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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá 

výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na 
koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další část se zabývá připojením elektrárny do 
elektrizační soustavy. V závěru je řešeno ekonomické zhodnocení celého vodního díla. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  malá vodní elektrárna, vodní tok, energie vody, Bánkiho turbína, 
Šneková turbína, generátor 
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ABSTRACT 
This bachelor´s thesis describes the design of small hydroelectric power plants. The first part 

deals with the selection of a suitable site and its hydro-energy solution. The second part focuses 
on the conceptual design of small hydroelectric power plants. The following section discusses 
connecting the power plant to the electricity grid. Finally, work is done economic evaluation of 
the entire water works 

 

 

KEY WORDS:  small water-power station, watercourse, water energy, Banki turbine, 
Archimedes screw, generator 
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ÚVOD 
Využívání energie vodních toků patří již odedávna k základním zdrojům získávání energie. 

Její potenciál patří mezi cenné bohatství každé země. V posledních letech se otázky využívání 
vodní energie dostává do popředí zájmů, skrze omezenému množství zásob fosilních paliv. 

Ve světě se hydroenergetický potenciál toků využívá z 65% až 95%. V České republice se 
v současné době hydroenergetický potenciál využívá pouze z 35%. 

Při současném stavu techniky a možnostech krytí spotřeby jsou vodní elektrárny velmi 
efektivním, obnovitelným a ekologicky výhodným producentem elektrické energie. Vodní 
elektrárna je velmi složité stavební dílo. Na jeho přípravě, projekci, výstavbě a provozu se 
podílejí odborníci z různých profesí. 

V tomto projektu se budeme zabívat malou vodní elektrárnou. Malé vodní elektrárny jsou 
elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW. Budují se ve většině případů jako průběžné, tedy 
bez akumulace, tudíž jejich provoz je závislý na okamžitých podmínkách daného toku. Potom 
tedy nemají schopnost regulovat v dlouhých cyklech průtok a tím i výkon a výrobu elektrické 
energie. Nicméně na rozdíl od jiných ekologicky šetrných zdrojů (větrné, solární elektrárny),   
jsou zárukou nepřetržované dodávky určitého množství energie. 

Elektrická energie vyráběna v těchto elektrárnách je nejlacinější elektrickou energií, která je 
dodávána do elektrizační soustavy. Využití hydroenergetického potenciálu v malé vodní 
elektrárně je proto v zájmu celé společnosti. [1] 

 

 

1 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA MVE 
Výstavbu MVE je třeba dokonale připravit. Ve fázi přípravy musíme vykonat řadu 

důležitých činností. Období přípravy MVE  můžeme rozdělit na dvě hlavní fáze: 

• Výběr lokality s jejím posouzením 
• Projektová příprava 

První fáze má dost podstatný význam, zde je třeba na základě potřebných (orientačních) 
informací zpracovat relativně přesné zhodnocení vhodnosti pro realizaci MVE. Vyžaduje to 
několik zkušeností a poznatků o přípravě, výstavbě a provozu MVE. 

V této fázi se tvoří i koncepční návrh celého díla včetně systému následného provozu. 
Plánovaná živostnost elektrárny je minimálně několik desítek let, proto jakékoliv podcenění 
v případě realizace může mít trvalé následky během celé životnosti MVE. Proto je třeba alespoň 
tuto záležitost prokonzultovat s odborníkem-hydroenergetikem. Velmi důležité je prověření i 
okolností jako jsou: vodohospodářské poměry, zájmy ochrany přírody, zájmy památkové 
ochrany, stanovisko veřejnosti. 

Při výběru lokality MVE je třeba mít již od začátku co nejspolehlivější podklady o spádu a 
průtoku. Na těchto parametrech totiž závisí celkový výkon i výroba elektrické energie a tedy i 
hospodářský výsledek budoucí MVE. 
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Údaje o spádových poměrech se dají odhadnout z mapových podkladů, to ovšem není tolik 
přesné nebo můžeme přímo měření nivelací. 

K odhadům průtoku postačí hodnoty, které lze vyčíst z Českého hydrometeorologického 
ústavu nebo může postačit odhad z odborné literatury. 

Druhá fáze, která se týká projektové přípravy, zahrnuje vlastní návrh MVE a to zejména 
stavební část (vtokové objekty, strojovna,…), technologickou část (turbíny, generátory, 
transformátory,…), připojení do energetické soustavy a ekonomickou část. [1] 

1.1 Výběr lokality 
 

Řeka: Oslava 

Povodí: Dyje 6 

Kraj: Vysočina 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Město: Velké Meziříčí 

 

 

Mnou vybraná lokalita je situována na řece Oslavě ve Velkém Meziříčí. Jez se nachází přímo 
ve městě nedaleko od centra. Tento jez byl zprovozněn v roce 1928 za účelem využívání vodní 
energie, tedy vybudování malé vodní elektrárny, která sloužila jako zdroj pro místí strojírnu, 
která se tu v té době nacházela. V dnešní době se zde strojírna již nenachází, proto zanikla i 
MVE.  Tuto lokalitu jsem tedy vybral, protože se zde v  minulosti podobné vodní dílo nacházelo. 

 
Poblíž lokality je vedena místí komunikace, která zajišťuje bezproblémovou dostupnost. 

Nevýhodou této lokality může být to, že není odlehlá. Tudíž zde může vznikat problém ohledně 
hlučnosti elektrárny. 

 

 

Obrázek 1-1 Lokalita MVE 
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Obrázek 1-2 Územní plán a foto lokality 

 

 

1.1.1 Hydroenergetický potenciál zvolené lokality 
Hydroenergetický potenciál určují 2 základní parametry: 
a) využitelný spád 
b) průtok  
 
Využitelný spád - Je spád mezi dvěma posuzovanými úseky toku, který chceme energeticky 

využít. Je dán výškovým rozdílem horní a dolní hladiny. Lze ho určit nivelací úrovně hladin. 

Tento spád představuje potenciální energii vody, která slouží pro energetickou přeměnu ve 
vodní turbíně. [2] 

Využitelný spád pro naši lokalitu činí H= 2m. Jelikož nevlastním nivelační zařízení, použil 
jsem metodu přibližného měření. 

 
Průtok - Jedná se o průtočné množství vody v daném profilu, který chceme využít. Hodnoty 

průtoku lze získat od českého hydrometeorologického ústavu, popřípadě od správy povodí. Tím 
zjistíme průměrný roční průtok a také M-denní průtok udávající průměrný denní průtok, který je 
dosažen nebo překročen během M dní v roce. [2] 

Podle ČHMU průměrný roční průtok u stanice Velkého Meziříčí na řece Oslavě je  
Q= 2,1m3/s. 
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Tabulka 1-1 Velké vody opakující se jednou za (N-leté období) [3] 

N-leté průtoky [m3
.s

-1] 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

 33  46  65  80,5  97,5  121  140 

 
Tabulka 1-2 Hodnoty průměrného překročení průtoku po dobu (M-denní) [3] 

Dnů 30 60 90 120 150 170 200 230 260 290 320 350 365 

m
3
/s 4,4 3,1 2,5 2,15 1,7 1,45 1,2 1 0,7 0,55 0,42 0,35 0,27 

 
 

 
Obrázek 1-3 Odtoková křivka 

 

1.2 Určení hydroenergetického potenciálu 
Pro základní teoretický odhad hydroenergetického potenciálu MVE se používá vzorec, kde je 

brána hodnota účinnosti přeměny energie η=1: 
 �� = � ∙ � ∙ � ∙ �  [W] (1.1) 

 
kde: 
 ρ - hustota vody [ρ=1000kg/m3] 
 g - gravitační zrychlení [9,81m.s-1] 
 Q- průtok [m3.s-1] 
 H- spád využitý vodní elektrárnou [m] 
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Pro výpočet teoretického výkonu, musíme určit vhodný průtok Q z odtokové křivky. Malé 
vodní elektrárny se obvykle dimenzují na 90 ti až 180 ti denní hodnotě průtoku. 

Po konzultaci použijeme v našem případě hodnoty odpovídající 150 a 210 dnům. Je to z toho 
důvodu, protože těmito hodnotami vymezíme největší obsah pod průtokovou křivkou. 

Tyto dvě hodnoty v závěru porovnáme a z ekonomického hlediska určíme, která z těchto 
dvou variant je výhodnější. 

 

 
Obrázek 1-4 Odtoková křivka pro 150ti denní hodnotu průtoku 

 

 

Obrázek 1-5 Odtoková křivka pro 210ti denní hodnotu průtoku 
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Z teoretického výkonu ovšem nezískáme celý tento výkon, jelikož je přeměna hydraulické 

energie v mechanickou spojena se ztrátami, které při tomto procesu vznikají. 

Výkon, který dostaneme na spojce motoru, nazýváme výkonem turbíny, který se označuje 
jako Pef a je menší než Pt, platí tedy vztah: 

 
 �	
  =  �� ∙ ��    [W] 

 
 (1.2) 

 

Kde:  
ηt je účinnost vodní turbíny a má hodnotu menší než 1. 
Po dosazení dostaneme: 

 
 �	
  =  �� ∙ � ∙ � ∙ � ∙ �  [W] 

 

 

    (1.3) 

 
Účinnost turbíny ηt má hodnotu v rozmezí 0,75 až 0,93 podle druhu a velikosti turbíny. 

I zde ovšem vznikají ztráty spojené s přeměnou energie ve vodní turbíně a bývají často trojího 
druhu: 

 
• objemové 

• hydraulické 

• mechanické 
 
 

1.2.1 Objemové ztráty 
Průtok Q, který je přiváděn k turbíně, ve skutečnosti neprojde celý oběžným kolem. Část 

vody obteče oběžné kolo, část vody unikne ucpávkou kolem hřídele turbíny a nevykoná žádnou 
práci. Oběžným kolem tedy proteče menší množství, proto musíme přiváděný průtok Q násobit 
číslem menším než 1. Nazýváme ho objemovou účinností turbíny ηv a platí: 

 
 �	
  =  � ∙ �  [W] 

 

 

    (1.4) 

 

1.2.2 Hydraulické ztráty 
Spád H, který máme k dispozici, se částečně spotřebuje na překonávání průtokových odporů 

v turbíně. Tyto odpory vznikají vlivem tření vody o stěny turbínových kanálů, vlivem ohybu 
vodního proudu a vlivem víření vody. Využitelný spád, který potřebujeme na přeměnu energie, 
bude tedy menší. Koeficient, kterým násobíme spád H, abychom dostali hydraulický spád Hef, 
nazýváme hydraulickou účinností ηh, přičemž: 

 
 �	
  =  �� ∙ �  [m] 

 

 

    (1.5) 
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1.2.3 Mechanické ztráty 
Tyto ztráty v turbíně způsobuje tření v ložiscích turbíny, tření vnějších ploch oběžného kola 

o vodu, která ho obklopuje při otáčení. Proto zavádíme další koeficient ηm, který nazýváme 
mechanickou účinností.  

 
Při uvážení všech těchto tří ztrát tedy potom platí pro efektivní výkon turbíny následující vztah: 

 �	
 =  � ∙ � ∙ � ∙ � ∙  � ∙  �� ∙ ��    [W] (1.6) 

 
Přičemž celková účinnost turbíny ηt je dána součinem všech tří dílčích účinností, proto platí 

vztah: �	
   =  � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ ��  [W]  (1.7) 

 
 Poté tedy hodnota ηt u dobře navržených turbín při optimálním průtoku a spádu bývá 0,85 až 

0,93. [1] 
 

1.2.4 Výkon na prahu elektrárny 
Dále je třeba se zabívat výkonem, který elektrárna dodává do elektrické sítě. Nazývá se 

výkonem na prahu elektrárny. 

Abychom byli schopni určit tento výkon, musíme k teoretickému výkonu započítat účinnost 
turbíny ηt, účinnost elektrického generátoru ηg popřípadě účinnost převodu ηp. 

       Mechanický výkon odevzdává turbína generátoru, ve kterém se mění mechanický výkon na 
elektrický. Generátor má vlivem vlastních ztrát účinnost ηg = 0,85 až 0,97. Pro synchronní 
generátory platí vyšší hodnoty ηg > 0,9. Pro asynchronní motory ve funkci generátoru platí 
hodnoty ηg < 0,9. Vyskytují se i generátory, které nejsou na společné hřídeli s turbínou, proto zde 
vznikají ztráty takzvaným převodem ηp = 0,94 až 0,98. [1] 

 
Výkon dodávaný do sítě je definován vztahem: 
 � =  �	
 ∙  �� ∙  ��  [W] (1.8) 

 
po dosazení: 

 � =  � ∙ � ∙ � ∙ � ∙  �� ∙  �� ∙  ��   [W] (1.9) 

 
celkovou účinnost vyjádříme vztahem: 

 ��  =  �� ∙  �� ∙  ��    [-] (1.10) 

 
poté je výsledný vztah: 
 � =  � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ ��   [W] (1.11) 
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1.3 Výpočtová část 
Abychom mohli spočítat jednotlivé výkony, bude potřeba si ještě určit, jaké druhy vodních 

turbín budou pro náš návrh použity. Pro náš návrh budou požity dvě turbíny a to Bánkiho turbína 
a Šneková turbína. Tyto turbíny byly vybrány pro vhodnost použití na malých vodních tocích.  
Přičemž Šneková turbína bude použita jak pro návrh 150ti denní hodnoty průtoku, tak i pro 
hodnotu 210ti denního průtoku. To samé platí i pro použití Bánkiho turbíny. Účinnost Šnekové 
turbíny bývá uváděna ηt = 0,85 až 0,87 [6] a účinnost Bánkiho turbíny bývá uváděna ηt = 0,78 až 
0,84. [5] 

Nyní odečteme hodnoty průtoku z odtokové křivky a určíme jednotlivé účinnosti, které 
zapíšeme pro přehlednost do tabulky a provedeme výpočet. Hodnoty jednotlivých účinností, které 
použiji pro dosazení, vycházejí z jejich středních hodnot. 

 
Tabulka 1-3Hodnoty pro 150ti denní průtok 

Odečtený průtok Q ηg ηp ηtš ηtb 

[m3
/s] [-] [-] [-] [-] 

1,7 0,91 0,96 0,86 0,81 

 

Tabulka 1-4 Hodnoty pro 210ti denní průtok 

Odečtený průtok Q ηg ηp ηtš ηtb 

[m3
/s] [-] [-] [-] [-] 

1,15 0,91 0,96 0,86 0,81 

 

Výpočet pro tabulku č. 1-3: 

Výpočet pro Šnekovou turbínu: 

Teoretický výkon: 
 �	
  =  ��š ∙ � ∙ � ∙ � ∙ � =  0,86 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 1,7 ∙ 2 =  28,68 ��  (1.12) 

 
Výkon na prahu elektrárny: 

 � =  � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ ��  (1.13) 
 

Celková účinnost: 
  ��  =  ��š ∙  �� ∙  ��  =  0,86 ∙ 0,91 ∙ 0,96 =  0,75  (1.14)  
po dosazení: 

 � =  1000 ∙ 9,81 ∙ 2 ∙ 1,7 ∙ 0,75 =  25,01 ��  (1.15) 
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Výpočet pro Bánkiho turbínu: 
 

Teoretický výkon: 
 �	
 =  ��� ∙ � ∙ � ∙ � ∙ � =  0,81 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 1,7 ∙ 2 =  27,02 ��  (1.16) 

 
Výkon na prahu elektrárny: 

 � =  � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ ��  (1.17) 
Celková účinnost: 
 ��  =  ��� ∙  �� ∙  ��  =  0,81 ∙ 0,91 ∙ 0,96 =  0,7 (1.18) 

 
po dosazení: 

 � =  1000 ∙ 9,81 ∙ 2 ∙ 1,7 ∙ 0,7 =  23,35 ��  (1.19) 
  

Výpočet pro tabulku č. 1-4: 

Výpočet pro Šnekovou turbínu: 

Teoretický výkon: 
 �	
  =  ��š ∙ � ∙ � ∙ � ∙ �  =  0,86 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 1,15 ∙ 2 = 19,4 kW (1.20) 

 
Výkon na prahu elektrárny: 

 � =  � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ ��  (1.21) 
 

Celková účinnost: 
 ��  =  ��š ∙  �� ∙  ��   =  0,86 ∙ 0,91 ∙ 0,96 =  0,75 (1.22) 

 
po dosazení: 

 � =  1000 ∙ 9,81 ∙ 2 ∙ 1,15 ∙ 0,75 =  16,92 ��  (1.23) 
 

Výpočet pro Bánkiho turbínu: 

Teoretický výkon: 
 �	
 =  ��� ∙ � ∙ � ∙ � ∙ �  =  0,81 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 1,15 ∙ 2 =  18,27 �� (1.24) 

 
Výkon na prahu elektrárny: 

 � =  � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ ��  (1.25) 
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Celková účinnost: 

��  =  ��� ∙  �� ∙  ��    =  0,81 ∙ 0,91 ∙ 0,96 =  0,7 (1.26) 

 
po dosazení: 

 � =  1000 ∙ 9,81 ∙ 2 ∙ 1,15 ∙ 0,7 =  15,79��  (1.27) 
 

2 NÁVRH MVE NA ZVOLENÉM TOKU 
V této kapitole se budeme zabívat hlavními částmi MVE, do kterých zahrnujeme: 

- vtokový objekt s příslušenstvím 
- strojovna  
- turbíny 
- generátory 

2.1 Vtokový objekt 
Vtokové objekty se vyskytují u každé vodní elektrárny a jejich funkce spočívá v tom, že 

zabezpečují dostatečný přítok vody z průtoku do přivaděče, který dále vede vodu do vodní 
elektrárny. Bývá navržen tak, aby způsoboval co nejmenší hydraulické ztráty a zabraňoval 
vniknutí hrubých splavenin a plovoucích předmětů (např. dřevo, led, plovoucí tráva, listí atd.) 
k turbínám. 

Hlavní zásady pro navržení vtokového objektu: 
- zajištění potřebného přítoku vody k turbínám elektrárny 
- práh vtokového objektu musí být umístěn nad dnem horní nádrže, aby nedocházelo 

k zanášení vtoku hrubými a jemnými částicemi 
- v případě, že dochází k zanášení toku částicemi, je třeba navrhnout za vtokem usazovací 

nádrž s proplachováním 
- vtokový objekt je potřeba osadit česlemi, které brání vniknutí plovoucích předmětů do 

vtoku 
- konstrukce vtoku musí zamezit vniknutí vzduchu do hydraulických systémů vodní 

turbíny 
- vtokový objekt musí být vybaven provozním uzávěrem, který umožňuje bezpečné 

ovládání přítoku vody do přivaděče 
- vtokové objekty musí být situovány a vhodně řešeny tak, aby způsobovaly co nejmenší 

hydraulické ztráty  
- provoz vtokového objektu musí být nenáročný na obsluhu a spotřebu energie [1][2] 

2.1.1 Vtokový objekt jezové vodní elektrárny 
Vtokový objekt jezové vodní elektrárny je sestaven z několika jednotlivých částí, které mají 

společně zabraňovat vnikání splavenin, plovoucích nečistot, ledu a strhávání vzduchu do vtoku 
turbíny. Průtokový profil se zpravidla navrhuje tak, aby rychlost proudění nepřesahovalo 0,8 až 
1,2 ms-1. [1] 
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.  
Obrázek 2-1 Vtokový objekt [1] 

 
Nyní si popíšeme jednotlivé části vtokového objektu, které jsou vidět na obrázku. 
 

2.1.2 Vtokový práh 
Vtokový práh je určen k tomu, aby zachytával hrubé splaveniny, které se sunou nebo 

posouvají po dně toku. Práh bývá minimálně 0,5m vysoký a přední vtoková hrana musí být 
zaoblená tak, aby nedocházelo ke vzniku vírů a strhávání vzduchu do vtoků. Při větších 
průtocích v přilehlém jezovém poli vnikají před prahem tzv. spirálové proudy, které unášejí 
usazený materiál pod jez. [1] 

 

2.1.3  Norná clona 
Bývá nejčastěji umístěna nad vtokovým prahem a je konstruována jako železobetonová. 

Vstupní profil návodní stěny je vždy umístěn zhruba 0,5m pod minimální provozní hladinou. 
Jejím účelem je usměrňovat plovoucí předměty a ledy pod jez. Současně slouží jako horní opora 
hrubých česlí. [1] 

 

2.1.4  Česle 
Česle slouží k oddělování proudící vody od splavenin a jiných nečistot, které by mohli při 

vniknutí na turbínu poškodit např. jejich lopatky nebo uchycení naplavenin na lopatkách by 
mohlo dojít ke změně charakteru proudění a obtékání lopatek turbín, což by mělo za následek 
celkové snížení výkonu.  

U vodních elektráren rozeznáváme česle hrubé a česle jemné. 
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2.1.4.1 Hrubé česle 
Hrubé česle se zabudovávají mezi vtokový práh a vtokovou lávkou. Jedná se o svisle 

zabetonované traverze či trubky (česlice), mezi kterými bývají mezery 150 až 350mm záleží 
především na charakteru toku a předpokládaným rozměrům plovoucích předmětů. Rychlost 
proudění se v oblasti hrubých česlí uvažuje asi 0,5 až 0,6ms-1. 

Při navrhování vodního díla je nutné počítat s tím, že proudění vody přes česle způsobí 
hydraulické ztráty, které lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu: 

 

ℎ"� = # ∙ $ %�&'() ∙ *+,�  (2.1) 

 
kde:  ℎ"� - hydraulické ztráty v hrubých česlích # - ztrátový činitel obtékání česlic [-] -� - vzdálenost mezi česlicemi [m], ./ - střední rychlost proudění v profilu hrubých česlí [ms-1] 
 
Tyto ztráty ovšem platí pro česle čisté. V případě zanešení česlí se ztráty zvětšují 

několikanásobně, proto je důležité česle v pravidelných intervalech čistit. [2] 
 

2.1.4.2 Jemné česle 
Jemné česle jsou zkonstruovány z ocelových prutů o průřezu od 60x8mm až do 160x20mm. 

Jednotlivé vzdálenosti prutů od sebe bývají 25 až 50mm. Česle se navrhují ve sklonu 60° až 70° 
(kvůli lepšímu čištění, naplaveniny se vyhrnují nahoru) na rozdíl od svislých hrubých česlí. 
Jemné česle se dimenzují na plný hydrostatický tlak, to je v případě, kdy jsou česle zcela ucpané, 
proto se podle rozměrů a tlaku osazují česle podpěrným systémem. Obvykle se podepírají jedním 
nebo několika vodorovnými nosníky proudnicového průřezu.  

Většinou se tyto česle skládají z jednotlivých rozebíratelných sekcí, díky kterým se mohou 
jednotlivě vybírat. Čištění česlí se provádí několika způsoby a to buď ručně, nebo se česle čistí 
strojově např. mechanickou škrabkou z plošiny nad vtokem, řetězovým čistícím strojem apod. 
Mohou se používat i samočistící česle ze syntetických materiálů. 

Rychlost proudění vody před česlemi se doporučuje zhruba 0,8ms-1. Hydraulické ztráty u 
jemných česlí bývají poměrně velké a lze je vyjádřit vztahem: 

 

ℎ"� = # ∙ $ %�&'() ∙ *+,� ∙ 0123 ∙ �4 ∙ ��  (2.2) 

 
kde: 3 - úhel roviny česlí od vodorovné roviny [°] �4- koeficient zahrnující šikmost obtékání česlí při sbíhajících se stěnách vtoku (4 až 5,5) ��- koeficient vyjadřující vliv podpěr česlí. Dosazují se hodnoty 1 nebo 2. Záleží, zda jsou 

česle bez podpěrné konstrukce, či se složitou podpěrnou konstrukcí. [2] 
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2.1.5 Vtoky do turbín 
Vtoky musí mít plynulý tvar jak ve svislém, tak i vodorovném řezu aby zde vznikali co 

nejmenší odpory. Vstupní profil je umístěn vždy pod minimální provozní hladinou (bývá 
uváděna 0,2m, nižší se považuje za nevhodné) a přední vtoková hrana musí být opět zaoblená 
tak, aby nedocházelo ke vzniku vírů a strhávání vzduchu do vtoků. Práh vtoků před jemnými 
česlemi má podobný tvar jako vtokový práh. V prahu může být umístěn proplachovací kanál na 
proplachování splavenin usazených na dně před prahem. Proplachovací kanál vyúsťuje do dolní 
vody pod jezem. [1] 

 

2.1.6 Vtokové uzávěry 
Vtokové uzávěry se budují v místech, kde voda vtéká do spirál turbín. Nejčastěji se jako 

vtokové uzávěry používají stavědla.  Stavidla se většinou skládají z dřevěné nebo plechové 
desky a bývají řešeny tak, aby při výpadku elektrického proudu svoji vlastní tíhou uzavřeli 
průtokový profil a tím zabezpečili ochranu turbín. Stavidlem pohybuje zdvíhací mechanismus, 
který bývá nejčastěji umístěn nad vlastním stavidlem. Jako pohon se využívá elektromotor 
s převodem. Může se využít i jednoduší ruční pohon. [5] 

 
 

 
Obrázek 2-2 Stavědlo [5] 

 

Stavidla jsou dimenzována tak, aby odolaly plnému tlaku vody, který na ně působí z jedné 
strany. Zdvihací mechanismus musí vyvinout takovou sílu, aby překonal tření ve vedení, váhu 
stavidla a stavidlo zdvihl. 

2.1.6.1 Výpočet stavidla 
Pro určení potřebné tloušťky desek s k výrobě dřevného stavidla lze použít tabulku. V tomto 

případě budeme vycházet s šířky stavidla B a výšky hladiny H. pro bezpečnost je lepší uvažovat 
s celkovým vodním sloupcem nastoupaným nad výškou stavidla H1. 
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Tabulka 2-1 Určování hodnoty šířky prkna s 

Vodní sloupec H 
[m] 

Šířka stavidla B [m] 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

0,3 

2,5 

2,5 

2,5 
2,5 3 3,5 

0,4 3 3,5 4 4,5 

0,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

0,6 
3 3,5 4 4,5 

5 5,5 

0,7 

2,5 

2,5 
3 

5,5 
6 

0,8 

3,5 
4 4,5 

5 
6,5 

0,9 

3 
5,5 

6 

1 
3,5 4,5 

5 6,5 7 

1,2 
3 

4 5,5 6 7 7,5 

1,4 

3 

3,5 4 4,5 
5 6 

7 
7,5 8,5 

1,6 

3 3,5 

5,5 6,5 8 9 

1,8 
4 4,5 5 6 7 

7,5 8,5 9,5 

2 8 9 10 

  Maximální tloušťka s [cm] desky stavidla 

 

V prvním sloupci vyhledáme danou výšku H vodního sloupce. V horním řádku tabulky si 
najdeme příslušnou šířku stavidla. Obě hodnoty se protnou v některé z buněk uvnitř tabulky, 
která udává potřebnou šířku prkna s. Prkna by měla mít minimální šířku š 15cm. Tabulka platí 
pro borová a modřínová prkna, ovšem tyto údaje lze použít i pro prkna smrková ale ty se kvůli 
své nižší životnosti moc nepoužívají. 

Potřebnou zdvihací sílu F určíme opět z tabulky. 

Tabulka 2-2 Určování zdvihací síly F 

Vodní sloupec H 
[m] 

Šířka stavidla B [m] 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

0,3 61 84 109 135 162 192 222 254 323 398 478 565 657 

0,4 107 147 190 235 282 332 384 439 555 981 817 962 1116 

0,5 165 227 293 361 433 509 588 670 845 1033 1235 1451 1680 

0,6 236 324 417 514 615 721 832 947 1191 1453 1733 2031 2347 

0,7 320 438 562 692 827 969 1116 1269 1592 1938 2307 2700 3115 

0,8 416 569 729 896 1070 1251 1440 1635 2048 2489 2958 3456 3982 

0,9 525 716 917 1126 1343 1569 1803 2047 2558 3104 3684 4298 4946 

1 645 880 1125 1381 1646 1921 2206 2502 3123 3784 4485 5226 6007 

1,2 924 1258 1606 1967 2341 2729 3130 3544 4412 5334 6308 7336 8416 

1,4 1252 1703 2170 2655 3156 3674 4209 4761 5915 7136 8425 9780 11203 

1,6 1629 2213 2818 3443 4089 4756 5443 6151 7629 9189 10831 12556 14364 

1,8 2055 2789 3548 4332 5140 5973 6831 7714 9552 11490 13526 15661 17894 

2 2530 3432 4362 5321 6309 7327 8373 9448 11658 14038 16507 19091 21791 

  Minimální zdvihací síla F [N] desky stavidla 
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V prvním sloupečku vyhledáme příslušnou výšku H vodního sloupce. V horním řádku 

tabulky vyhledáme šířku stavidla B. Tam, kde se nám hodnoty protnou, dostaneme potřebnou 
zdvihací sílu F. V praxi je lepší počítat raději s dvojnásobnou rezervou, kvůli možnému vzniku 
ztrátového tření (písek, led, příčení). Hodnoty v tabulce platí pro dřevěná stavidla při železném 
vodícím profilu. Je-li vodící profil z plechu, bude síla o 13% menší. Pohybuje-li se stavidlo po 
dřevěném profilu, jeho síla ke zdvižení bude o 25% větší, než udává tabulka. 

 

Maximální rychlost vody, která protéká stavidlem by za normálních okolností neměla 
překročit hodnotu 1m/s. Za tohoto předpokladu lze stanovit maximální průtok Q, který může 
stavidlem protékat. 

Tabulka 2-3 určení maximálního průtoku Q pod zdviženým stavidlem 

Vodní sloupec H 
[m] 

Šířka stavidla B [m] 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

0,3 90 120 150 180 210 240 270 300 360 420 480 540 600 

0,4 120 160 200 240 280 320 360 400 480 560 640 720 800 

0,5 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

0,6 180 240 300 360 420 480 540 600 720 840 960 1080 1200 

0,7 210 280 350 420 490 560 630 700 840 980 1120 1260 1400 

0,8 240 320 400 480 560 640 720 800 960 1120 1280 1440 1600 

0,9 270 360 450 540 630 720 810 900 1080 1260 1440 1620 1800 

1 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

1,2 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1440 1680 1920 2160 2400 

1,4 420 560 700 840 980 1120 1260 1400 1680 1960 2240 2520 2800 

1,6 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1920 2240 2560 2880 3200 

1,8 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 2160 2520 2880 3240 3600 

2 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 

  Minimální průtok Q [litr/sec] pod zcela zdviženým stavidlem 

 

Určování hodnoty průtoku je totožné jako při prvních dvou případech. V prvním sloupci 
nalezneme výšku H vodního sloupce, v horním řádku tabulky najdeme šířku stavidla B a kde se 
nám hodnoty protnou, dostaneme průtok Q. 

V poslední době se ovšem vtokové uzávěry u MVE s malými spády postupně přestávají 
navrhovat. Jejich funkci zastávají rozváděcí lopatky turbín (např. při použití Kaplanovy turbíny). 
Je to výhodné především po ekonomické stránce, ušetří se tímto investice. Ovšem hrozí zde 
nebezpečí, když dojde k selhání či zaseknutí rozvaděče např. vniknutím cizího tělesa mezi 
lopatky, tím nedochází k uzavření rozvaděče. V takovém případě nelze turbínu odstavit 
z provozu, proto by měli být k dispozici provizorní hrazení. Toto hrazení se používá na vtocích 
do turbíny a na výtocích ze savky, aby bylo možné provádět revize a opravy turbín i pod hladinou 
horní a dolní vody. [5] 
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2.2 Strojovna 
Strojovnou rozumíme stavební objekt, uvnitř kterého se nachází soubor strojů a zařízení 

k výrobě elektrické energie a k zabezpečení provozu MVE. Hlavní vybavení strojovny se skládá 
z turbíny, generátoru a transformátoru.  

Její základní stavební uspořádání se odvíjí od využití hydroenergetického potencionálu toku, 
na použitém typu a uspořádání hydroagregátů ( turbína - hydroalternátor ) a odvíjí se i od 
elektrického vybavení, včetně návrhu vyvedení elektrické energie. 

Rozměry strojovny by měly být navrženy tak, aby byla zaručena bezpečnost při provozu, 
montáži, revizi a opravách zařízení, tak jak to vyžaduje předpis na ochranu bezpečnosti práce a 
technických zařízení. Strojovnu můžeme rozdělit na dvě hlavní části. A to horní stavba a dolní 
stavba strojovny. [1] 

 

2.2.1 Horní stavba 
Je to část strojovny, která je situována nad úrovní podlahy. V tomto oddílu se obvykle 

nachází části hydroalternátorů s budiči, převody, transformátory, kontrolní panely jednotlivých 
hydroagregátů, mostové jeřáby, montážní plošiny. Horní stavba je ve většině případů zastřešená, 
kvůli ochraně zařízení před atmostferickými vlivy. Stavba má tedy charakter průmyslové haly. 
Rozměry horní stavby ovlivňuje jednotlivé rozmístění zařízení. Její konstrukci tvoří nosný skelet 
(může být ocelový nebo železobetonový), nosné prvky jeřábových drah a výplňové palivo. 

Typy horních staveb můžou být zakryté, polozakryté a odkryté. 
……..

 

Obrázek 2-3 Typy horních staveb [5] 

 

- zakrytá strojovna - zde je dán požadavek, který určuje rozměry stavby, aby veškerá 
zařízení MVE i včetně mostového jeřábu byly v uzavřené budově. Výšku a šířku určují 
rozměry dopravovaných zařízení a podmínky jejich přemisťování na montážní plošinu. 
Dále je přímo ovlivňuje způsob dopravy. Výšku strojovny může ovlivnit i použití 
spřáhnutého jeřábu, díky kterému je možno ušetřit na výšce 1,5m až 2m. Po finanční 
stránce se jedná o velice nákladnou stavbu, přesto kvůli jeho výhodám, týkajících se 
pracovního charakteru a pohodlí při údržbě a opravách technických zařízení, jde o 
nejrozšířenější způsob stavby. 
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- polozakrytá strojovna - tento typ výrazně dovoluje zmenšení rozměrů jak šířky, tak délky 
bez většího omezení pohodlí při provozu a obsluze MVE. Zde je pouze nad zakrytou 
částí strojovny umístěn hlavní obslužný jeřáb. Ostatní vybavení elektrárny jsou umístěny 
v zakryté části strojovny, která je v podstatě nižší, než v předešlém případě. Ve stropu 
strojovny jsou zabudovány odebíratelné poklopy, které zajišťují přístup k technickým 
zařízení při jejich opravách, montážích, demontážích. 

 
- odkrytá strojovna - je řešena bez horní stavby. Hydroalternátor je umístěn pod 

odebíratelným krytem, pomocná zařízení jsou umístěna na různých podlažích spodní 
stavby a i pod montážní plošinou strojovny. Zde vznikají problémy při opravách zařízení 
na odkryté montážní plošině. Toto uspořádání se dá navrhnout při malých výkonech 
hydroagregátů a u elektráren místního významu. [1] [2] 

 

2.2.2 Spodní stavba 
Spodní stavba bývá od té horní oddělena podlahou strojovny. Jedná se o hydrostatickou 

stavbu se specifickými požadavky na výstavbu, především na způsob zakládání, odvodu vody, 
kvalitu betonu apod. působí na ni namáhání, která jsou typická pro vodní stavby a to zejména 
vodní tlak, vztlak a průsak. Spodní stavba je nejsložitější konstrukční část MVE, protože kromě 
působícího namáhání musí odolávat i tíze veškerých konstrukcí a zařízení, které jsou umístěny 
na horní stavbě strojovny. 

Obvykle je řešená jako monolitická železobetonová konstrukce, v níž jsou navrženy 
dostatečně velké prostory pro uložení jednotlivých částí. V této části jsou umístěny 
hydroagregáty  a zařízení potřebná k zabezpečení jejich provozu. Jsou to uzávěry, synchronní 
ventily, čerpací agregáty mazacího a tlakového oleje, čerpadla chladící a prosáknuté vody, 
chladící kompresory, elektromotory, hydraulické pohony uzávěrů a další. 

Návrh této části MVE by měl být svěřen autorizovanému odborníkovi v oboru statiky a 
dynamiky konstrukcí. [1] [2] 

 

2.3 Vodní turbíny 
Vodní turbína je rotační vodní stroj, který přeměňuje kinetickou nebo tlakovou energii vody 

na mechanickou energii rotující hřídele. Turbína spolu s elektrickým generátorem, resp. 
alternátorem napojeným na turbínu, tvoří hlavní část vodní elektrárny. 

Vodní turbíny rozdělujeme do dvou skupin: 
- rovnotlaké (akční) 
- přetlakové (reakční) 

2.3.1 Rovnotlaké turbíny 
Jsou to takové turbíny, u kterých je pracovní proces charakterizován přiváděním kinetické 

energie vody v podobě vodního paprsku přímo k oběžnému kolu. Vodní paprsek přiváděný na 
lopatky oběžného kola odevzdá poměrnou většinu své energie přímým přenosem až na hřídel 
turbíny. Zbylá kinetická energie se poté využívá na odvedení vody od výstupní hrany oběžného 
kola turbíny. 
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Při pracovním procesu lze rozlišit dvě základní pracovní fáze: 
- první fáze - zde je snaha o co nejlepší uchování celé kinetické energie paprsku při 

přenosu energie volného proudu vody (vodního paprsku) z výstupního profilu trysky na 
lopatku oběžného kola. V této fázi se z hydraulického hlediska řeší problém, který je 
spojen s efektivním vrhem vodního paprsku na lopatku oběžného kola atmosferickým 
prostředím. Paprsek zachovává svoji kompaktnost, celistvost a tvar jen v určité omezené 
délce dráhy od výstupního profilu trysky. Záleží i na rychlosti vržení paprsku, při velké 
rychlosti se začínají paprsky dříve rozpadat. Proto se u rovnotlakých turbín volí co 
nejkratší dráha vodního paprsku vzduchem a jsou použity trysky velkých průřezů, které 
mají nižší rychlost vrhu paprsku. 

 
- Druhá fáze - jde o působení vodního paprsku na lopatku oběžného kola. Po hydraulické 

stránce jde především o optimalizaci účinků vodního paprsku, který dopadá na lopatku. 
Tato optimalizace vede k použití vyduté plochy lopatky. [1] 

 

2.3.2 Přetlakové turbíny 
V přetlakových turbínách se kinetická a tlaková energie vody přivádí ke vstupnímu profilu 

spirály, která zabezpečuje rovnoměrný rozvod energie po obvodu rozvaděče turbíny a dále po 
obvodu vstupních hran lopatek oběžného kola. Energie přiváděna na oběžné kolo turbíny se 
v převážné části mění na mechanickou energii rotující hřídele. Nevyužitá energie vody se 
z oběžného kola přivádí do savky, která zajišťuje dodatečnou přeměnu části přivedené energie a 
to znovu v mechanickou energii oběžného kola. Ze savky poté vytéká minimální část vodní 
energie, která je potřebná k zajištění odtoku vody ze savky. [1] 

 

2.4 Bánkiho turbína 
Bánkiho turbína se pro svoji jednoduchou konstrukci používá u MVE při rozsahu výkonu od 

1 do 1000kW a pro spády od 1,5m až do 200m. Jedná se o příčně dvojnásobně protékanou 
turbínu. Její účinnost bývá uváděna 78 až 84%. Turbína má velmi široké využití, zejména na 
malých vodních tocích. Turbína je vhodná ovšem pouze tehdy, kdy její průměr bývá nejméně 5x 
až 10x menší než spád H. Nehodí se například tam, kde hrozí vzestup vodní hladiny. 

Bánkiho turbína je velmi jednoduchá na výpočet a dá se realizovat poměrně dobře i v 
amatérských podmínkách. 

Její výhodou je, že při konstrukci není nutné používat žádný speciální materiál, běžně 
postačí obyčejný plech. Je snadno a rychle regulovatelná, je méně citlivá na nečistoty, než ostatní 
turbíny. Je odolná proti abrazi pískem, což je mechanické obrušování povrchu. Při změně 
zatížení vzniká pouze nepatrný vliv na vodní průtok. Není náchylná ke kavitaci. Ložiska bývají 
uloženy mimo vodu, takže je možno využít i energii pitné vody, aniž bychom se museli obávat 
jejího znečištění. Minimální počet lopatek je 28ks, doporučuje se 32ks. 

Náběžná hrana lopatky je přiostřená a svírá s tečnou úhel 30°. Výstupní hrana je též 
přiostřena a míří přesně do středu hřídele. [1] [5] 
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Obrázek 2-4 Bánkiho turbína [4] 

 

2.4.1 Princip turbíny 
Pro přívod vody k turbíně je použito potrubí kruhového průřezu. Před turbínou je umístěno 

hrdlo (přechodový mezikus), které mění kruhový průměr na obdélníkový průměr a to z toho 
důvodu, aby voda dopadala na lopatky oběžného kola rovnoměrně. Na konci tohoto přívodního 
celku bývá umístěna klapka, pomocí které regulujeme množství přivádějící vody. V prostoru 
mezi klapkou a zakřivenou stěnou (tento prostor nazýváme štěrbinou) se vodní spád přemění na 
pohybovou energii.  

Voda vtéká tangenciálně do oběžného kola, které je osazeno dlouhými lopatkami. Lopatky 
mají tendenci odklánět směr vody do středu kola ke hřídeli. Tato změna směru způsobí předání 
energie oběžnému kolu. Při prvním průtoku vody lopatkami se turbíně předá asi 79% z celkového 
výkonu. Zde zapůsobí vliv souběhu rychlostí a to rychlostí vody a otáčení kola. Vytékající 
paprsek proto nemíří na hřídel turbíny ale mine jej volným zavzdušněným prostorem. Poté vodní 
paprsek vtéká na lopatky na protější straně. Voda má opět tendenci změnit směr a předá lopatkám 
další část své energie a to zbylých 21% z celkového výkonu turbíny. Po opuštění paprsku z věnce 
voda volně vytéká do prostoru pod oběžným kolem. [5] 

 
Legenda: 
 

- H - činný spád [m] 
- H2 - spád v kole [m] 
- D - vnější průměr kola [mm] 
- d - kružnice, na nichž končí lopatky [mm] 
- n - otáčky turbíny [ot/min] 
- s - jmenovité otevření štěrbiny [mm] 
- Q - průtok [m3/s] 
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Obrázek 6 Řez Bánkiho turbínou [5] 

 

2.4.2  Výpočet parametrů Bánkiho turbíny 
V této části se budeme zabívat návrhem jednotlivých parametrů Bánkiho turbíny. 

 
V prvé řadě si vypočítáme ze spádu H vstupní rychlost vody c1[ms-1]: 

 56 = 0,98 ∙ √19,81 ∙ �  (2.3) 

 56 = 0,98 ∙ √19,81 ∙ 2  (2.4) 

 56 = 6,178 ∙ 096  (2.5) 

 
Nyní, když máme vypočítanou vstupní rychlost c1, můžeme vypočítat plochu štěrbiny a[m2] : 

: = �1000 ∙ 56 (2.6) 

 

: = 17001000 ∙ 6,17 (2.7) 

 : = 0,2758,  (2.8) 
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V dalším kroku odečteme z grafu hodnotu součinitele kd. Použijeme hodnotu spádu H, ke 

kterému v levé části grafu náleží hodnota kd. 

 

 
Obrázek 7 Graf určující součinitel kd 

Odečtená hodnota součinitele kd=2,3 
 

Teď, když máme odečtenou hodnotu součinitele kd, můžeme spočítat největší možné 
otevření štěrbiny s[mm]. K tomu budeme potřebovat velikost plochy štěrbiny a, dále součinitel 
odstřiku kostř. Tento součinitel odstřiku se pro Bánkiho turbíny uvádí 0,2. 

 

0 = 1000 ∙ ;: ∙ �<=�ř�?  (2.9) 

 

0 = 1000 ∙ ;0,275 ∙ 0,22,3  (2.10) 

 0 = 154,6488  (2.11) 
 

Ze získané hodnoty s si nyní můžeme vypočítat průměr kola D[mm]: 
 

A = 0�<=�ř 
(2.12) 

 

A = 154,640,2  
(2.13) 

 A = 773,288  (2.14) 
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Pro určení vnitřního průměru d[mm], na kterém končí vnitřní hrana lopatek, použijeme 

vzorec: 

B = A ∙ 0,66  (2.15) 
 B = 773,2 ∙ 0,66  (2.16) 
 B = 510,3188  (2.17) 

 
Výpočet délky štěrbiny: 

 C = A ∙ �?  (2.18) 
 C = 773,2 ∙ 2,3  (2.19) 
 C = 177888  (2.20) 

 
Z délky štěrbiny můžeme určit délku lopatek L2, jejich délka se by měla být o 5mm-15mm 

větší, než je délka štěrbiny L ≫ C, = 178888 
 
Výpočet jmenovitých otáček turbíny n[ot/min] vychází z průměru D a vstupní rychlosti c1 : 
 

2 = 9898 ∙ 56A  (2.21) 

 

2 = 9898 ∙ 6,17773,2 
(2.22) 

 2 = 79EF/812  (2.23) 
 
Přibližný průměr hřídele dh vypočítáme pomocí spádu H, průtoku Q a otáček n: 

 

B� = 160 ∙ ; � ∙ �75 ∙ 2)
 

 

(2.24) 

B� = ;2 ∙ 170075 ∙ 79)
 (2.25) 

 B� = 132,9688 (2.26) 

 
Celý tento výpočet byl proveden pro hodnotu průtoku Q=1,7m3/s. Pro hodnotu průtoku Q= 

1,15m3/s bude výpočet totožný, pouze se bude lišit průtokem. Proto hodnoty porovnáme 
v tabulce 2-4. 
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Tabulka 2-4 Parametry turbíny pro jednotlivé průtoky 

Q = 1,7 m3
/s Q = 1,15 m3

/s 

Parametry Hodnoty Parametry Hodnoty 

c1 6,17 m/s c1 6,17 m/s 

a 0,275 m2 a 0,186 m2 

s 154,64 mm s 127,18 mm 

D 773,2 mm D 635,9 mm 

d 510,31 mm d 419,7 mm 

L 1778,36 mm L 1462,57 mm 

L2 1788,36 mm L2 1472,57 mm 

n 79 ot/min n 96 ot/min 

dh 132,96 mm dh 107,5 mm 

 

V našem případě použijeme dvou sekční oběžné kolo, přičemž kolo rozdělíme na dvě různě 
dlouhé sekce. Při použití pohonu jednoho generátoru se rozdělení provádí v poměru 1/3 a 2/3 
délky. 

 

Obrázek 2-7 Dvou sekční turbína [4] 

 

Každá sekce má svoji ovládanou klapku. Při plném průtoku pracují obě části turbíny 
současně. Jakmile se začne průtok vody postupně zmenšovat, uzavírá se úzká klapka do té doby, 
než je malá sekce turbíny zcela uzavřena a pracuje pouze sekce velká. To nastává při 66% 
hltnosti Q. 

 Pokud se průtok nadále zmenšuje, začne se postupně uzavírat i klapka pro širší sekci. 
Jakmile se klapka uzavře zhruba na polovinu, dojde k jejímu úplnému uzavření a současně se 
zcela otevře klapka pro malou sekci. Veškerý zbývající průtok převezme malá sekce turbíny. 
Tento případ nastává tehdy, pokud průtok poklesne na 33% hltnosti Q. Tuto sekci je možné stále 
uzavírat až hodnoty 16% hltnosti Q celé turbíny. [4] [5] 
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Obrázek 2-8 Průběh účinnosti turbíny dělené regulačními klapkami [4] 

 

2.5 Šneková turbína 
Pod pojmem šnekové turbíny si můžeme představit archimédův šroub, avšak v obrácené roli, 

tedy nikoliv už jako šroubové čerpadlo ale jako vodní turbínu použitelnou pro malé vodní 
elektrárny. 

Tato technologie zažívá v poslední době velký vzestup a to především díky vynikající 
spolehlivosti, své jednoduchosti, nenáročností a neobyčejnou odolností, proto stává se 
praktickým a moderním trendem pro nízko spádové lokality. To vše při dosažení vysoké 
účinnosti přeměny energie na elektrickou energii. Turbína pracuje s velmi vysokou účinností 
v širokém rozsahu průtoku. Účinnost bývá uváděna 85% až 87%.  Typické použití Šnekové 
turbíny je pro průtoky Q = 0,25 - 6,5m3/s a spády H = 1 - 6,5m. [6] 

2.5.1 Princip činnosti šnekové turbíny 
Volně přitékaná voda se vlévá k prvním závitům šnekovnice, zde působí její hmotnost na 

zakřivené plochy lopatek. Šnekovnice se díky působením této hmotnosti roztáčí. Voda volně 
klesá směrem dolů, uzavřena v jednotlivých buňkách šnekovnice. Voda dále působí svojí 
hmotností po celé dráze svého klesání, dokud není na konci volně vypuštěna z posledního závitu, 
který se brodí v odpadním kanále. Spodní hladina kanálu by neměla být příliš vysoká ani příliš 
nízká. Pokud je hladina vysoká, klesá tím účinnost turbíny. Při nízké hladině nám roste její hluk. 
[6] 
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Obrázek 2-9 Šneková turbína [6] 

 

2.5.1.1 Výhody Šnekové turbíny 
Mezi její hlavní výhody patří: 

- vysoká účinnost 
- pořizovací náklady jsou poměrně levné oproti jiným druhům vodních turbín, vysoká 

úspora na stavební části 
- krátký čas na výstavbu a montáž 
- jednoduchost a vysoká provozní spolehlivost 
- dlouhá živostnost (běžně udávána 30-50 let) 
- plně umožňuje poproudou emigraci ryb, okysličuje vodu, nemá negativní vliv na 

životní prostředí 
- snadná údržba, plně automatizovaný provoz 
- není potřeba jemných česlí 
- jednoduché zabudování do jezu 
- snadná obsluha, nenáročná údržba, nízké provozní náklady [7] 

2.5.1.2 Nevýhody Šnekové turbíny 
Mezi její nevýhody patří: 

- obtížnější výroba 
- poměrně velká hlučnost (až 80dB ) 
- turbína je použitelná jen do spádu 6,5m a průtoku 6,5m3/s [7] 
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2.6 Asynchronní generátor 
Asynchronní generátor je jednoduchý točivý stroj, který přeměňuje mechanickou energii 

rotující hřídele, na níž je připevněno oběžné kolo vodního stroje na energii elektrickou. Tyto 
generátory se používají v režimu výroby a dodávky elektrické energie do pevné sítě. 

Aby u těchto strojů byl dosažen generátorový chod, musí se otáčky rotoru zvýšit nad otáčky 
asynchronní. Jestliže by byly otáčky rotoru shodné se synchronními otáčkami, neindukoval by se 
ve statoru žádný budící proud a moment by byl nulový. Proto otáčky rotoru musí být větší než 
otáčky statoru. Toho lze dosáhnout zvětšováním momentu pomocí hnací síly, která vyrábí 
točivou energii na hřídeli. 

Asynchronní generátor je nejčastěji používaným zdrojem proudu v malých vodních 
elektrárnách kvůli svým přednostem, mezi které patří spolehlivost, jednoduchost, minimální 
nárok na údržbu.[1] 

2.6.1  Volba asynchronního generátoru 
Pro naši elektrárnu budeme volit dva generátory v závislostech na vypočítaných výkonech, 

které budeme dodávat do sítě (počítané v kapitole 1.3). Jelikož podporuji tuzemskou výrobu, 
vybral jsem si firmu SIEMENS, která nabízí rozsáhlý výběr sortimentu. Vybral jsem ji i z důvodu 
ušetření za dopravu těchto strojů. Z firemního katalogu jsem tedy použil 4 pólové generátory, 
uvedené v následující tabulce. 

Tabulka 2-5 Výběr asynchronního generátoru [8] 

Asynchronní generátor 1 Asynchronní generátor 2 

Typ označení 200L 1L66207-4AA Typ označení 180L 1L66186-4AA 

Výkon 30 kW Výkon 22 kW 

Jmenovité otáčky 978 ot/min Jmenovité otáčky 975 ot/min 

Účinnost 93,30% Účinnost 93,30% 

Účiník cosϕ = 0,85 Účiník cosϕ = 0,83 

Proudové zatížení 55 A Proudové zatížení 41 A 

Jmenovitý moment 293 Nm Jmenovitý moment 215 Nm 

Napětí 400D/690Y Napětí 400D/690Y 

Hmotnost 225 kg Hmotnost 180 kg 

 

Asynchronní generátor 1 bude odpovídat hodnotě výkonu, který jsme vypočítali ze 150ti 
denní hodnoty průtoku a Asynchronní generátor 2 bude odpovídat hodnotě výkonu vypočítaného 
z 210ti denní hodnoty průtoku. 

2.7 Převod 
Turbíny, které jsme zvolily pro náš návrh elektrárny, nemají stejnou rychlost otáček, jako 

asynchronní generátory, které chceme zabudovat. Tento problém se řeší pomocí převodů. 
V našem případě pro propojení mezi vyvedenou hřídelí z turbíny a hřídelí generátoru použijeme 
klínové řemeny. Účinnost takového řemene se pohybuje v rozmezí ηpř =0,96 až 0,98. [2] 
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3 ELEKTRICKÁ ČÁST MVE A JEJÍ PŘIPOJENÍ DO 

ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 
Naše elektrárna bude dodávat energii do distribuční sítě nn 400V. 

 

 

Obrázek 3-1 Schéma zapojení elektrárny [2] 

 

3.1 KOMPENZACE JALOVÉHO VÝKONU 
K výrobě elektrické energie a její následné distribuce se váže povinnost kompenzace. 

Z ekonomického a provozního hlediska se kompenzace provádí na účiník cosφk = 0,95 
(induktivního charakteru). Kompenzační zařízení můžeme do sítě připojit různými způsoby. 
V našem případě můžeme provádět individuální nebo centrální kompenzaci. 
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U individuální kompenzace je kompenzační kondenzátor spínám společně se spotřebičem, 
v našem případě asynchronním generátorem. Centrální kompenzace bývá umístěna na vhodném 
místě, obvykle v prostorech hlavní rozvodny. Tato kompenzace je vhodná pro elektrické systémy 
s proměnnou zátěží. Zajištění potřebného účiníku cosφk = 0,95 obstarává mikroprocesorový 
regulátor, který spíná kompenzační kondenzátory. 

 

3.1.1 Výpočet kompenzační baterie 
V této kapitole budeme řešit kompenzaci MVE ze známých parametrů asynchronních 

generátorů. Vypočítáme hodnoty výkonů kondenzátorových baterií, které budou potřeba pro naši 
kompenzaci. Výkon, který vyrobí naše elektrárna, bude dodáván do distribuční soustavy nn 
400V. Generátory budeme kompenzovat na účiník, který požaduje distributor, tedy cosφk = 0,95. 

a) Parametry generátoru 1 

Známe výkon generátoru PG = 30kW, proud na svorkách generátoru IG = 55A, účiník cosφ1 = 
0,85 → tgφ1 = 0,62, napětí 400V (sdružených) 

Vypočítáme jalový výkon generátoru: 

�I = �I ∙ F�J6 = 30 000 ∙ 0,62 = 18,6�KLM  (3.1) 

Nyní vypočítáme jalový výkon sítě pro účiník cosφk = 0,95:  

�=íť = √3 ∙ PQ ∙ RI ∙ 012JS =  √3 ∙ 400 ∙ 55 ∙ sin (arccos 0,95) = 10,81�KLM (3.2) 

A nakonec vypočítáme celkový výkon kondenzační baterie pro dosažení cosφk = 0,95: 

�] = �I − �=íť = 18,6 − 10,81 = 7,79�KLM = 7790KLM  (3.3) 

b) Parametry generátoru 2 

Známe výkon generátoru PG = 22kW, proud na svorkách generátoru IG = 41A, účiník cosφ1 = 
0,83 → tgφ1 = 0,67, napětí 400V (sdružených) 

Vypočítáme jalový výkon generátoru: 

�I = �I ∙ F�J6 = 22 000 ∙ 0,67 = 14,74�KLM  (3.4) 

Nyní vypočítáme jalový výkon sítě pro účiník cosφk = 0,95:  

�=íť = √3 ∙ PQ ∙ RI ∙ 012JS =  √3 ∙ 400 ∙ 41 ∙ sin (arccos 0,95) = 8,863�KLM  (3.5) 

A nakonec vypočítáme celkový výkon kondenzační baterie pro dosažení cosφk = 0,95: 

�] = �I − �=íť = 14,74 − 8,863 = 5,877�KLM = 5877KLM  (3.6) 

Pro naši kompenzaci budou vybrány 3 kondenzační baterie FORTIS KBH se samoregenerací 
a přetlakovou pojistkou Q1 = 2kVAr, Q2 = 4kVAr, Q3 = 6kVAr. Účinnou kompenzaci dosáhneme 
pomocí jednotlivých stupňů, tedy vhodnou kombinací jednotlivých kompenzačních baterií. 
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       Obrázek 3-2 Kompenzační baterie FORTIS [9] 

 

Sepnutí a vypnutí jednotlivých stupňů bude obstarávat regulátor účiníku RVC od firmy 
ABB. Jedná se o velice jednoduchý a cenově dostupný regulátor. 

 

Obrázek 3-3 Regulátor účiníku RVC [10] 

Základní údaje regulátoru RVC 

• Nabídka pro sítě od 100V do 440V 
• Měření a zobrazení napětí, proudu, účiníku 
• Možnost automatického nastavení počtu aktivních vstupů, typu spínací sekvence, 

fázového posuvu 
• Snadné uvedení do provozu 
• Vysoce účinné spínání, kombinuje integrální, přímé a cirkulární spínání 
• Ochrana proti přepětí a podpětí  
• Výstražný kontakt [10] 
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Obrázek 3-4 Základní schéma zapojení regulátoru účiníku RVC [10] 

 

3.2 Ochrany  
Elektrárna musí být vybavena následujícími základními ochranami, které chrání zařízení 

před nepříznivými vlivy rozvodní sítě. 

• Napěťové ochrany - Jsou tvořeny podpěťovou a přepěťovou ochranou. Podpěťová 
ochrana bývá realizována podpěťovým relé, toto relé sleduje snížení napětí pod 
provozní hodnotu. Pro přepěťovou ochranu se používá nastavitelné relé, které sleduje 
vznik přepětí a dojde-li k němu, musí co nejrychleji odpojit zařízení od sítě. Relátka 
by měly být použity pro každou ochranu zvlášť, aby bylo docíleno kvalitní a účinné 
ochrany. [2] 
 

• Nadproudové ochrany - Jsou instalovány na vývodech z generátoru. Tyto ochrany 
dělíme na okamžité a časové zpožděné. Mezi okamžité ochrany můžeme zařadit 
pojistky, které se používají pro jištění menších strojů. Okamžité jištění chrání zařízení 
proti zkratu. Ochrany časově zpožděné jsou realizovány nadproudovým relé nebo 
nadproudovými spouštěmi jističů. Tyto ochrany indikují přetížení stroje. [2] 
 

• Frekvenční ochrany - Jsou řešeny jako nadfrekvenční a podfrekvenční. Tuto funkci 
ochrany zajišťuje jedno frekvenční relé, jehož nastavení je závislé na požadavcích 
sítě a soustrojí. [2] 
 

• Zpětná wattová ochrana - Tato ochrana slouží k tomu, aby nedocházelo ke zpětnému 
toku výkonu ze sítě do generátoru, což by mělo za následek práci generátoru 
v motorickém režimu. [2] 

Pro napěťouvou a frekvenční ochranu bude použit chránič U-f guard, který je dostupný na 
stránkách www.cz-elektronika.cz. Jedná se o velice jednoduchý a cenově dostupný chránič. 



   Elektrická část MVE a její připojení do elektrizační soustavy 

 

42

Tento přístroj je určen pro ochranu síťového napětí a síťové frekvence v soustavách s vlastní 
výrobou energie. Umožňuje nastavení sledování hodnot pro dva na sebe nezávislé intervaly a 
jejich odlišné vybavovací časy. Po překročení sledovacích hodnot odepne zařízení generátor na 
rozhraní s distribuční sítí. [11] 

 

Obrázek 3-5 Napěťová a frekvenční ochrana U-f guard [11] 

Pro přepěťovou ochranu použijeme chránič RIGA-D od firmy PROTECTION & 
CONSULITING. Jedná se o nadproudovou ochranu pro chránění asynchronních generátorů vn a 
nn. Chrání proti přetížení, zkratu, nesymetrii. Jednotlivé členy ochrany se nastavují velice 
jednoduše. Což je její velká přednost. [12] 

 

Obrázek 3-6 Nadproudová ochrana RIGA-D [12] 

 

Tabulka 3-1 Příklad nastavení elektrických ochran 

Funkce 
Rozsah 
nastavení 

Příklad 
nastavení 

Čas 
zpoždění 

Příklad 
nastavení 

Popětí 1. stupeň U < 0,7U až 1,0U 90% Un tU < 0,5s 

Popětí 2. stupeň U < < 0,7U až 1,0U 80% Un tU << 0,1s 

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

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

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

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

Nadfrekvence f > 50Hz až 52Hz 50,2Hz tf  0,5s 
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3.3 Dimenzování přívodních vodičů 
Elektrický výkon, který vyrobíme v MVE, bude přenášen k přípojce distribuční sítě vodičem 

uloženým v zemi. Tento způsob uložení se značí písmem D. Délka kabelu činní 30m. Přívodní 
vodiče je třeba vhodně nadimenzovat tak, aby odolali účinkům zkratových proudů a úbytek 
napětí byl ve stanovených mezí. 

Ukázkový výpočet bude proveden pro parametry generátoru č.1, hodnoty z parametrů 
generátoru č.2 budou zapsány v  tabulce 3-2. 

Nejprve si určíme zátěžný vodiče: 

R" = RI6 = 55L  (3.7) 

Nyní si vypočítáme dovolený proud, který může protékat vodičem: 

RQ = R_�  
(3.8) 

Z tabulky 1 (viz. příloha) si určíme přepočítávací součinitel k  pro uložení vodiče v zemi, 
jako teplotu prostředí budeme uvažovat referenční hodnotu 20°C, tudíž k=1. Potom tedy: 

RQ = 55L  (3.9) 

Z tabulky 2 (viz. příloha) stanovíme průřez vodiče, který odpovídá zatížená 55A. 

`Q = 1688, (3.10) 

. 

3.3.1 Dimenzování podle úbytku napětí 
Spolehlivost a kvalita dodávky elektrické energie závisí na velikosti úbytku napětí. Dovolený 

úbytek napětí se pro sítě nn pohybuje 5%9b  Un. 

Budeme vycházet ze vzorce: 

cP = d ∙ R" ∙ 5E0J + f ∙ R" ∙ 012J  (3.11) 

kde:  

• R - odpor vodiče 
• X - reaktance vodiče 
• Iz - zátěžový proud 

Nyní vypočítáme odpor vodiče: 

d = � ∙ g̀
 (3.12) 

Z tabulky 3 (viz. příloha) odečteme hodnotu � = 0,01786, l je délka vodiče. 
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d = 0,01736 ∙ 3016 = 0,034h (3.13) 

Dále vypočítáme reaktanci vodiče: 

f = fS ∙ g  (3.14) 

Kde Xk  je reaktance vedení a její hodnota se udává Xk = 0,06Ω/km 

f = 0,06 ∙ 0,03 = 1,8 ∙ 109ih  (3.15) 

Nyní když máme určený odpor a reaktanci, tak můžeme určit úbytek napětí: 

cP = d ∙ R" ∙ 5E0J + f ∙ R" ∙ 012J  (3.16) 

cP = 0,034 ∙ 55 ∙ 0,95 + 1,8 ∙ 109i ∙ 55 ∙ 0,312 = 1,81K  (3.17) 

Procentuální vyjádření: 

cj% = cP ∙ 100P
  (3.18) 

cj% = 1,81 ∙ 100230 = 0,79% (3.19) 

Z hlediska úbytku napětí kabel vyhovuje. 
 

3.3.2 Dimenzování vodičů podle tepelných účinků zkratových proudů 
Správně nadimenzovaný kabel by měl odolávat účinkům zkratových proudů, které mají 

destruktivní vliv na vodič i na izolaci. Při zkratu vzniká ve vodiči teplo, které nemůže být během 
trvání zkratu odvedeno do okolí, způsobí tedy poškození izolace nebo změknutí vodiče. Proto se 
dimenzuje průřez vodiče na Smin tak, aby se při zkratu nezvýšila teplota jádra vodiče nad 
dovolenou teplotu. [13] 

Abychom byli schopni vypočítat počáteční zkratový proud, musíme si nejdříve určit 
celkovou impedanci kabelu: 

|l| = √d, + f,  (3.20) 

|l| = m0,034, + (1,8 ∙ 109i),  = 0,034h (3.21) 

Nyní si určíme počáteční zkratový proud: 

RŚ́ = � ∙ 5 ∙ P√3 ∙ |l| (3.22) 

RŚ́ = 1 ∙ 6,6∙o//√i∙/,/io = 7471,6L  (3.23) 
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kde: 

• k - součinitel zkratu, v našem případě volíme k=1→ jde o třífázový zkrat 
• c - napěťový součinitel 

Pomocí RŚ́  si vypočítáme ekvivalentní oteplovací proud: 

RS	 = �	 ∙ RŚ́  (3.24) 

RS	 = 1,07 ∙ 7471,6 = 7994,6L  (3.25) 

zde: 

• součinitel ke = 1,07 volíme (normovaná hodnota pro nn) 

Určení minimálního průřezu Smin, budeme vycházet z následujícího vzorce: 

`�pQ = RS	 ∙ mFS
;5 ∙ (q
 + 20)�,/ ∙ ln sq
 + qSq
 + q" t

 (3.26) 

kde: 

• FS - doba trvání zkratu [ms] 
• c - specifické teplo [J/cm3/°C] 
• �,/ - specifický odpor pro 20°C [Ω∙mm

2
/m] 

• q
 - fiktivní teplota [°C] 

• qS - nejvyšší dovolená provozní teplota [°C] 
• q" - nejvyšší dovolená teplota při zkratu [°C] 

Z tabulky 3 (viz. příloha) odečteme potřebné konstanty pro výpočet minimálního průřezu: 

�,/ = 0,01786  q
 = 234,5 5 = 3,5 qS = 150°v q" = 70°v 

Po dosazení hodnot do vzorce dostaneme: 

`�pQ = 7994,6 ∙ m0,5
w3,5 ∙ (234,5 + 20)0,01786 ∙ g2 $234,5 + 150234,5 + 70 ' = 52,488, (3.27) 

Jak můžeme z výpočtu vidět, minimální průřez nám nevyhovuje kontrole na tepelné účinky 
k námi zvolenému průřezu S = 16mm2. Proto musíme změnit hodnotu průřezu na S = 70mm2. Pro 
přívod bude tedy použit kabel CYKY 3X70. 
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Ten samý postup bude proveden pro parametry generátoru 2. Nebude prováděn celý výpočet 
znovu, výsledky porovnáme v tabulce. 

 

Tabulka 3-2 Přívodní kabely 

Generátor 1 CYKY 3X70 
  

Generátor 2 CYKY 3X35 
   

4 EKONOMIKA VÝSTAVBY A PROVOZ MVE 
V této kapitole se budeme zabívat ekonomickým zhodnocením elektrárny. Jedná se o velice 

důležitou část projektu, kde bude rozhodnuto, zdali bude vodní dílo postaveno a jestli bude 
z ekonomického hlediska výnosné či nikoliv. 

4.1 Náklady pro realizaci elektrárny 
Jednotlivé náklady jsou rozděleny v tabulkách a obsahují informace o výši nákladů spojené 

s úpravou jezu, vybudování strojovny, nainstalováním turbín a generátorů apod. Dílčí ceny 
uvedeny v příslušných tabulkách jsou orientační. 

4.1.1 Stavební náklady 

 

Tabulka 4-1 Stavební náklady 

položka cena 

Vtokový objekt MVE 300 000 Kč 

Odpadní kanál 200 000 Kč 

Strojovna 1 000 000 Kč 

cena celkem 1 500 000 Kč 

4.1.2 Náklady pro strojní část 
 

Tabulka 4-2 Náklady pro strojní část 

položka cena 

Bánkiho/Šneková turbína 350 000 Kč/600 000 Kč 

Asynchronní generátor 45 000 Kč 

Převod 10 000 Kč 

Tlakové potrubí 30 000 Kč 

Cena celkem 435 000 Kč/685 000 Kč 
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4.1.3 Elektrotechnické vybavení 
 

Tabulka 4-3 Náklady na elektrické vybavení 

položka cena 

Regulátor jalového výkonu 6 000 Kč 

Kompenzační baterie 5 800 Kč 

Rozvaděč 40 000 Kč 

Ochrany, Měření 30 000 Kč 

Vyvedení výkonu, Kabeláž 75 000 Kč 

Instalace zařízení 20 000 Kč 

Cena celkem 136 800 Kč 

 

4.1.4 Celkové náklady pro výstavbu MVE 
 

Tabulka 4-4 Celkové náklady 

položka cena 

Stavebná náklady 1 500 000 Kč 

Náklady pro strojní část 435 000 Kč/685 000 Kč 

Elektrotechnická vybavení 176 000 Kč 

Cena celkem 2 111 000 Kč/2 361 000 Kč 

 

Z tabulky 4-4 je patrné, že celková cena našeho vodního díla při použití Bánkiho turbíny činí 
2 111 000 Kč. Bude-li instalovaná Šneková turbína, cena se zvýší na 2 361 000 Kč. 

 

4.2 Výkupní cena 
Výkupní ceny lze zjistit pro každý daný rok na Českém regulačním úřadě. Vyrobená a 

následně spotřebovaná elektrická energie je měřena digitálními měřicími přístroji distributora 
v místě na výstupu elektrárny. 

Naše vodní elektrárna spadá do konceptu zeleného bonusu, který podporuje rozvoj 
ekologických zdrojů. Jedná se o příplatek k tržní ceně elektřiny. Výše tohoto bonusu je 
každoročně upravována a zveřejněna. Zelený bonus je garantován po celou dobu životnosti 
elektrárny. 

Nyní si vyhledáme výkupní ceny a zelené bonusy pro naše období. Do tabulky budou 
uvedeny ceny v pěti obdobích, abychom mohli pro představu porovnat, jak se ceny mění 
v průběhu let. 
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Tabulka 4-5 Výkupní cena a zelené bonusy pro jednotlivá období [14] 

Malá vodní elektrárna v nových 
lokalitách 

Datum uvedení výroby do 
provozu 

Výkupní 
cena 

Zelený 
bonus 

od (včetně) do (včetně) [Kč/MWh] [Kč/MWh] 

1.1.2010 31.12.2010 3257 2437 

1.1.2011 31.12.2011 3184 2364 

1.1.2012 31.12.2012 3319 2499 

1.1.2013 31.12.2013 3295 2475 

1.1.2014 31.12.2014 3230 2410 

 

Pro náš případ budeme počítat s tím, že malá vodní elektrárna bude vybudována a uvedena 
do provozu v tomto roce, tedy v roce 2014. Výkupní cena tedy činní 3230 Kč. 

 

4.3  Výnos elektrárny 
Abychom mohli určit výnos naší malé vodní elektrárny, musíme určit, tedy vypočítat 

vyrobenou energii pro každou turbínu a zvoleného množství průtoku zvlášť. 

Budeme vycházet s obecného vzorce pro výpočet energie: 

x = �	y ∙ F  [{�ℎ]  (4.1) 

kde:  

• Pel - množství výkonu dodávaného do sítě 
• t - doba, kdy elektrárna dodává vyrobenou energii do sítě 

Do tabulky vložíme pro připomenutí vypočítané hodnoty dodávaného výkonu do sítě. 
 

Tabulka 4-6 Velikost dodávaných výkonů do sítě 

  

150ti denní 
hodnota průtoku 

210ti denní hodnota 
průtoku 

Pel [kW] Pel [kW] 

Bánkiho turbína 23,35 15,79 

Šneková turbína 25,01 16,92 

 

Nyní provedeme ukázkový výpočet pro výkon dodávaný do sítě Bánkiho turbíny při 150ti 
denní hodnotě průtoku. Ostatní hodnoty vložíme pro přehlednost do tabulky 4-7. 

x6 =  �	y6}/ ∙ F6}/  (4.2) 

x6 = 23,35 ∙ 150 ∙ 24 = 84 {�ℎ  (4.3) 
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Tabulka 4-7 Vyrobené energie 

  

150ti denní hodnota 
průtoku 

210ti denní hodnota 
průtoku 

E [MWh] E[MWh] 

Bánkiho turbína 84 79 

Šneková turbína 90 85 

 

Jelikož jsme si vypočítali hodnoty vyrobené energie, můžeme tedy určit jednotlivé 
výnosnosti malé vodní elektrárny. Použijeme tento vzorec: 

~ = K] ∙ x (4.4) 

kde: 

• VC - výkupní cena 
• E - vyrobená energie 

Do tabulky 4-8 uvedeme jednotlivé výnosy z vyrobené energie malé vodní elektrárny. 
 

Tabulka 4-8 Výnos 

Vyrobená energie 
[MWh] 

Výkupní cena 
[Kč/MWh] 

Výnos [Kč] 

84 

3230 
271 320 

90 290 700 

79 255 170 

85 274 550 

 

4.4 Metoda hodnocení efektivnosti investice 
Abychom mohli určit výpočet této metody, je zapotřebí si určit některé výstupní hodnoty, 

jako jsou roční náklady, předpokládaná živostnost elektrárny, daň z příjmu, roční inflace apod. 
Tyto jednotlivé hodnoty uvedeme v tabulce. 

 

Tabulka 4-9 Výstupní hodnoty 

Výstupní hodnoty 

Celkové náklady 2 111 000 Kč/2 361 000 Kč 

Provozní náklady 45 000 Kč 

Plánovaná živostnost 30 let 

Požadovaná výnosnost 6% 

Daň z příjmu 15% 

Roční inflace 3% 

Vyrobené energie E1=84W/E2=90W/E3=79W/E4=85W 

Výkupní cena 3 230 Kč 
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Určení číselných údajů 

1) Výpočet odpisu 

�6 = �6` = 211100015 = 140734 �č ∙ M96  (4.5) 

�, = �,` = 236000015 = 157334 �č ∙ M96  (4.6) 

Kde: 

• N - celkové investiční náklady [Kč] 
• S -  délka odpisovaného období [15 let] 

 

Od následujícího kroku budeme počítat demonstrativně hodnoty pro výnos 271 320 Kč. Hodnoty 
se zbylých tří výnosů uvedeme v tabulkách, které se nachází v příloze. 

2) Výpočet hrubého zisku 

Pro 1. až 5. rok platí následující vztah: 

l� = ~� − �� ∙ 1pQ
 = 271320 − 45000 = 226320 �č  (4.7) 

Pro 6. až 20. rok: 

l� = ~� − �� ∙ 1pQ
 − � = 271320 − 52167 − 140734 = 78419 �č  (4.8) 

3) Výpočet čistého zisku 

Pro 1. až 5. rok: 

lČ = l� − (l� ∙ A) = 226320 − 0 = 226320 �č  (4.9) 

Od 6. roku platí: 

lČ = l� − (l� ∙ A) = 78419 − 11763 = 66656 �č  (4.10) 

4) Tok hotovosti  

Pro 1. až 5. rok: 

~� = lČ + � = 226320 + 0 = 226320 �č  (4.11) 

Od 6. roku platí: 

~� = lČ + � = 66656 + 140734 = 207390 �č  (4.12) 

5) Komutativní tok hotovosti 

Pro 1. až 5. rok: 

��� = −�� + ~� = −2111000 + 269970 = −1840030 �č  (4.13) 
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Od 6. roku platí: 

��� = −�� + ~� =  −993311 + 207390 = −785921�č  (4.14) 

6) Čistý tok hotovosti 

~Č = ~�
1 + A100 = 226320

1 + 6100 = 213509�č (4.15) 

7) Čistý komutativní tok hotovostí 

�� = −�� + ~Č = −2111000 + 213509 = −1897491 �č  (4.16) 

 

Tabulka 4-10 Celkový finanční tok  pro výnos 271 320 Kč po dobu životnosti elektrárny 

 
Rok 

Výnos 
[Kč] 

Roční 
provozní 
náklady 
[Kč/rok] 

Odpisy 
[Kč/rok] 

Hrubý 
zisk 

[Kč/rok] 

Daň z 
příjmu 

[Kč] 

Čistý 
zisk 
[Kč] 

Tok 
hotovosti 

[Kč] 

Komutativní 
tok 

hotovosti 
[Kč] 

Čistý tok 
hotovosti 

[Kč] 

Čistý 
komutativní 

tok [Kč] 

1 271320 45000 0 226320 0 226320 226320 -1884680 213509 -1897491 

2 271320 46350 0 224970 0 224970 224970 -1659710 212236 -1685255 

3 271320 47741 0 223580 0 223580 223580 -1436131 210924 -1474331 

4 271320 49173 0 222147 0 222147 222147 -1213983 209573 -1264758 

5 271320 50648 0 220672 0 220672 220672 -993311 208181 -1056577 

6 271320 52167 140734 78419 11763 66656 207390 -785921 195651 -860926 

7 271320 53732 140734 76854 11528 65326 206060 -579862 194396 -666530 

8 271320 55344 140734 75242 11286 63955 204689 -375172 193103 -473427 

9 271320 57005 140734 73581 11037 62544 203278 -171894 191772 -281655 

10 271320 58715 140734 71871 10781 61091 201825 29930 190400 -91254 

11 271320 60476 140734 70110 10516 59593 200327 230258 188988 97734 

12 271320 62291 140734 68295 10244 58051 198785 429043 187533 285267 

13 271320 64159 140734 66427 9964 56463 197197 626240 186035 471302 

14 271320 66084 140734 64502 9675 54827 195561 821800 184491 655793 

15 271320 68067 140734 62519 9378 53142 193876 1015676 182901 838694 

16 271320 70109 140734 60477 9072 51406 192140 1207816 181264 1019958 

17 271320 72212 140734 58374 8756 49618 190352 1398168 179577 1199536 

18 271320 74378 140734 56208 8431 47777 188511 1586678 177840 1377376 

19 271320 76609 140734 53977 8096 45880 186614 1773293 176051 1553427 

20 271320 78908 140734 51678 7752 43926 184660 1957953 174208 1727635 

21 271320 81275 0 190045 28507 161538 161538 2119491 152395 1880029 

22 271320 83713 0 187607 28141 159466 159466 2278957 150439 2030469 

23 271320 86225 0 185095 27764 157331 157331 2436288 148426 2178894 

24 271320 88811 0 182509 27376 155132 155132 2591420 146351 2325246 

25 271320 91476 0 179844 26977 152868 152868 2744288 144215 2469460 

26 271320 94220 0 177100 26565 150535 150535 2894823 142014 2611474 

27 271320 97047 0 174273 26141 148132 148132 3042955 139748 2751222 

28 271320 99958 0 171362 25704 145658 145658 3188613 137413 2888635 

29 271320 102957 0 168363 25254 143109 143109 3331722 135008 3023643 

30 271320 106045 0 165275 24791 140483 140483 3472205 132531 3156175 
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4.5 Metoda čisté současné hodnoty 
Jedná se o metodu, která zhodnotí efektivnost investičního projektu. Čistá současná hodnota 

tedy vyjadřuje rozdíl mezi celkovými aktualizovanými příjmy a pořizovacími náklady. 

��K = � ��(1 + 1)� − �p
Q

��6
 (4.17) 

Kde:  

• i - roční úroková míra 
• n - doba životnosti 
• Pj - peněžní příjem z investice v j-tém roce její živostnosti 
• Ki - pořizovací náklady 

��K = 4316149 − 2111000 = 2205149 �č (4.18) 

��K > 0 - investice je požadována za efektivní 

��K < 0 - investice je požadována za neefektivní 
 

4.6 Metoda indexu ziskovosti 

�R = ∑ ��(1 + 1)�Q��6 �p = 43161492111000 = 2,04 
(4.19) 

�R > 1 - investice je požadována za efektivní 

�R < 1 - investice je požadována za neefektivní 

Z výsledků můžeme konstatovat, že vložená investice do naší malé vodní elektrárny je 
efektivní. 

4.7 Předpokládaná návratnost elektrárny 
Z hodnot vypočítaných v jednotlivých tabulkách celkového finančního toku, respektive 

z hodnot čistého komutativního toku lze graficky naznačit předpokládanou návratnost elektrárny. 
Jednotlivé grafické vyhodnocení se nachází v příloze.  

Z těchto grafů vyplývá to, že při použití Bánkiho a Šnekové turbíny pro 150 ti denní hodnotu 
průtoku činí doba návratnosti 11 let. Při použití těchto turbín pro 210 ti denní hodnotu průtoku je 
doba návratnosti 12 let. 

 

 

 

 

Pozn. Veškeré podklady pro ekonomickou část byly čerpány z materiálu: [15]. 
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5 ZÁVĚR 
Lokalita, která byla vybrána pro malou vodní elektrárnu, se nachází na jezu ve Velkém 

Meziříčí. Tento jez byl v dávné minulosti využíván pro výrobu elektrické energie, která 
zásobovala místní strojírnu, která se tu nacházela. Již několik desetiletí je tento jez nevyužíván, 
proto byl vybrán, abych ověřil, zda by zde v budoucnu mohla být vybudována malá vodní 
elektrárna, která by byla z ekonomického hlediska výhodná. 

Využitelný spád jezu činí H=2m. Průtočné množství vody v našem profilu, kterou chceme 
využít, bylo zjištěno na hydrometeorologickém ústavu a tento průtok má hodnotu Q=2,1m3s-1. 
Pro naši oblast byly stanoveny dvě průtočné křivky, ze kterých byly odečteny průtoky pro určení 
turbín a výpočtu výkonu. První odtoková křivka je nadimenzována na 150 ti denní hodnotě 
průtoku, ze které bylo odečteno průtočné množství Q=1,7m3s-1. Druhá odtoková křivka je 
nadimenzována na 210 ti denní hodnotě průtoku a množství průtočné vody bylo odečteno na 
hodnotu Q=1,15m3s-1. 

Pro tyto hodnoty průtoku bude náš jez osazen buď Bánkiho turbínou nebo Šnekovou 
turbínou. Volba turbíny bude závislá na ekonomické návratnosti. Pro tyto dvě turbíny byl 
proveden výpočet výkony, který dodávají do sítě, jak pro hodnotu 150 ti denního průtoku, tak pro 
hodnotu 210 ti denního průtoku. Výkon Bánkiho turbíny na 150 ti denní hodnotě průtoku byl 
vypočten a činí P=23,35kW a pro 210 ti denní hodnotu průtoku P=15,79kW. Výkon Šnekové 
turbíny byl pro 150 ti denní hodnotu průtoku stanoven na P=25,01kW a pro 210 ti denní hodnotu 
průtoku na P=16,92kW. 

Dále bylo potřeba určit vhodné generátory pro vodní turbíny. Jako generátory byly zvoleny 
asynchronní stroje od firmy SIEMENS, přesněji se jedná o generátor 1 typu 200L 1L66207-4AA 
o výkonu 30kW a generátoru 2 typu 180L 1L66186-4AA o výkonu 22kW. Pro tyto generátory 
byly vypočítány přívodní kabely. U generátoru 1 se jedná o kabel CYKY 3X70, pro generátor 2 
CYKY 3X35. Dále je řešena kompenzace jalového výkonu pro účiník cosφk=0,95. Pro tuto 
kompenzaci byly vybrány 3 kondenzační baterie Q1=2kVAr, Q2=4kVAr, Q3=6kVAr. Účinná 
kompenzace je dosažena vhodnou kombinací těchto baterií. Sepnutí jednotlivých stupňů 
obstarává regulátor účiníku RVC od firmy ABB. 

Poslední kapitola je věnována zhodnocení efektivnosti investic a dobu návratnosti vodního 
díla. Celková cena malé vodní elektrárny při použití Bánkiho turbíny byla stanovena na 
2 111 000 Kč. Jestliže bude provedena instalace Šnekové turbíny, byla cena vyhodnocena na 
2 361 000 Kč. Při výkupní ceně elektrické energie 3230 Kč/MWh je roční výnos pro průtok 
Q1=1,7m3s-1 / Q2=1,15m3s-1 je-li použita Bánkiho turbína 271 320 Kč / 255 170 Kč. Pro stejné 
hodnoty průtoku a použití Šnekové turbíny činí tyto výnosy 290 700 Kč / 274 500 Kč. 
Z celkového finančního toku bylo zjištěno, že návratnost vodního díla při instalaci Bánkiho 
turbíny a Šnekové turbíny pro průtok Q1=1,7m3s-1 je 10let a při menším průtoku Q2=1,15 m3s-1 je 
návratnost projektu 11let. 

Z celkového hodnocení lze vysledovat, že navrhované vodní dílo na zvolené lokalitě je 
proveditelné a efektivní. Při volbě turbín bych osobně volil variantu s průtokem Q1=1,7m3s-1 a 
s instalací Šnekové turbíny, jelikož se tato technologie začíná v posledních  letech rozšiřovat a jde 
o velice jednoduché, pro údržbu nenáročné a pro prostředí šetrné zařízení. 
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PŘÍLOHA 
 

Tabulka 1 Přepočítávací součinitelé pro okolní teploty země odlišné od 20°C 

Nejvyšší 
dovolená 
provozní 

teplota jádra 
[°C] 

Teplota prostředí [°C] 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

65 1,11 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,58 0,47 
70 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 
75 1,09 1,04 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74 0,67 0,60 
80 1,08 1,04 1 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65 
90 1,07 1,04 1 0,96 0,93 0,89 0,85 0,80 0,76 0,71 

 

Tabulka 2 Dovolené proudy vodičů 

Způsob 
uložení 

Průřez [mm2] Počet zatížených vodičů a druh izolace 
Měď Dva PVC Tři PVC Dva XLPE Tři XLPE 

D 

1,5 22 18 26 22 
2,5 29 24 34 29 
4 38 31 44 37 
6 47 39 56 46 
10 63 52 73 61 
16 81 67 95 79 
25 104 86 121 101 
35 125 103 146 122 
50 148 122 173 144 
70 183 151 213 178 
95 216 179 252 211 
120 246 203 287 240 
150 278 230 324 271 
185 312 258 363 304 
240 361 297 419 351 
300 408 336 474 396 

 

Tabulka 3 Materiálové konstanty pro výpočet oteplení vodiče při zkratu 

Materiál Cu Al Fe 

ρ20 - specifický odpor  při 20oC 
[Ωmm2/m] 

0,01786 0,02941 0,147 

ϑf - fiktivní teplota [°C] 234,5 228,0 222,0 

c je specifické teplo [J/cm3/oC] 3,5 2,417 3,77 
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Tabulka 4 Celkový finanční tok  pro výnos 290 700 Kč po dobu životnosti elektrárny 

Rok 
Výnos 

[Kč] 

Roční 
provozní 
náklady 
[Kč/rok] 

Odpisy 
[Kč/rok] 

Hrubý zisk 
[Kč/rok] 

Daň z 
příjmu 

[Kč] 

Čistý zisk 
[Kč] 

Tok 
hotovosti 

[Kč] 

Komutativní 
tok hotovosti 

[Kč] 

Čistý tok 
hotovosti 

[Kč] 

Čistý 
komutativní 

tok [Kč] 

1 290 700 45000 0 245700 0 245700 245700 -2115300 231792 -2129208 

2 290 700 46350 0 244350 0 244350 244350 -1870950 230519 -1898689 

3 290 700 47741 0 242960 0 242960 242960 -1627991 229207 -1669482 

4 290 700 49173 0 241527 0 241527 241527 -1386463 227856 -1441626 

5 290 700 50648 0 240052 0 240052 240052 -1146411 226464 -1215161 

6 290 700 52167 140734 97799 14670 83129 223863 -922548 211191 -1003970 

7 290 700 53732 140734 96234 14435 81799 222533 -700016 209936 -794034 

8 290 700 55344 140734 94622 14193 80428 221162 -478853 208644 -585390 

9 290 700 57005 140734 92961 13944 79017 219751 -259102 207312 -378077 

10 290 700 58715 140734 91251 13688 77564 218298 -40805 205941 -172136 

11 290 700 60476 140734 89490 13423 76066 216800 175996 204529 32392 

12 290 700 62291 140734 87675 13151 74524 215258 391254 203074 235466 

13 290 700 64159 140734 85807 12871 72936 213670 604924 201575 437041 

14 290 700 66084 140734 83882 12582 71300 212034 816957 200032 637073 

15 290 700 68067 140734 81899 12285 69615 210349 1027306 198442 835515 

16 290 700 70109 140734 79857 11979 67879 208613 1235919 196805 1032320 

17 290 700 72212 140734 77754 11663 66091 206825 1442744 195118 1227438 

18 290 700 74378 140734 75588 11338 64250 204984 1647727 193381 1420818 

19 290 700 76609 140734 73357 11003 62353 203087 1850815 191592 1612410 

20 290 700 78908 140734 71058 10659 60399 201133 2051948 189749 1802158 

21 290 700 81275 0 209425 31414 178011 178011 2229959 167935 1970094 

22 290 700 83713 0 206987 31048 175939 175939 2405898 165980 2136074 

23 290 700 86225 0 204475 30671 173804 173804 2579702 163966 2300040 

24 290 700 88811 0 201889 30283 171605 171605 2751307 161892 2461931 

25 290 700 91476 0 199224 29884 169341 169341 2920648 159755 2621687 

26 290 700 94220 0 196480 29472 167008 167008 3087656 157555 2779241 

27 290 700 97047 0 193653 29048 164605 164605 3252261 155288 2934530 

28 290 700 99958 0 190742 28611 162131 162131 3414392 152953 3087483 

29 290 700 102957 0 187743 28161 159582 159582 3573974 150549 3238032 

30 290 700 106045 0 184655 27698 156956 156956 3730930 148072 3386104 
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Tabulka 5 Celkový finanční tok  pro výnos 255 170 Kč po dobu životnosti elektrárny 

Rok 
Výnos 

[Kč] 

Roční 
provozní 
náklady 
[Kč/rok] 

Odpisy 
[Kč/rok] 

Hrubý 
zisk 

[Kč/rok] 

Daň z 
příjmu 

[Kč] 

Čistý zisk 
[Kč] 

Tok 
hotovosti 

[Kč] 

Komutativní 
tok 

hotovosti 
[Kč] 

Čistý tok 
hotovosti 

[Kč] 

Čistý 
komutativní 

tok [Kč] 

1 255 170 45000 0 210170 0 210170 210170 -1900830 198274 -1912726 

2 255 170 46350 0 208820 0 208820 208820 -1692010 197000 -1715726 

3 255 170 47741 0 207430 0 207430 207430 -1484581 195688 -1520038 

4 255 170 49173 0 205997 0 205997 205997 -1278583 194337 -1325701 

5 255 170 50648 0 204522 0 204522 204522 -1074061 192945 -1132756 

6 255 170 52167 140734 62269 9340 52928 193662 -880399 182700 -950055 

7 255 170 53732 140734 60704 9106 51598 192332 -688067 181445 -768610 

8 255 170 55344 140734 59092 8864 50228 190962 -497105 180153 -588457 

9 255 170 57005 140734 57431 8615 48817 189551 -307554 178821 -409636 

10 255 170 58715 140734 55721 8358 47363 188097 -119457 177450 -232186 

11 255 170 60476 140734 53960 8094 45866 186600 67143 176038 -56148 

12 255 170 62291 140734 52145 7822 44324 185058 252200 174583 118434 

13 255 170 64159 140734 50277 7542 42735 183469 435670 173084 291519 

14 255 170 66084 140734 48352 7253 41099 181833 617503 171541 463059 

15 255 170 68067 140734 46369 6955 39414 180148 797651 169951 633010 

16 255 170 70109 140734 44327 6649 37678 178412 976063 168314 801324 

17 255 170 72212 140734 42224 6334 35891 176625 1152688 166627 967951 

18 255 170 74378 140734 40058 6009 34049 174783 1327471 164890 1132841 

19 255 170 76609 140734 37827 5674 32153 172887 1500358 163101 1295941 

20 255 170 78908 140734 35528 5329 30199 170933 1671291 161258 1457199 

21 255 170 81275 0 173895 26084 147811 147811 1819101 139444 1596643 

22 255 170 83713 0 171457 25719 145738 145738 1964839 137489 1734132 

23 255 170 86225 0 168945 25342 143604 143604 2108443 135475 1869607 

24 255 170 88811 0 166359 24954 141405 141405 2249848 133401 2003007 

25 255 170 91476 0 163694 24554 139140 139140 2388988 131264 2134272 

26 255 170 94220 0 160950 24142 136807 136807 2525795 129064 2263335 

27 255 170 97047 0 158123 23719 134405 134405 2660200 126797 2390132 

28 255 170 99958 0 155212 23282 131930 131930 2792131 124462 2514595 

29 255 170 102957 0 152213 22832 129381 129381 2921512 122058 2636653 

30 255 170 106045 0 149125 22369 126756 126756 3048268 119581 2756234 
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Tabulka 6 Celkový finanční tok  pro výnos 274 550  Kč po dobu životnosti elektrárny 

Rok 
Výnos 

[Kč] 

Roční 
provozní 
náklady 
[Kč/rok] 

Odpisy 
[Kč/rok] 

Hrubý 
zisk 

[Kč/rok] 

Daň z 
příjmu 

[Kč] 

Čistý zisk 
[Kč] 

Tok 
hotovosti 

[Kč] 

Komutativní 
tok 

hotovosti 
[Kč] 

Čistý tok 
hotovosti 

[Kč] 

Čistý 
komutativní 

tok [Kč] 

1 274 550 45000 0 229550 0 229550 229550 -2131450 216557 -2144443 

2 274 550 46350 0 228200 0 228200 228200 -1903250 215283 -1929160 

3 274 550 47741 0 226810 0 226810 226810 -1676441 213971 -1715189 

4 274 550 49173 0 225377 0 225377 225377 -1451063 212620 -1502569 

5 274 550 50648 0 223902 0 223902 223902 -1227161 211228 -1291341 

6 274 550 52167 140734 81649 12247 69401 210135 -1017026 198241 -1093100 

7 274 550 53732 140734 80084 12013 68071 208805 -808221 196986 -896114 

8 274 550 55344 140734 78472 11771 66701 207435 -600786 195693 -700420 

9 274 550 57005 140734 76811 11522 65290 206024 -394762 194362 -506059 

10 274 550 58715 140734 75101 11265 63836 204570 -190192 192991 -313068 

11 274 550 60476 140734 73340 11001 62339 203073 12881 191578 -121490 

12 274 550 62291 140734 71525 10729 60797 201531 214411 190123 68633 

13 274 550 64159 140734 69657 10449 59208 199942 414354 188625 257258 

14 274 550 66084 140734 67732 10160 57572 198306 612660 187081 444339 

15 274 550 68067 140734 65749 9862 55887 196621 809281 185492 629831 

16 274 550 70109 140734 63707 9556 54151 194885 1004166 183854 813685 

17 274 550 72212 140734 61604 9241 52364 193098 1197264 182168 995853 

18 274 550 74378 140734 59438 8916 50522 191256 1388520 180430 1176283 

19 274 550 76609 140734 57207 8581 48626 189360 1577880 178641 1354924 

20 274 550 78908 140734 54908 8236 46672 187406 1765286 176798 1531722 

21 274 550 81275 0 193275 28991 164284 164284 1929569 154985 1686707 

22 274 550 83713 0 190837 28626 162211 162211 2091780 153029 1839736 

23 274 550 86225 0 188325 28249 160077 160077 2251857 151016 1990752 

24 274 550 88811 0 185739 27861 157878 157878 2409735 148941 2139693 

25 274 550 91476 0 183074 27461 155613 155613 2565348 146805 2286498 

26 274 550 94220 0 180330 27049 153280 153280 2718628 144604 2431102 

27 274 550 97047 0 177503 26626 150878 150878 2869506 142338 2573440 

28 274 550 99958 0 174592 26189 148403 148403 3017910 140003 2713443 

29 274 550 102957 0 171593 25739 145854 145854 3163764 137598 2851041 

30 274 550 106045 0 168505 25276 143229 143229 3306993 135122 2986163 
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Graf  1 Předpokládaná návratnost při použití Bánkiho turbíny pro 150 ti denní hodnotu průtoku 

 

 

 

 

Graf  2 Předpokládaná návratnost při použití Šnekové turbíny pro 150 ti denní hodnotu průtoku 
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Graf  3 Předpokládaná návratnost při použití Bánkiho turbíny pro 210 ti denní hodnotu průtoku 

 

 

 

 

Graf  4 Předpokládaná návratnost při použití Šnekové turbíny pro 210 ti denní hodnotu průtoku 
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