převodovky. Každý systém
je specifický jednak svými provozními vlastnostmi, jednak vlastnostmi ekonomickými [21].

Při návrhu vhodného převodového poměru je vhodné vědět, že pracovní otáčky generátoru
nejsou totožné s pracovními otáčkami motoru a tudíž je nutno zajistit, aby otáčky na generátoru
byly nadsynchronní. Platí [21]:

( )MSSG nnnn -+= (8.1)

( )1 1 11000min 1000min 980minGn - - -= + -

1min1020 -=Gn

kde Gn  - otáčky na generátoru ( 1min - )

Mn  - otáčky motoru ( 1min - )

Sn  - synchronní otáčky motoru ( 1min - )

Při výběru vhodného převodového zařízení se volilo mezi užitím klínových řemenů nebo
plochých hnacích řemenů. Při návrhu klínových řemenů se vychází z diagramu pro určení
průřezu klínového řemene přiloženého jako Obrázek 19. Z tohoto diagramu se na základě
velikosti přenášeného výkonu a otáček malé řemenice zvolí jeden ze standardizovaných průřezů
klínového řemene Z,A,B,C,D,E [18].

Dále je nutné určit převodový poměr, který slouží k určení rozměrů velké a malé řemenice.
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kde pi  - převodový poměr (-)

1n  - otáčky malé řemenice ( 1min - )

2n  - otáčky velké řemenice ( 1min - )



Návrh vhodného technického řešení MVE 62

Obrázek 19:  Diagram určení potřebného průřezu klínového řemene [18]

Pomocí převodového poměru volíme z normalizovaných průměrů řemenic pro řemen
průřezu typu C takové rozměry řemenic, aby se vytvořený převodový poměr blížil převodovému
poměru vypočtenému. Zde je však také nutné uvažovat skutečné materiálové vlastnosti řemene.
Mezi ně patří především jeho mez pevnosti, která by při nedostatečném rozměru menší řemenice
způsobila popraskání řemene vlivem přílišného ohybu. Proto je nejmenší možný průměr řemenice
pro každý typ průřezu řemene ošetřen normou. Průměry velké a malé řemenice byly
z normalizovaných hodnot zvoleny jako 1 236mmd = , 2 1600mmd = , přičemž takřka odpovídají
vypočtenému převodovému poměru [18].

Avšak průměr malé řemenice je také omezen shora. Při jeho velké hodnotě by totiž opět
mohlo docházet k poškozování řemene, tentokrát vlivem přespříliš velké obvodové rychlosti. Je
tedy třeba ověřit, zda-li zvolená řemenice splňuje i tuto rychlostní podmínku. Uvažuje se klasický
řemen s maximální obvodovou rychlostí 25 -1m s×  [18].

1

1

60000 MAX
MAX

vd
np
×

=
×

(8.3)

-1

1

60000 25m s 468,34 mm 236 mm
3,14 1020minMAXd -

× ×
= = ³

×

kde MAXd  - maximální průměr menší řemenice (mm)

MAXv1  - maximální provozní obvodová rychlost -1(m s )×

1n  - otáčky menší řemenice ( 1min - )

Dále je třeba určit přibližnou osovou vzdálenost, kterou bude třeba zařídit v budoucí
výrobně. Pokud by totiž došlo k situaci, kdy by si byla oběžná kola dosti blízká, mohlo by
docházet k nedokonalému přenosu hnacího momentu a poškozování řemenů. Naopak situace
s příliš velkou osovou vzdáleností je rovněž v rozporu s bezproblémovým provozem. Proto
budou pro kontrolu vhodnosti osové vzdálenosti užity níže uvedené vztahy [18]:
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2 1
1 ( )
2MINA D D= × - (8.4)

1 (1600 236) 964,5 mm
2MINA = × - =

2 12 ( )MAXA D D= × + (8.5)

2 (1600 236) 3672 mmMAXA = × + =

Obrázek 20: Schematický nákres klínového převodového systému pro danou lokalitu

Je patrno, že pro správnou funkci klínového převodového systému by se muselo dojít ke
zmenšení osové vzdálenosti ze 4m na přibližně 3,5m. Pak by byla splněna podmínka
964,5mm 3500mm 3672mm£ £ . K tomu by bylo třeba snížit polohu generátoru ke spodní
hladině přibližně o 0,5m, což je technicky proveditelné a ekonomicky vcelku nenáročné.

V praxi je však třeba při návrhu nejdříve zvolit délku jednoho řemene, jež se vyrábí
v normalizovaných velikostech a následně až určit přesnou osovou vzdálenost. Pro délku řemene
platí [18]:

1 2 2 12 sin ( ) ( )
2 2 180pL A D D D Da p p g×

= × × + × + + × - (8.6)

157,52 11, 242 3500 sin (236 1600) (1600 236)
2 2 180

10017,3 mm

p

p

L

L

p p ×
= × × + × + + × -

=

Velikost úhlu a ,g  se určuje následovně [18]:

1 2 12 cos
2

D D
A

a - -
= × ×

×
(8.7)

1 1600 2362 cos 157,52
2 3500

a - -
= × × = °

×
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90
2
ag = - (8.8)

157,5290 11.24
2

g = - = °

Z tabulky tedy zvolíme velikost řemene 10000 mmpsL = a určíme skutečnou osovou
vzdálenost dle níže uvedeného vztahu, který bere v potaz skutečné technické podmínky [18]:

1 2 2 11,04 ( ) ( )
2 180

2 sin
2

p

SK

L D D D D
A

p p g

a

×
× - × + + × -

=
×

(8.9)

11,241,04 10000 (236 1600) (1600 236)
2 180

157,522 sin
2

3695 mm

SK

SK

A

A

p p ×× - × + + × -
=

×

=

Skutečná osová vzdálenost nám tedy vyšla jen o 23mm vyšší než-li je dříve vypočtená
maximální osová vzdálenost, tedy MAX SKA A£ . Jedná se o rozdíl velice nepatrný, který však
ukazuje na mezní stav správné funkčnosti klínového převodu. Vzhledem k nutnosti vyměnit
všechny řemeny při jakékoliv poruše jednoho z nich a vzhledem k neochotě autora umístit
generátor do nižší polohy, z důvodu rizika vzestupu spodní vody při povodních, je od dalšího
upřesňování návrhu převodu s klínovými řemeny upuštěno.

Jako další možné technické řešení převodu, u malých vodních elektráren velice časté, je to
s plochými hnacími řemeny. Je charakteristické dlouhou životností a nenáročností provozu. Mezi
jeho nevýhody patří přítomnost skluzu, zapříčiňujícího ztráty. Po konzultacích s výrobcem
plochých hnacích řemenů REKO s.r.o byl na lokalitu zvolen řemen GTI200. Toto řešení
umožňuje umístění generátoru v úrovni okolního terénu a zabraňuje tak možnému vniku vody
v nepříznivých částech roku [21].

Tabulka 18: Technické údaje poskytnuté výrobcem REKO s.r.o

Průměr hnací řemenice 1360mm
Průměr hnané řemenice 200mm
Osová vzdálenost vypočtená 4000mm
Osová vzdálenost skutečná 4000,3mm
Úhel opásání 1 163,33°
Úhel opásání 2 196,67°
Délka řemene 10535mm
Šířka řemene 20mm
Typ GTI200
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8.2.4 Kompenzace
Některá elektrická zařízení neodebírají ze sítě pouze činnou složku proudu, ale odebírají také

jalovou složku proudu. Jalová složka proudu je ta část proudu, která je spotřebovávána na
samotný správný chod zařízení, nikoliv však na užitnou práci. Typickým příkladem těchto
zařízení je i asynchronní generátor, který odebírá a spotřebovává jalový proud na svoji
magnetizaci. A právě odběr této proudové složky vede k negativnímu zatížení distribuční sítě a je
proto nežádoucí [4],[19].

  Provozovatelem distribuční soustavy je proto dána velikost účiníku jako 95,0cos =j
induktivní až 95,0cos =j  kapacitní v situaci, kdy činná složka výkonu nabývá hodnoty nad
20 % jmenovitého výkonu zdroje. Pokud by došlo k dodávce nesplňující tuto podmínku velikosti
účiníku, je provozovateli distribuční sítě zákonem provozovatele výrobny sankcionovat.
Nominální hodnota pokuty nabývá hodnoty 440Kč/MVArh [4],[11],[19].

Výkon kompenzační baterie, která svou přítomností omezuje velikost jalového proudu, je
tedy nutno počítat jako rozdíl nejvyššího možného jalového výkonu generátoru a jalového
výkonu odebíraného ze sítě s požadovaným účiníkem. Nejvyšší možný jalový výkon generátoru
bylo třeba dopočítat, jelikož ho výrobce neudával pro hledanou hodnotu 20 % jmenovitého
zatížení. K tomuto účelu bylo užito editoru MS Exel.

Obrázek 21: Znázornění užití počtu kondenzátorů při proměnném zatížení generátoru

Z rovnice regrese je vypočítán hledaný účiník:
7 3 2cos 9 10 0,0002 0,0239 0,01Z z z zj -= × - + - (8.10)

7 3 2cos 9 10 20 0,0002 20 0,0239 20 0,01 0,39Zj
-= × × - × + × - =
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Následně je pak vypočten jalový výkon generátoru [19].

(arccos( ))genQ tg P tg Pj j= × = × (8.11)

(arccos(0,39)) 37kW 87,35 kVArgenQ tg= × =

kde genQ  - jalový výkon generátoru (VAr)

       P - činný výkon generátoru (W)

       cos φ - účiník motoru (-)

Jalový výkon odebíraný ze sítě je vypočten dle stejného vztahu, liší se pouze velikostí
účiníku požadovaného v síti. Platí tedy vztah [19].

(arccos( ))síťQ tg P tg Pj j= × = × (8.12)

(arccos(0,95)) 37kW 12,16 kVArsíťQ tg= × =

Třífázový výkon kompenzační baterie cQ :

Q 87,35kVAr 12,16kVAr 75,19 kVArc gen síťQ Q= - = - = (8.13)

Jako zařízení provádějící kompenzaci byl zvolen kompenzátor jalového výkonu Novar 206
s níže uvedenými technickými parametry vybavený šesti kompenzačními kondenzátory ZES
Silko CSADG 1-0,4kV/15kvar, jehož užití je znázorněno na Obrázku 21.

Tabulka 19: Základní parametry kompenzátoru Novar 206

Účiník 0,80 induktivní až 0,90 kapacitní
Počet relé 6
Frekvence 50Hz-60Hz
Napájení 230V
Příkon 10VA

8.2.5 Spojení s distribuční soustavou
Budoucí výrobnu elektrické energie bude třeba připojit do distribuční sítě. Připojení bude

provedeno paralelním spojením s blízkým vedením 0,4kV, nebude tedy třeba užít žádný
transformátor, jelikož je napětí v síti a na svorkách generátoru stejné. Vzdálenost generátoru od
sítě je přibližně 160 metrů. Průřez přívodního vodiče je třeba správně dimenzovat jednak z
hlediska provozního proudu, jednak z hlediska dovolených úbytků napětí a dovoleného oteplení
při zkratu. Tak bude zajištěna ekonomická a technologická vhodnost spojení [27].
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Prvním krokem výpočtu je tedy určení nejvhodnějšího průřezu vodiče. To se provádí pomocí
výpočtového zatížení vodiče. Platí [27]:

3 cosn
G

PI
U j h

=
× × ×

(8.14)

37000kW 61,77 A
3 400V 0,95 0,91nI = =
× × ×

kde I - proud (A)

      P - výkon generátoru (W)

      U - napětí (V)

Gh  - účinnost motoru (-)

Pro výpočet skutečného proudu při jiných než referenčních podmínkách platí [27]:

1 2

n
Z

P P

II
k k

=
×

(8.15)

61,77A 76, 4 A
0,77 1,05ZI = =

×

kde Pk1 - přepočítávací součinitel pro okolní teploty země odlišné od 20°C (40°C)

Pk2 - přepočítávací součinitel proudové zatížitelnosti pro půdu s měrným tepelným

            odporem 2 -1K m W× ×

Nyní zbývá pouze z tabulky dovolených proudů vodičů uložených v zemi vybrat nejbližší
vyšší průřez. Pro měď vyšel průřez 23 25mm´ , pro hliník 23 35mm´ . Jako použitý materiál je
zvolen hliník a to především díky svojí ceně. Bude uložen v zemi, proto se na jeho
nejnevýhodnější vlastnost, schopnost téci, nebude brát žádný ohled [27]:

Po zvolení kabelu a jeho průřezu je třeba jej ověřit na dovolený úbytek napětí. Ten nesmí
přesahovat hodnotu 5 %. Úbytek se počítá podle níže uvedeného vzorce [27]:

cos sinu R I X Ij jD = × × + × × (8.16)

2 -1
2

160m0,0272Ω mm m 61,77A 0,95
35mm

uD = × × × × × +

-10,06 km 0,16km 61,77A 0,3122 7, 48 V+ W× × × × =

%
f

uu
U
D

D = (8.17)

%
7, 48V 3, 25 %
230V

uD = =

Zvolený průřez tedy z hlediska úbytku napětí vyhovuje, protože je splněna podmínka
% 3, 25 % 5 %uD = £  [27].
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Po kontrole na úbytek napětí zbývá zjistit poslední důležitý aspekt při návrhu přívodního
vodiče, a tím je jeho kontrola na účinek zkratového proudu. Pokud by totiž zkratový proud dosáhl
jisté doby trvání, mohlo by dojít k vyššímu než dovolenému oteplení celého vodiče. To by vedlo
k možnému poškození izolace nebo dokonce k jejímu roztavení, což je krajně nežádoucí jev,
protože by došlo jednak k přerušení výroby, jednak k dodatečným nákladům na nový kabel. Při
výpočtu velikosti zkratového proudu se vychází z výpočtu počátečního rázového zkratového
proudu. Při jeho výpočtu je však třeba znát celkovou impedanci kabelu [27],[34].

2 2
KZ R X= + (8.18)

2 20,11 0,0096KZ = +

Pak počáteční rázový zkratový proud nabývá velikosti:

"

3
n V

K ZK
K

c UI k
Z

×
= ×

×
(8.19)

" 1,1 400V1 2048,66 A
3 0,124KI ×

= × =
× W

kde - součinitel zkratu pro třífázový zkrat (-)

nc - napěťový součinitel pro chod při zatížení (-)

 - napětí místa zkratu (V)

 - celková výpočtová impedance ( )W

Nyní je třeba vypočítat ekvivalentní oteplovací proud. Jedná se o fiktivní veličinu, která
udává skutečný tepelný účinek zkratového proudu na kabel. Pomocí této hodnoty  se vypočítá
minimální průřez vodiče, který ještě zkratovému proudu odolá a lze jej tedy použít. Z této
informace vyplývá, že tento vypočtený  minimální průřez musí nabývat menší hodnoty, než-li
průřez zvoleného vodiče [27].

"
KE K EI I K= × (8.20)

2048,66A 1,08 2212,55 AKEI = × =

kde  - je součinitel pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu v kabelovém rozvodu
          nn pro 0,05 sKt = (-)
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Velikost minimálního průřezu pak nabývá hodnoty:

min
0

20

( 20) ( )
ln

( )

KE K

f f Z

f D

I t
S

c J J J
r J J

×
=

× + +
+

(8.21)

( ) ( )
( )

2
min -3

2 -1

2212,55A 0,05s 6,83 mm
2, 417J °C cm 228°C 20°C 228°C 150°C

ln
0,0272Ω mm m 228°C 70°C

S ×
= =

× × × + +
× × +

kde  - doba zkratu (s)

- specifické teplo -3(J °  C cm )× ×

 - fitkivní teplota (° C)

 - specifický odpor při 20°C 2 -1(Ω mm m )× ×

 - teplota při zkratu (° C)

 - nejvyšší dovolená teplota (° C)

Námi zvolený průřez tedy splňuje kontrolu na tepelné účinky zkratového proudu, protože je
splňěna podmínka 2 26,83 mm 35 mm£ a lze jej proto použít. Nyní je však ještě příhodné
zkontrolovat přívodní vodič z hlediska ztrát výkonu, které by v případě své velké velikosti vedly
ke zbytečným finančním ztrátám [26],[27].

2 2
13 3 lP R I I

S
rD = × × = × × × (8.22)

2 -1 2 2
2

160m3 0,0272 mm m 61,77 A 3 0,124 61,77 A 1419,3 W
35mm

PD = × W× × × × = × W× =

Vypočítané ztráty jsou na první pohled značné. Proto bude nezbytné zvolit vodič s vyšším
normalizovaným průřezem. Avšak hrozí riziko, že i nejbližší vyšší normalizovaný průřez bude
mít podobně vysoké ztráty. Proto je proveden výpočet pro několik nejbližších vyšších
normalizovaných průřezů (50mm2, 70 mm2, 95 mm2 a 120 mm2) [26],[27].

2 -1 2
2

2 -1 2
2

2 -1 2
2

2 -1 2
2

160m3 0,0272 mm m 61,77 A 996,3 W
50mm
160m3 0,0272 mm m 61,77 A 711,7 W

70mm
160m3 0,0272 mm m 61,77 A 524,4 W

95mm
160m3 0,0272 mm m 61,77 A 415,1 W

120mm

P

P

P

P

D = × W× × × × =

D = × W× × × × =

D = × W× × × × =

D = × W× × × × =
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Z nich je třeba vybrat ten, jehož instalací dojde k zachování rozumného poměru cena-ztráty.
V praxi se hovoří o takzvaném hospodárném průřezu vedení. Vzorec pro výpočet je odvozen do
tvaru [17]:

1

10
h h

h z
h

k nS I
b p
r× ×

=
× ×

(8.23)

2 -1 -1 -1

-1 -2 -1

2

3 0,0272 mm m 20000Kč kW r76, 4A
10 20Kč m mm 5% r

97,6 mm

h

h

S

S

× W× × × × ×
= ×

× × × × ×
=

kde hk  -  koeficient rozložení zatížení podél vedení (-)

hn  - celkové měrné náklady na ztráty -1 -1(Kč kW r )× ×

b  - měrné investiční náklady na vodič -1 -2(Kč m mm )× ×

hp  - celkové procento (zvoleno 5 %)

A kde dosazené hodnoty hk , hn , hp  a b  byly zvoleny na základě podobných příkladů, jež
byly řešeny v praxi. Průřez tedy vyšel nejblíže průřezu 95mm2, proto by tento vodič měl být
s největší pravděpodobností instalován. V praxi se však při návrhu a ekonomické optimalizaci
přívodních kabelů používá moderních softwarů, které berou v potaz celou řadu faktorů a
zjednodušují konstruktérům práci [17].

Proto bylo pro ověření námi výše uvedeného výpočtu použito programu SICHR. Na základě
zadaných parametrů výrobny a vodiče, mezi něž patří délka, výkupní cena elektřiny, doba plných
ztrát i jiné, software postupně vypočítal celkové náklady na připojení výrobny.

Tabulka 20: Celkové náklady vodičů  za dobu života výrobny vypočtené pomocí SICHRu

Z tabulky je patrno, že program vypočítal jako ideální průřez 70mm2. Avšak jeho cenový
rozdíl za dobu života je oproti nejbližšímu průřezu vyššímu i nižšímu dle SICHRu nepatrný.
Proto budeme při návrhu brát ohled především na mechanicky vypočtený průřez a na fakt, že
doba životnosti výrobny bude s největší pravděpodobností větší, než-li je předpokládaných 30 let,
což povede k posunu SICHRem vypočteného  nejideálnějšího průřezu vzhůru.

Jako nejideálnější byl tedy vybrán průřez 95mm2. Kontrola vodiče na úbytek napětí a tepelné
účinky zkratového proudu proběhla  podle  výše užitých vzorců opět kladně. Ve výrobně se tedy
použije vodič AYKY-J 3×95 mm2 [34].
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Obrázek 22: Příklad ekonomické optimalizace pro zvolený průřez kabelu v programu SICHR

8.2.6 Elektrické ochrany výrobny a sítě
Výrobna elektrické energie nemůže být připojena do distribuční soustavy přímo bez

některých ochranných prvků chránící nejen ji, ale především samotnou síť a její funkci.
Parametry vyrobené energie a použitých ochranných prvků ošetřuje zákon. Norma ČSN 333051
udává povinné ochrany nutné pro chod výrobny vybavené asynchronními hydroalternátory. Jsou
jimi tyto [5]:

1) Zkratová a nadproudová ochrana - jedná se o zařízení, které zpravidla měří fázové či zemní
proudy. Pokud dojde k zaznamenání proudu většího, než-li je proud dovolený, dojde
k vybavení zařízení. Ochranné zařízení je definováno normou jako časově nezávislé, vybaví
se tedy při jakémkoliv proudu vyšším než-li je ten dovolený. Jako tuto ochranu lze užít
pojistky nebo do výkonu výrobny 500 kW jistič [5],[28].

2) Nadpěťová a podpěťová ochrana - jedná se o ochranu, která se vybaví, pokud ve výrobně
dojde k výskytu napětí jinému než dovolenému. Nastavení těchto ochran je dáno
provozovatelem distribuční soustavy. V praxi tyto ochrany fungují tak, že změří nevhodné
napětí a vybaví se pomocí spínacího relé [28].

3) Frekvenční ochrana - jedná se o ochranu, která se vybaví při nedovolené frekvenci. Nejčastěji
pracuje na principu měření počtu kmitů vstupního napětí v nějakém časovém úseku. V dnešní
době se už vyrábějí majoritně digitální přístroje [28].

4) Zpětná wattová ochrana - ochrana, jejíž hlavní funkce spočívá v zabránění přepnutí generátoru
do motorického režimu. Tím pádem je zabráněno odebírání proudu místo jeho výroby. Dále
se tato ochrana používá kvůli možnosti nevhodného odpojení generátoru od sítě. Při
odpojování totiž může dojít k tomu, že se generátor roztočí na nominální otáčky a tento jev je
nežádoucí [26],[28].
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5) Ochrana proti přetížení statoru - jako ochrany proti přetížení statoru se používají nejčastěji
termistorové teplotní relé. Zabraňují přehřátí statorového vinutí při eventuálním častém
rozběhu a tím pádem prodlužují životnost izolace, a tak i samotného generátoru [28].

6) Nadproudová ochrana kompenzační baterie

Dále se u větších výroben doporučuje ochrana proti nesymetrickému zatížení, které má
negativní vliv na proudové zatížení motoru, na zahřívání motoru a na provoz distribuční sítě.
Příkladem je výpadek jedné fáze generátoru. Ten vede indukování zpětné složky rotorového
proudu o frekvenci dvakrát vyšší než-li síťové vedoucí ke všem výše zmíněným komplikacím.
Součástí řídicích systému je pak ochrana pro správné přifázování do sítě [28].

V praxi má provozovatel malé vodní elektrárny, který potřebuje zařídit elektrické ochrany
výrobny, na výběr z několika možností. Může si nechat ochrany navrhnout a instalovat od některé
z těchto služeb nabízející firem. Také část výrobců vodních motorů se touto problematikou
zaobírá. Nebo si musí všechna zařízení sehnat a instalovat sám.

V malé vodní elektrárně v Tulešicích bude jako zařízení zajišťující všechny elektrické
ochrany použito digitálního analyzátoru sítě DMG900 L01. Jedná se o digitální sdružený měřič
vybavený LCD displejem. Podle výrobce se jedná o vysoce přesné zařízení sloužící
k monitorování stavu sítě. Jeho výhodou je rozšířený rozsah napájecího napětí, grafické
interaktivní prostředí, rozšiřitelnost a vysoká přesnost měření. Hlavním důvodem jeho užití je
jeho všestrannost, protože zajišťuje funkci všech elektrických ochran.

Tabulka 21: Základní parametry analyzátoru DMG900 L01

Výrobce Lovato Eletric
Napětí Fázové a celkové
Proud Fázový, nulový
Výkon Zdánlivý, činný, jalový
Účiník Fázový, celkový
Kmitočet Ano
Napěťová asymetrie Ano
Proudová asymetrie Ano
Harmonické zkreslení Napětí, proud
Elektroměr Ano
Počítadlo provozních hodin Ano
IP 65
Hmotnost 0,566kg

8.2.7 Řízení
V dnešní době nabývá řízení malé vodní elekrárny značného významu. Konstruují se totiž

takové výrobny, které ke svému fungování nepotřebují stálou pracovní sílu. Potřebují pouze
občasný dohled. Tento jev má nesporné komfortnostní výhody a při vhodně složité technologii na
velikost výrobny i výhody ekonomické [3],[8].

V moderních malých vodních elektrárnách bývají nainstalovány řídicí systémy, které jsou
zakomponovány v rozvaděči společně s ostatními elektrickými systémy, v případě větších
výroben jsou umístěny samostatně. Jejich hlavním úkolem je zajistit bezobslužnost. Jsou
vybaveny pro automatické připojení a správné přifázování generátoru k síti. Dále k odpojení při
poruše a rozběhu turbíny po odeznění poruchy. Také jsou schopné v závislosti na průtoku
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regulovat turbínu na nejoptimálnější výkon, zaznamenávají si do paměti stavy hladiny a regulují
ji a jsou schopné provádět celou řadu dalších operací [8].

Pro navrhovanou lokalitu byl po konzultaci s výrobcem turbíny jako řídící systém zvolen
SIMATIC S7 od firmy Siemens. Ten bude navržen pro regulaci turbíny závislosti na výšce
hladiny, ovšem se schopností manuálního ovládání. Dále bude obsahovat již výše zmíněnou
havarijní automatiku a bude obsahovat Ethernetové rozhraní pro vzdálenou správu, výrobna tedy
půjde ovládat pomocí počítačové stanice či pomocí mobilního telefonu. Vzhledem k velikosti díla
bude stavidlo na jezu vybaveno pouze ručním ovládáním a nikoliv elektrickým a stavidlo na
okraji náhonu, používané při opravách, rovněž.

8.2.8 Jednopólové schéma elektrického návrhu výrobny

Obrázek 23: Jednopólové schéma elektrického návrhu výrobny
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9 CELKOVÉ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
Při celkovém ekonomickém zhodnocení bude v první řadě vypočítán zisk výrobny beroucí v

potaz použité zařízení a technologii. Dále bude na základě konzultace s výrobci jednotlivých
komponent, popřípadě na základě vyhledání cen těchto zařízení na webových stránkách, zjištěna
přibližná cena stavby nové malé vodní elektrárny ve zvolené lokalitě. Následně dojde ke
zhodnocení efektivnosti celého projektu.

9.1 Zisk výrobny
Použito bude stejných vztahů jako v kapitole návrh a ekonomika malé vodní elektrárny.

Jediný rozdíl bude spočívat v přesném určení koeficientu vyznačujícího účinnost výrobny [19].

1000
gk GPT ××××

=
rhhh

(9.1)

-3 -20,80 0,98 0,91 1000kg m 9,81m s 6,99
1000

k × × × × × ×
= =

kde Th - účinnost turbíny (-)

Ph - účinnost převodu (-)

Gh - účinnost převodu (-)

Koeficient vyznačující účinnost výrobny při průtoku od 17 % do 12 % jmenovitého průtoku.
-3 -20,75 0,98 0,86 1000kg m 9,81m s 6, 20

1000
k × × × × × ×
= = (9.2)

Pro průtoky menší než 12 % bude výrobna odstavena. Stejně jako v dřívějších kapitolách
bude výkon a energie v jednotlivých částech roku vypočtena dle níže uvedených vztahů [26].

3 16,99 4m 1,3m 36,34 kWhu tP k H Q s-= × × = × × × = (9.3)

36,35kW 1680h 61068 kWhE P t= × = × = (9.4)

Tabulka 22: Výpočet přibližné energie v navrhnuté výrobně

t [dnů] Q [m3/s] Doba provozu [h] Výkon P
[kW] Energie E [kWh]

70 2,64 1680 36,35 61068
90 1,05 480 29,36 14093

180 0,49 2160 13,70 29592
270 0,19 2160 5,31 11470
290 0,15 480 3,72 1786

Celková energie vyrobená za rok je rovna součtu energií vyprodukovaných v jednotlivých
obdobích, kdy elektrárna pracuje [26].

290

70
61068 14093 29592 11470 1786 118,09 MWhi

i
E E

=

= = + + + + =å (9.5)
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Celkový roční výdělek se počítá jako součin vyrobené energie a ceny energie. Počítáno pro
MVE v nové lokalitě otevřenou roku 2013 [10],[26].

118090kWh 3, 23Kč 381431 KčV = × = (9.6)

Dále je v rámci přehlednosti výdělku vytvořena tabulka, která obsahuje údaj o roku provozu
výrobny, o tržbách, daních z příjmu a o čistém zisku.

Tabulka 23: Výpočet ročních zisků navrhnuté výrobny

Rok Tržby
[Kč]

Daň z příjmu
[Kč] Čistý zisk [Kč] Rok Tžby

[Kč]
Daň z příjmu

[Kč]
Čistý zisk

[Kč]
1 381431 57215 324216 16 381431 57215 324216
2 381431 57215 324216 17 381431 57215 324216
3 381431 57215 324216 18 381431 57215 324216
4 381431 57215 324216 19 381431 57215 324216
5 381431 57215 324216 20 381431 57215 324216
6 381431 57215 324216 21 381431 57215 324216
7 381431 57215 324216 22 381431 57215 324216
8 381431 57215 324216 23 381431 57215 324216
9 381431 57215 324216 24 381431 57215 324216

10 381431 57215 324216 25 381431 57215 324216
11 381431 57215 324216 26 381431 57215 324216
12 381431 57215 324216 27 381431 57215 324216
13 381431 57215 324216 28 381431 57215 324216
14 381431 57215 324216 29 381431 57215 324216
15 381431 57215 324216 30 381431 57215 324216

Nyní vypočteme celkový zisk CZ elektrárny za dobu své životnosti [19].

30 324216Kč 9726480 KčCZ = × = (9.7)

9.2 Náklady na výrobnu
Náklady na novou výrobnu se budou skládat z mnoha položek - na povolení a projekt, na

stavbu budovy výrobny, na pozemní práce, na technologické vybavení a rekonstrukci stavidla.
Následující tabulka se pokouší co nejreálněji vystihnout pořizovací náklady. Některé ceny jsou
zjištěny z webových stránek, některé zkonzultovány s výrobci. Ty, u nichž se nepodařily ceny
zjistit ani jedním ze dvou výše jmenovaných způsobů, byly odhadnuty. Částky jsou zaokrouhleny
na celé tisíce nahoru.

Tabulka 24:  Správní náklady na výrobnu

Náklady Cena [Kč]
Stavební povolení 50000
Projekt 40000
Ichtyologický průzkum 9000
Ostatní správní poplatky 50000
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Tabulka 25: Vlastní náklady na výrobnu

Náklady Cena [Kč]
Stavba budovy výrobny 100000
Rekonstrukce stavidla 20000
Obnovení přivaděče 40000
Obnovení odpadu 50000
Výkop na kabelovou přípojku 10000
Turbína 2150000
Přívodní potrubí 20000
Řemenový převod 12000
Česla 15000
Generátor 71000
Kompenzátor jalového výkonu 8000
Kondenzátory 9000
Kabelová přípojka 38000
Řídicí systém a ochrany 720000

Celková cena výrobny tedy v součtu činí 3 412 000 Kč. Budeme však očekávat neočekávané
výdaje v hodnotě 10 %, proto bude jako konečná částka brána v potaz hodnota 3 753 000 Kč.

9.3 Zhodnocení projektu
Pro celkové ekonomické zhodnocení projektu použijeme stejné způsoby posouzení efektivity

jako při určování nejvhodnějšího průtoku turbínou. Prvním z nich je zjištění poměru cena
výrobny ku jejímu zisku.

3753000Kč 0,385
9726480KčCV

PCp
CZ

= = = (9.8)

Je vidět, že poměr nabývá hodnoty menší než-li 1, proto lze projekt hodnotit jako výnosný ve
sledovaném časovém úseku. Dále pro posouzení použijeme metodu čisté současné hodnoty.
Velikost provozních nákladů budeme považovat stejné jako v předchozím v případě. Míru inflace
taktéž. Odpisy, hrubý zisk, čistý zisk, tok hotovosti a čistý tok hotovosti si budeme muset na
základě nových informací o zisku vypočítat. Použijeme již jednou uvedených vztahů. Odpisy pro
první a další řádky tabulky [2],[19]:

1
1

3753000Kč 2,15 80690 Kč
100 100ODP
V kN × ×

= = = (9.9)

2
2

3753000Kč 5,15 193280 Kč
100 100ODP

V kN × ×
= = =

Výpočet hrubého zisku pro první a druhý řádek tabulky [2],[19]:

1 1 1 1 381431Kč 10000Kč 80690Kč 290741 KčODPHZ V N PN= - - = - - = (9.10)

2 2 2 2 381431Kč 10200Kč 193280Kč 177951 KčODPHZ V N PN= - - = - - = (9.11)

Výpočet daně z příjmu a čistého zisku [2],[19]:

1 10,15 0,15 290741Kč 43611 KčDP HZ= × = × = (9.12)
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1 1 1- 290741Kč - 43611Kč 247130 KčČZ HZ DP= = = (9.13)

Následně je zbývá vypočíst tok hotovosti a čistý tok hotovosti [2],[19]:

1 1 247130Kč 80690Kč 327820 KčODPTH ČZ N= + = + = (9.14)

1
1 1 1

327820Kč 309264 Kč
611

100100
X

THČTH
p

= = =
æ ö æ ö++ ç ÷ç ÷

è øè ø

(9.15)

V závěrem pak čistá současná hodnota zjišťující výhodnost investice v daném časovém
období, která dle očekávání nabývá kladných hodnot a investici lze tudíž prohlásit za efektivní
[2],[19].

30

1
- 4633904Kč -3753000Kč 880904 Kči

i
NPV ČTH PI

=

= = =å  (9.16)

Tabulka 26: Celkové ekonomické zhodnocení pro zvolený průtok

Rok Tržby V
[Kč]

Provozní
náklady PN

[Kč]
Odpisy Nod

[Kč]
Hrubý

zisk HZ
[Kč]

Daň z
příjmu  DP

[Kč]

Čistý
zisk ČZ

[Kč]

Tok
hotovosti
TH [Kč]

Čistý tok
hotovosti
ČTH [Kč]

1 381431 10000 80690 290741 43611 247130 327820 309264
2 381431 10200 193280 177951 26693 151258 344538 306638
3 381431 10404 193280 177747 26662 151085 344365 289135
4 381431 10612 193280 177539 26631 150908 344188 272629
5 381431 10824 193280 177327 26599 150728 344008 257063
6 381431 11041 193280 177110 26567 150544 343824 242382
7 381431 11262 193280 176889 26533 150356 343636 228538
8 381431 11487 193280 176664 26500 150165 343445 215481
9 381431 11717 193280 176434 26465 149969 343249 203169

10 381431 11951 193280 176200 26430 149770 343050 191557
11 381431 12190 193280 175961 26394 149567 342847 180607
12 381431 12434 193280 175717 26358 149360 342640 170281
13 381431 12682 193280 175469 26320 149148 342428 160544
14 381431 12936 193280 175215 26282 148933 342213 151361
15 381431 13195 193280 174956 26243 148713 341993 142702
16 381431 13459 193280 174692 26204 148488 341768 134536
17 381431 13728 193280 174423 26163 148260 341540 126836
18 381431 14002 193280 174149 26122 148026 341306 119575
19 381431 14282 193280 173869 26080 147788 341068 112727
20 381431 14568 193280 173583 26037 147545 340825 106271
21 381431 14859 0 366572 54986 311586 311586 91655
22 381431 15157 0 366274 54941 311333 311333 86397
23 381431 15460 0 365971 54896 311076 311076 81439
24 381431 15769 0 365662 54849 310813 310813 76764
25 381431 16084 0 365347 54802 310545 310545 72356
26 381431 16406 0 365025 54754 310271 310271 68201
27 381431 16734 0 364697 54705 309992 309992 64282
28 381431 17069 0 364362 54654 309708 309708 60588
29 381431 17410 0 364021 54603 309418 309418 57105
30 381431 17758 0 363673 54551 309122 309122 53821



Celkové ekonomické zhodnocení 78

Pro posouzení návratnosti navržené malé vodní elektrárny byl pro názornost vytvořen graf,
ukazující počáteční investici a postupný návrat financí investorovi. Z něj lze vidět, že se výrobna
sama zaplatí přibližně za 11,5 roku. Další roky provozu již budou výdělečné.

Návrat financí investorovi
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Obrázek 24: Znázornění návratu financí investorovi
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10 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zpracovat legislativní rámec nové malé vodní elektrárny a zpracovat její
základní ekonomickou rozvahu. Následně měla být energetická výrobna technicky navrhnuta a na
základě tohoto technického řešení měl být projekt znovu přepočten za účelem zpřesnění
pořizovacích nákladů a zisku.

Při zpracování legislativního rámce bylo zjištěno, že stavba MVE je v dnešní době značně
složitou záležitostí. K její stavbě je třeba dostat celou řadu povolení od celé řady státních či
místních institucí. V opačném případě nelze stavbu zahájit. Obvyklá doba čekání na vyřízení
povolení stavby se všemi formalitami se pohybuje v rozmezí jednoho roku až dvou let. Dále byla
zpracována problematika parametrů vykupované elektřiny a výkupních cen elektřiny, informující
o povinnostech a právech majitele výrobny.

Následně se práce zabývá základní ekonomickou rozvahou nové malé vodní elektrárny
navrhované pro lokalitu bývalého mlýna v obci Tulešice. Na základě hydrologických podmínek a
také na základě ceny jednotlivých vodních motorů byla jako budoucí turbína zvolena turbína
Bánkiho. Pro ni byl proveden odhad pořizovací ceny a výpočet budoucího výdělku. Na základě
těchto údajů byl vybrán nejideálnější jmenovitý průtok Q=1,3m3s-1. Pro něj pak byla vypočítána
efektivnost pomoci metody čistého toku hotovosti.

Závěrem se autor na základě hydrologických podmínek a typu zvolené turbíny s daným
průtokem snaží navrhnout celkové technologické řešení malé vodní elektrárny. To zahrnuje výběr
jednotlivých technologických celků a jejich popis, eventuálně potřebný výpočet. Je nutné uvést,
že oproti původním předpokladům byla vybrána turbína s regulací, pracující s dobrou účinností i
za malých průtoků. To vedlo ke zvýšení výkonu a tak i celkového zisku, avšak za cenu vyšších
pořizovacích nákladů. Vložená investice v podobě dražší turbíny by se však při bezproblémovém
provozu a žádných neočekávaných výdajích měla vrátit a provoz by měl být ekonomicky
výhodnější, než-li při použití turbíny bez regulace. Následně proběhlo ekonomického zhodnocení
a to stejným způsobem jako při návrhu nejideálnějšího průtoku, tedy metodou čistého toku
hotovosti. Investice do stavby MVE byla dle předpokladů shledána efektivní. Očekávaná doba
návratnosti výdajů je přibližně 11,5 roku, což vzhledem k životnosti, která se očekává minimálně
30 let, zaručuje budoucí ekonomickou návratnost díla.
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PŘÍLOHY
Příloha A – Přepočítávací součinitelé pro okolní teploty země odlišné od 20°C

Příloha B – Tabulka dovolených proudů vodičů uložených v zemi(v ampérech)
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Příloha C –  Přepočítávací součinitelé proudové zatížitelnosti pro půdu s různým měrným
              tepelným odporem

Příloha D – Součinitel ke pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu

Příloha E – Materiálové konstanty pro výpočet oteplení vodiče při zkratu
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