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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je analýza možností využití spádu stávajících vzdouvacích 

objektů pro vybudování malých vodních elektráren na části povodí Berounky. Teoretická část 

práce popisuje funkci a rozdělení malých vodních elektráren a jejich vliv na životní prostředí. 

Práce dále charakterizuje vybrané povodí a hodnotí hydroenergetický potenciál jednotlivých 

stupňů. Z těchto informací byla vytvořena nová vrstva v programu ArcGIS. Výsledné mapy 

zobrazují umístění stupňů se znázorněním velikosti potenciálního výkonu pro vybudování 

nových MVE. V závěru je vyhodnocen nevyužitý potenciál jednotlivých toků vybraného 

povodí s uvedením možností a pravděpodobnosti jejich využití.  
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Abstract 

This work topic is to analyze possibilities of using the existing head of dam facilities for 

constructing small hydropower plants in part of the Berounka river. The theoretical part of the 

work describes function and distribution of small hydropower plants and their impact on 

environment. The work also describes a selected catchment basin and evaluates the 

hydropower potential of the individual steps. This information was subsequently processed 

and used as a basis for creating a new layer in ArcGIS. The final maps show positions of 

dams with grafic presentation of potential energy value for constructing new small 

hydropower plants. The conclusion evaluates untapped potential of individual flows in the 

selected catchment basin, indicating possibility and probability of their utilization. 
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1. Úvod 

Neustále se obnovujícím zdrojem energie je koloběh vody v přírodě, jehož využívání 

představuje přeměna energie vodního toku v energii elektrickou. Vodní energie patří k nejvíce 

využívaným obnovitelným zdrojům v České republice a na celkové výrobě elektřiny v ČR se 

podílejí přibližně 3% . Z toho lze využít tři čtvrtiny vodní energie v malých vodních 

elektrárnách (dále jen MVE). 

Na území České republiky se setkávají tři hlavní evropská rozvodí. Prakticky všechny naše 

řeky zde pramení, proto je značná část vodní energie na území ČR rozptýlena v malých tocích 

(Sequens, 2009).  

Přesto, že jsme mezi evropskými zeměmi řazeni mezi hydroenergeticky chudší země, patří 

vodní energie k nejdéle využívaným energetickým zdrojům. Vývoj jejího použití měl pomalý 

a nerovnoměrný průběh. Nejprve byla energie proudící vody využívána na pohon mlýnů, pil a 

hamrů. Technický rozvoj v této oblasti se na dlouhé období zastavil a efektivnost zařízení se 

zvyšovala pouze velikostí vodních kol. Překonání tohoto období bylo podmíněno výstavbou 

MVE především místního významu, které značně zvýšily efektivitu využití vodní energie. 

První přetlaková turbína byla sestrojena v roce 1827.  

Postupem času docházelo k rozvoji rozvodné sítě a výstavbě větších vodních děl nad 10 

MW. To mělo za následek pokles výstavby a následně i rušení MVE, toto období trvalo 

přibližně do sedmdesátých let dvacátého století. Po čase ale začala výrazně stoupat cena 

energetických surovin, a tak se lidé opět vraceli k vlastním zdrojům (Gabriel at al., 1998). 

 Zásadní význam pro rozvoj hydroenergetiky měla rozvíjející se elektrizační soustava, 

která umožnila rovnoměrně využít vyrobenou energii z velkých i malých zdrojů. Izolovaně 

pracující elektrizační soustavy byly na území ČR propojeny až v polovině dvacátého století a 

v devadesátých letech pak došlo k připojení na centrální evropský energetický systém. 

(Motlík et al., 2007). 
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2. Zastoupení vodní energie v Evropě 

Vodní energie je nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem energie na světě (Balat, 2006). 

Zaujímá téměř 18,5% výroby elektřiny (Kaldellis, 2007) a v Evropě pokryje přibližně 17% 

dodávky energie. Nicméně, většina míst v Evropě vhodných pro instalaci velkých vodních 

elektráren byla již využita. Z důvodu nedostatku vhodných lokalit pro výstavbu nových 

velkých instalací a jejich vlivu na životní prostředí se tak stávají malé vodní elektrárny 

nejatraktivnější příležitostí pro další využití dostupného vodního potenciálu (Paish, 2002; 

Frey et al., 2002).  

V roce 2010 dosáhla kapacita MVE v evropských zemích přibližně 13,7 GW, což by 

představovalo roční výrobu elektřiny 50TWh, která by zabránila uvolnění 29Mt oxidu 

uhličitého do ovzduší. Podle plánu HYDI (Hydro Initiative dat) se má instalovaná kapacita do 

roku 2020 zvýšit téměř o 30% a dosáhnout tak 17.3 GW. Nejvyšší počet instalací má 

Německo (více než 7500), následované Rakouskem (2590), Itálií (2430) a Francií (1900). 

Itálie má navíc nejvyšší instalovaný výkon (2,73 GW) a je považována za jednu z 

nejperspektivnějších zemí pro další využití malých vodních elektráren. Dle HYDI projekcí by 

instalovaná kapacita v Itálii mohla v roce 2020 dosáhnout až 4GW (Carapellucci et al., 2014). 

Za malé vodní elektrárny považuje Evropská unie  elektrárny s výkonem, který 

nepřekračuje 5 MW. Mezi členskými státy EU se však tato definice malých vodních 

elektráren mění. Některé země jako jsou Portugalsko, Španělsko, Irsko, Česká republika a 

nyní i Řecko a Belgie mají jako horní hranici instalované kapacity v MVE 10MW ( Liu et al., 

2013). Ve Švédku je limit pouhých 1,5MW a v Itálii je mezní hodnota stanovena na 3MW 

(Penche, 1998). Ve Francii byl v nedávné době stanoven limit instalovaného výkonu MVE 

12MW (ESHA, 2004), nikoli jako explicitní limit MVE, ale jako maximální hodnota 

instalované energie, pro povinnost výkupu elektrické energie v režimu obnovitelných zdrojů 

(Penche, 1998). 

3. Dělení malých vodních elektráren  

Dělení podle instalovaného výkonu: 

 domácí vodní elektrárny (s instalovaným výkonem do 35 kW)  

 vodní mikroelektrárny (od 35 kW do 100 kW)  

 vodní minielektrárny (od 100 kW do 1 000 kW)  
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 závodní nebo veřejné vodní elektrárny (od 100 kW do 1 MW)  

 průmyslové vodní elektrárny (od 1 MW do 10 MW) 

Dělení podle nakládání s vodou: 

 Průtokové 

 Akumulační 

 Přečerpávací (Dušička et al., 2003) 

3.1. Dělení podle způsobu soustředění vodní energie: 

3.1.1.  Jezové MVE 

Jde o vodní dílo, které využívá jez jako vzdouvací zařízení pro získání spádu a uplatňuje se 

především v nížinách, kde bývají malé spády a vyšší průtoky. Strojní zařízení je u tohoto díla 

přímo na břehu hlavního toku. Voda je odebírána do strojního zařízení na jezu, který stojí 

přímo v hlavním toku a zpět se vrací za jeho vývařiště. Takové řešení umožňuje i úspory 

stavebních materiálů (Bobrowicz, 2006). 

3.1.2. Přehradové MVE 

MVE na nádržích jsou charakteristické malými změnami spádu s možností vyrovnávání 

změn průtoků. MVE jsou tedy levnější, protože nejsou kladeny vysoké nároky na 

regulovatelnost. Průtočné elektrárny je možné projektovat tam, kde je pravidelný odtok, zatím 

co akumulační MVE pro provoz v energetických špičkách se realizují na nádržích (rybnících), 

které jsou doplňovány v určitých intervalech a voda může nádrž (rybník) obtékat kanálem. U 

těchto akumulačních MVE je třeba držet kolísání hladiny v rybníku, které má vliv na faunu a 

floru, v rozmezí maximálně 10cm (Motlík et al., 2007). 

3.1.3. Derivační MVE 

Elektrárny využívající derivaci, tzn. odvedení vody přivaděčem z vodního koryta do 

turbíny, byly především v minulosti hojně využívaným principem soustředění vodní energie. 

Obvykle se staví na říčních ohybech a k turbíně jsou přiváděny kanálem nebo potrubím.  

V případě odvodu vody kanálem je voda přiháněna pomocí náhonu do strojovny, která 

stojí mimo hlavní tok. Odtamtud je pak odváděna odpadním kanálem zpět do řeky. Odvod 

vody potrubím je obvykle využíván v případech, kdy je elektrárna daleko od hlavního toku 
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vody (Bobrowicz, 2006). Založení kanálu musí splňovat dva požadavky, a to zajištění 

prostupnosti a stability díky konstrukčnímu uspořádání, které nedovolí deformaci kanálu 

(Penche, 1998). 

Mezi hlavní výhody patří možnost zvýšení spádu, a tedy i výkonu a možnost regulace 

přívodu vody, kdy se k elektrárně odvádí jen určité množství vody. V případě povodní je tak 

provozovna chráněna. Nevýhodou je pracná údržba dlouhého náhonu (Bobrowicz, 2006; 

Bednář, 1989). 

4. Hlavni části MVE 

4.1. Vtokové objekty 

Vtokové objekty jsou součástí každé vodní elektrárny. Jejich úkolem je zajištění 

dostatečného přítoku vody z toku, nádrže nebo ze zdrže do přivaděče vedoucího vodu do 

elektrárny. Zároveň zabraňuje vniknutí hrubých splavenin a předmětů, které by mohly ohrozit 

turbíny. Při návrhu vtokového objektu je důležité věnovat velkou pozornost dosažení 

minimálních hydraulických ztrát, a tím co možná největší průtočnosti vtokového objektu 

(Broža et al., 1998).  

Vtoky lze dělit podle vtokových podmínek na beztlakové a tlakové. 

Beztlakové vtokové objekty  

Tyto objekty slouží k odběru vody pro beztlakové přivaděče, a také jsou vstupní částí 

tlakových vtoků. Samotný vtokový objekt musí zabezpečit dostatečný přítok vody, ale 

v případě potřeby zajišťuje také regulaci průtoku vody do elektrárny. Proudění v těchto 

objektech je beztlakové a má charakter volné hladiny. Norné stěny vtokových objektů slouží 

k zachycení plavenin a mohou být také využity jako obslužná lávka. Na dně beztlakového 

vtokového objektu se nachází práh, který slouží k zachycování splavenin sunoucích se po dně. 

Tlakové vtokové objekty 

Jsou to vtoky na turbíny, které mají ve vodorovném i svislém řezu plynulý proudnicový 

tvar. S tímto tvarem vyvolávají menší odpor a tím vznikají jen malé ztráty. V takovém toku 

navíc nedochází ke vzniku vírů a strhávání vzduchu k turbínám. Na dně, kde se nachází práh, 

může být navíc instalován proplachovací kanál, který vyúsťuje do dolní vody. Přední vtoková 

hrana je ponořená pod minimální provozní hladinou a je zaoblená. Tlakové vtoky jsou 
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nejčastěji budovány tak, aby v nich rychlost proudění nepřesahovala 0,8 – 1,2 m/s. Součástí 

tlakových vtokových objektů bývají česle, vtokové uzávěry a drážky pro provizorní hrazení. 

Velký důraz musí být kladen na tvarování tlakových vtokových objektů, neboť ztráty, které 

vznikají při proudění vody, odebírají část energie vody. Tyto ztráty lze vyjádřit jako podíl 

ztrátové výšky na spádu vodní elektrárny. V závislosti na využitém spádu bude u 

vysokotlakých elektráren podíl těchto ztrát nižší, než u elektráren nízkotlakých.  

Pokud chceme dosáhnout vhodného hydraulického vtoku, musíme zachovat plynulé 

zvětšování rychlosti proudění a zachovat rozvoj rychlostí podél přechodového kusu, ve které 

se mění příčný řez z obdélníku na kruhový vstupní profil turbíny (Gabriel at al., 1998). 

4.1.1. Česle 

U vtoku do elektrárny je nutné co nejvíce minimalizovat množství nečistot. Česle slouží k 

zachycení nežádoucích naplavenin před vtokem do samotné budovy elektrárny, a zabraňují 

tak poškození lopatek turbíny či případnému výraznému poklesu výkonu způsobenému 

zachycováním nežádoucího materiálu na lopatkách, a s tím spojené změně charakteru jejich 

obtékání a proudění turbínou. U MVE se setkáváme s česlemi hrubými a jemnými (ESHA, 

2004). 

Hrubé česle slouží k zachycení rozměrných splavenin, zejména velkých kusů ledu a 

plovoucích stromů, aby se nedostaly do hydraulického systému vodní elektrárny. Hrubé česle 

se nacházejí před proplachovací propustí na vstupním prahu do náhonu. Nejčastěji jsou 

konstruovány jako svislé mříže s šíří mezer od 300 do 600 mm. Tyto mříže musí snést 

případný vysoký hydrostatický tlak při plném ucpání česlic. Při proudění vody česlemi 

vznikají hydraulické ztráty, které v závislosti na zvyšování rychlosti proudění rostou. Ideální 

hodnota střední rychlosti proudění profilem hrubých česlí se pohybuje v rozmezí 0,5 až 0,7 

m/s (Dušička, 2003; Gabriel et al., 1998). Zanesením česlí se samozřejmě ztráty ještě zvyšují, 

a proto je třeba česle pravidelně čistit ESHA, 2004). 

Jemné česle mají na rozdíl od hrubých česlí určitý sklon, který závisí především na 

způsobu jejich čištění. Obvykle jsou navrhovány pod úhlem 60° až 70°, ale v případě stírání 

naplavenin strojně se tento úhel pro snazší vyhrnování naplavenin pohybuje i okolo 85°, 

přičemž strojní způsob čištění česlí se v posledních letech volí stále častěji. Především v 

ročních obdobích, kdy jsou naplaveniny častější, jako například spadané listí na podzim či led 

v zimě, lze díky strojnímu čištění česlí navýšit výkon až o 30 %. Ideální střední rychlost 
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proudění jemnými česlemi se pohybuje v rozmezí 0,8 až 1,2 m/s (Dušička, 2003; Gabriel et 

al., 1998). 

 Stejně jako u hrubých česlí musí být jejich konstrukce dostatečně pevná a často i po 

stranách osazena podpěrným systémem nosníků. Mříže česlí, s šíří mezer 100 do 300 mm, 

jsou nejčastěji vyrobeny z pásové oceli nebo plastu. Vzhledem k tomu, že plastové tyče 

mohou být vyrobeny z profilovaných dílů, dochází u nich tak k menším turbulencím, tedy i 

menším ztrátám (ESHA, 2004). 

4.2. Přivaděče a odpady 

Hlavním úkolem přivaděčů je přivedení vody k turbínám. Odpady pak odvádějí vodu, která 

již protekla turbínou, zpět do řeky. Přivaděče a odpady představují velkou investiční část 

výstavby MVE, proto by jejich délka měla být co nejmenší, protože dlouhé přivaděče a 

odpady odebírají velkou část výkonu a prodražují samotnou stavbu.  

Rozdělují se na tlakové a beztlakové a podle konstrukčního řešení na kanály, náhony, 

štoly, potrubí a šachty. 

Beztlakové přivaděče a odpady 

Beztlakové přívody a odvody vody pro MVE v podobě otevřených kanálů, žlabů a náhonů 

jsou levnější variantou než tlakové přivaděče, a tak se většinou navrhují vždy, když to 

podmínky dovolí.  

Při návrhu těchto objektů, jsou důležité místní podmínky. Mezi ně patří geologické poměry 

a možnost získání pozemků. Při zkoumání geologických poměrů, nás nejvíce zajímá koheze 

zeminy a propustnost podloží. Při konstrukci je důležité dbát na těsnost objektů, abychom 

zabránili únikům vody. Mohlo by tak dojít k zamokření okolních pozemků. To se v praxi 

projeví růstem mokřadních rostlin, například rákosu. Pro utěsnění kanálu se ve velkém 

množství případů používá fólie. 

Tlakové přivaděče a odpady 

Tlakové přivaděče se budují v podobě tunelů a štol. Používáme je při překonávání velkých 

spádů, kdy by byla výstavba beztlakového přivaděče nemožná či příliš ekonomicky 

nevýhodná. U MVE se obvykle používá tlakové potrubí, které bývá uloženo buď volně nad 

terénem nebo je uložené ve štole či kryté v rýze zasypané terénem. Potrubí se vyrábějí 

nejčastěji ocelová, litinová, železobetonová či plastová (Dušička, 2003). 
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4.3. Turbíny 

Nejvýznamnějšími hydrodynamickými motory jsou vodní turbíny. Jejich pracovním 

prvkem je oběžné kolo, ve kterém se u rovnotlaké turbíny využívá kinetické energie. U 

přetlakové turbíny z části i energie tlakové (Masters, 2004). 

4.3.1. Hydraulické turbíny 

Účelem hydraulických vodních turbín je přeměna potencionální vodní energie na 

mechanickou rotační energii (Siervo, 1978). 

Rovnotlaké (akční) turbíny 

U tohoto typu turbíny je na vstupu i výstupu oběžného kola stejný tlak.  

 Peltonovy turbíny 

Peltonovu turbínu využijeme při malém množství vody a velkém spádu. Například na 

malých tocích v horách a všude tam, kde je nutno zpracovat relativně malé množství vody při 

velkém tlaku. 

 Turgo turbíny 

Tato turbína se rovněž využívá při malém množství vody a současně velkých spádech. Má 

téměř stejné vlastnosti jako turbína Peltonova, je však konstrukčně jednodušší, levnější a 

technologicky nenáročná (Gunnar, 2010). 

 Bánkiho turbína 

Bánkiho turbína má velmi široké využití, a to zejména na malých tocích.  Nehodí se však 

tam, kde hrozí vzestup spodní vody. Nejlépe se využívá v lokalitách, kde bylo v minulosti 

instalováno kolo na horní vodu (ESHA, 2004). 

Přetlakové reakční turbíny 

U těchto turbín vtéká voda z pevných zakřivených rozváděcích kanálů, do kanálů 

oběžných, zakřivených v opačném směru než kanály rozváděcí. V rozváděcím ústrojí je pouze 

část tlakové měrné energie přeměněna v kinetickou měrnou energii vody. Zbývající 

(zpravidla) větší část tlakové měrné energie vody se změní v měrnou energii kinetickou až při 

průchodu lopatkovým prostorem oběžného kola. Voda u těchto turbín vyplňuje plně průtočné 

kanály oběžného kola (Melichar, 2000). 
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 Francisova turbína 

Francisova turbína má dvě varianty podle uložení hřídele a to buď vertikální, nebo 

horizontální. 

Vertikální kašnová Francisova turbína: 

V minulosti byla hojně rozšířeným přetlakovým vodním motorem. Používala se nejčastěji 

jako hlavní mechanický pohon větších mlýnů, městských elektráren a průmyslových závodů. 

Osazovala se jí většinou vodní díla jezová, nebo vodní díla derivační s otevřeným přivaděčem 

v nížinách na větších řekách. Pokud se tyto stroje do dnešních dnů zachovaly, jsou po 

rekonstrukci většinou provozovány jako MVE řádu desítek až stovek kilowattů.  

Horizontální Francisova turbína: 

Horizontální Francisova turbína je obdobná jako vertikální, rozdíl je pouze v uložení 

hřídele, které je horizontální. Mohou být taktéž kašnové nebo spirální. Osazovala se jí 

většinou vodní díla derivační s otevřeným, nebo tlakovým přivaděčem, avšak s otevřenou 

kašnou. Používaly se nejčastěji jako hlavní nebo doplňkový přímý mechanický pohon mlýnů, 

pil a drobných živností ( Gunnar, 2010; ESHA, 2004). 

 Kaplanova turbína 

Tato turbína patří mezi nejčastěji používané hnací stroje na nově budovaných 

nízkospádových vodních elektrárnách. Bývá použita i při přestavbě starších vodních děl, která 

byla původně osazena vertikální Francisovou turbínou.  

Často dosahuje lepšího využití toku. Osazují se s ní především vodní díla jezová a vodní 

díla derivační s otevřeným přivaděčem na menších spádech. Kaplanova turbína se používá 

zvláště pro pohon generátorů asynchronních, ale díky dobré regulovatelnosti je možné použití 

i generátoru synchronního s možností dodávky elektřiny do sítě nebo soustrojí použít jako 

záložní energetický zdroj (Siervo, 1978).  

4.4. Generátory MVE 

Generátor, u vodních elektráren často nazývaný hydroalternátor, je základním prvkem 

elektrického systému elektrárny, který mění mechanickou energii na hřídeli turbíny na energii 

elektrickou. Typ generátoru je volen především v závislosti na navrhovém výkonu elektrárny. 

V MVE se obvykle používají generátory střídavé, které dělíme na synchronní a asynchronní. 

Synchronní generátory jsou méně časté, zpravidla používané na žádost provozovatele 

(Gunnar, 2010). 
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5. Základní parametry hydroenergetického díla 

Potenciální energie, daná rozdílem hladin a gravitací vody na vzdouvacím objektu, je 

vedena do elektrárny. Než je voda přivedena přivaděčem do strojovny, proteče přes hrubé a 

jemné česle, které zadrží mechanické nečistoty. Ve strojovně pak svým průtokem roztáčí 

turbínu, která se nachází na společné hřídeli s generátorem, a dohromady tvoří tzv. 

turbogenerátor. Ve vodní turbíně je energie proudící vody převedena na energii mechanickou, 

která se pak v generátoru na základě elektromagnetické indukce mění v energii elektrickou. 

Následně se elektrická energie transformuje v transformátu (úprava napětí podle potřeb 

energetické sítě) a je odváděna do míst spotřeby. 

Množství energie je dáno prouděním vody a rozdílem hladin. Čím je vyšší spád a průtok, 

tím je vyšší výkon. Cílem při stavbě MVE je převést potenciální energii na energii elektrickou 

co neúčinněji, aby se dosáhlo co nejnižších nákladů. Nalezení optimálního řešení není 

jednoduché. Například trubky s větším průměrem způsobují menší ztráty vlivem tření, než 

trubky s průměrem nižším, na druhou stranu jsou ale dražší (Bøckman et al., 2006). 

Hlavními veličinami pro výpočet výkonu a výroby elektrické energie z vodního zdroje jsou 

průtok, který je proměnlivý a závislý na počasí a spád, který je dán charakteristikou vodního 

toku a tvarem terénu. Další hlavní veličinou je účinnost vodního stroje, vodního kola, 

čerpadla, turbíny a elektrického hydroalternátoru, případně motorgenerátoru. 

 

Základní parametry charakteriující každé hydroenergetické dílo jsoou: 

 průtok Q [m3/s] 

 spád H [m] 

 účinnost η  

 výkon P [kW] 

 výroba elektrické energie E [kWh] 

5.1. Průtok 

Průtok vodního toku je objemový průtok vody v daném profilu vodního toku. Průtok 

vodního toku vyjadřuje objem vody, který proteče daným profilem vodního toku za 

jednotku času (m3/s). Průtoky toků, na kterých jsou MVE zřizovány, jsou kolísavé a silně 

závislé na počasí a na ročním období (Holata, 2002). 
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Definice průtoků: 

 průměrný průtok 

Průměrný průtok Q je aritmetický průměr všech průtoků za uvažované období.  Stanoví 
se jako podíl celkového proteklého množství a počtu sekund uvažovaného období a udává se v 
l /s nebo v m3/ s.  

- denní průměrný průtok (Qd) 

- měsíční průměrný průtok (Qm), 

 - sezónní průměrný průtok (např. v V. až IX měsíci Qv-ix) 

 - roční průměrný průtok (Qr); 

- průměrný dlouhodobý průtok 

                        - roční (Qa), 

                        - měsíční (Qma), 

                        - sezónní (Qv-ix,a) 

 m-denní průtok 

M-denní průtoky udávají průtok zaručený (překročený) v daném profilu toku po určitý 

počet dní. Jsou definované jako křivka překročení průtoků v průměrně vodném roce neboli 

jako m-denní odtoková závislost. Nejčastěji se používá jako návrhový průtok pro hltnost 

turbín 60 ti denní až 120 ti denní průměrný průtok. Jeho volba je ovlivněna úrovní 

technologie, zejména schopností turbíny přizpůsobit se změnám průtoku regulací. 

 

 N-letý průtok 

N-letý průtok je takový, který je dosažen nebo překročen v dlouhodobém průměru jednou 

za N-let. Např. 100-letý průtok (Q100) bude průměrně dosažen nebo překročen 1x za 100 let. 

Tímto průtokem, nazývaným jako stoletá voda, se v ČR nejčastěji zajišťuje ochrana před 

povodněmi u sídel (Vyhláška č. 590/2002). 

Průtok turbínou, jehož jednotkou je m3/s, je definován jako celkové množství vody 

procházející turbínou včetně vody, která prosákne v oblasti turbíny (Bobrowicz, 2006).  

 Z hlediska vodohospodářského řešení vodní elektrárny jsou důležité hodnoty průtoku, 

které jsou k dispozici k účinnému energetickému zpracování, přičemž hlavním kritériem při 

zvolení návrhového průtoku turbínou je snaha o docílení co nejvyššíí roční výroby elektrické 

energie při co nejnižších investičních a provozních nákladech. Od návrhového průtoku vodní 

elektrárnou je pak podle zvoleného počtu strojů odvozen průtok turbínou. Často užívaným  

pojmem je hltnost turbíny, čímž se rozumí nejvyšší možný průtok turbínou. 
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5.2. Spád 

Spád H je v obecném významu výškový rozdíl dvou bodů hladiny, nebo u vzdouvací 

stavby dvou hladin nad a pod ní. Spád vodní elektrárny je výškový rozdíl dvou hladin před 

vtokem a před vyústěním do odpadu vodní elektrárny (Balat, 2006). Spád je určen 

hydraulickými poměry, topografickými poměry a stavebním a hydraulickým řešením 

hydroenergetického díla. V praxi spád rozdělujeme na dva typy, a to spád odpovídající 

nulovému průtoku hydraulickým systémem a spád během dynamického režimu práce vodní 

elektrárny. 

 Celkový spád vodní elektrárny   

 Celkovým neboli hrubým spádem je statický spád mezi dvěma posuzovanými úseky toku. 

Je daný výškovým rozdílem horní a dolní hladiny při nulovém průtoku vodní elektrárnou, 

takže ho lze snadno určit na hotovém díle nivelací úrovně hladin. Představuje potenciální 

energii vody, která je při dané sestavě hydroenergetických objektů k dispozici pro 

energetickou přeměnu ve vodní turbíně mezi jejím a vstupním a výstupním profilem (Gunnar, 

2010). 

 Čistý spád 

 Čistý spád neboli provozní spád vodní elektrárny je celkový spád zmenšený o hydraulické 

ztráty. Do těchto ztrát se nezapočítávají ztráty v hydraulickém obvodu, protože po jejich 

odečtení bychom dostali užitečný spád vodní elektrárny, jehož určení je již mnohem 

náročnější a vychází z řešení Bernoulliho rovnic a výstupního profilu za dynamického režimu. 

 

 “Užitečné” spády pro turbíny jsou:  

 Návrhový spád (Hn)  

Návrhový spád je takový spád, který má největší pravděpodobnost výskytu při návrhových 

hodnotách průtoku a výkonu hydroagregátu vodní elektrárny. Na tento spád je turbína 

navrhována. 

 Maximální spád (Hmax)  

Maximálním spádem je největší užitečný spád, na který je turbína konstruována. 

 Jmenovitý spád (Hm)  
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Je užitečný spád, při němž má turbína nejlepší hydraulické vlastnosti, a tedy i největší 

účinnost (Dušička, 2003). 

5.3. Výkon 

Výkon můžeme rozlišit na 3 typy: 

 Mechanický výkon 

Mechanický výkon turbíny je hodnota mechanické energie dodávané hřídelem turbíny za 

jednotku času. Zpravidla se určuje výkonem, který je měřený na svorkách generátoru. 

Hodnota výkonu je nižší o mechanické a elektrické ztráty generátoru, ztráty v převodech a 

v setrvačníku. 

 Jmenovitý výkon 

Jmenovitý výkon turbíny udává mechanický výkon při jmenovité měrné energii a 

jmenovitých otáčkách.  

 Instalovaný výkon 

Jedná se o maximální výkon turbíny, jehož lze dosáhnout při nejpříznivějších podmínkách 

provozu (Dušička, 2003). 

 

Výkon elektrárny je dán vztahem: 

P = η · ρ · g · Q · H  

Kde je: P – elektrická energie [W],  

             η – účinnost  

             ρ – hustota vody, .ρ=1000 kg/m3 ,  

             g – gravitační zrychlení, g=9.81 m/s2 ,  

             Q - průtok  [m3/s],  

             H - spád [m] (Gismalla at al., 1996). 

 

Vzorec lze zjednodušit na:  

P = K · Q · H (kW) 

Kde je K = konstanta (pro MVE 5‐7, podle účinnosti soustrojí a použité technologie) 

(Dušička, 2003). 

 



13 

 

5.4. Účinnost  

Celková účinnost turbíny je součinem uvedeným tří dílčích účinností: voluntometrické 

(objemové), mechanické a hydraulické. Její hodnota u dobře navržených turbín a při 

optimálním průtoku a spádu je 0,85 až 0,93 (Dušička, 2003). Pro zvýšení účinnosti lze 

například instalovat systémy s proměnlivými otáčkami generátorů (Borghetti at al., 2008). 

Vyspělá technologie turbín se označuje poměrně vysokou účinností. Velké turbíny 

dosahují 80 až 90% účinnosti, menší voní turbíny (<100kW) pak mají účinnost přibližně o 10 

až 20% nižší. Například u mikroturbíny je předpokládaná účinnost η = 70 - 75%, a tudíž může 

být její výkon odhadován na základě následujícího vzorce. 

P ≈ 7  ∙ Q ∙ H ÷ 7,5  ∙ Q ∙ H 

 P [kW], Q [m3/s], H [m] (Bobrowicz, 2006). 

Účinnost vodního motoru je poměr skutečného výkonu turbíny na hřídeli a jejího 

teoretického výkonu a závisí na velikosti, druhu ale i na zatížení motoru (Penche, 1998). 

Vyjadřuje ztráty při přeměně vodní energie v mechanickou. Přeměnu energie ve vodní turbíně 

ovlivňují ztráty trojího druhu. 

 Objemové ztráty  

Celý průtok Q, který je přiveden k turbíně ve skutečnosti neprojde oběžným kolem. Část 

vody obteče oběžné kolo jeho mezerami a prstencem odsávací trubky a část vody unikne 

ucpávkou kolem hřídele turbíny. Přiváděný průtok tedy musíme násobit číslem menším než 

jedna, protože oběžným kolem proteče menší množství vody. Tyto ztráty vyjadřují 

volumetrickou (objemovou) účinnost turbíny. 

 Hydraulické ztráty  

Využitelný spád na přeměnu energie, už zmenšený o ztráty na vtoku a přivaděči, je menší, 

kvůli překonávání průtokových odporů v turbíně. Tyto odpory vznikají vlivem tření vody o 

stěny turbínových kanálů, vlivem víření vody a vlivem ohybu vodního proudu. Koeficient, 

kterým je třeba vynásobit spád, abychom dostali zmenšený průtok o zmíněné hydraulické 

ztráty, se nazývá hydraulická účinnost. 

 Mechanické ztráty  

Mechanické ztráty způsobuje tření v ucpávkách hřídele turbíny, ložiskách turbíny a tření 

vnějších ploch oběžného kola o vodu, která ho obklopuje při otáčení. Koeficientem v tomto 

případě je mechanická účinnost (Dušička, 2003). 
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5.5. Výroba elektrické energie 

Množství vyrobené elektrické energie (roční) při celkovém výkonu P za dobu t je dáno 

vztahem: 

E = P . T 

Kde je: E – množství energie vyrobené za rok [kWh] 

             P – výkon [kW] 

             T – počet provozních hodin elektrárny v roce [h] (Dušička, 2003).              

6. Hydroenergetický potenciál 

Každý vodní tok představuje určité množství vodní energie, která je dána 

hydroenergetickým potenciálem. Tímto potenciálem označujeme velikost energie v kWh, 

kterou představuje roční průtok daného toku. Údaje o hydroenergetickém potenciálu 

povrchových vodních toků na určitém území slouží k celkovému přehledu o možnostech 

využití toků, konkrétně jejich potenciální energie (Bobrowicz, 2006). 

Dosud nevyužitý hydroenergetický potenciál tedy představuje možné budoucí využití 

přirozených či regulovaných průtoků a slouží k informování o případných možnostech 

výstavby MVE. Od roku 1990 na území České republiky dosáhl rozvoj hydroenergetiky 

v oblasti MVE pokroku. Došlo totiž k výraznému posunu v poměru energeticky již využitých 

lokalit k doposud nevyužitým lokalitám. Hodnota uvádějící využití celého hydropotenciálu 

v ČR, zhruba na 50%, je přibližně od roku 2001 upravována především se zřetelem na 

hydrologické podmínky a dosud nevyužitelný spád. Přibližné hodnoty tak stouply na 70% 

využitého potenciálu a pouze 30% potenciálu, který je k dispozici pro využití. Tento dosud 

nevyužitý potenciál má již horší hydroenergetické podmínky než potenciál využitý, z čehož 

plyne, že ekonomie u budoucích realizací se bude vyznačovat delší dobou návratnosti investic 

a tím i nižším zájmem investorů (Motlík et al., 2007). 

 I přes to se ale MVE vyznačují podstatně delší životností, než je doba návratnosti investic 

na zřízení. Podstatné pro uplatnění MVE samozřejmě je, aby jejich ekonomické ukazatele 

byly výhodnější než ukazatele jiných energetických zdrojů.  

 V České republice by měl být ještě dostatek lokalit pro výstavbu či obnovu MVE. Díky 

rozložení zdrojů vodní energie na našem území hrají MVE nezastupitelnou roli proto, že jsou 

rozptýleny po celém území. Jejich výhodou je tak připojování do energetické sítě, kde 
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nezatěžují přenosovou soustavu. Celoplošné rozšíření elektrizační soustavy potom umožňuje 

připojení téměř ve všech lokalitách s možností použití asynchronních generátorů. Ty jsou 

provozně jednodušší, levnější a není třeba mít složité a nákladné regulační části (Šrámek, 

2001). 

Jedním z nejdůležitějších faktorů při posuzování projektu malé vodní elektrárny je cena 

elektřiny. Rozlišujeme dva rozvoje ceny, a to krátkodobý a dlouhodobý rozvoj ceny. Mezi 

faktory ovlivňující cenu v krátkodobém horizontu patří počasí, krátkodobá poptávka po 

energii a úzká místa přenosové soustavy. Tento faktor je však u MVE v ČR nevýznamný, viz. 

výše. Dlouhodobé faktory zahrnují nejistotu růstu poptávky, právní nejistotu a pohyb cen 

pohonných hmot (Pilipovic, 1997; Schwartz at al., 2000). 

Hydroenergetické potenciály lze rozdělit na tři typy:  

6.1. Hrubý hydroenergetický potenciál  

Slouží především k evidenčním účelům. Vychází z nadmořských výšek a k nim 

příslušných průměrných průtoků pro hodnocenou oblast. Stanovuje se k hladině ústí do moře, 

nebo ke kótě hladiny toků na státních hranicích.  

6.2. Teoretický hydroenergetický potenciál  

Vyjadřuje teoretickou schopnost poskytnout určité množství elektrické energie. 

Představuje teoretické zásoby energie v našich tocích při stoprocentním využití spádu toku a 

jeho středních průtocích (Gabriel et al., 1998).  

Pro všechny toky v České Republice je teoretický hydroenergetický potenciál vyhodnocen 

ve Směrných vodohospodářských plánech (Dušička, 2003). 

6.3. Reálně využitelný hydroenergetický potenciál  

Tento technicky využitelný hydroenergetický potenciál je vždy menší než teoretický a lze 

uvést, že technicky využitelný hydroenergetický potenciál představuje přibližně 40 – 50% 

potenciálu teoretického. A to z důvodu, že nelze dosáhnout stoprocentní přeměny vodní 

energie v elektrickou. Další důležitou příčinou jsou ztráty na toku a skutečnost, že není 

prakticky možné stoprocentně využít celkového spádu a středního průtoku kvůli 

komunikacím, osídlení, průmyslovým objektům, chráněným krajinným oblastem, 

požadavkům na zachování minimálního zůstatkového průtoku a na odběry vody pro rybí 

přechody. 
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Reálné možnosti využití jednotlivých úseků toků a energetický význam určují ekologické, 

topografické, hydrologické a geologické podmínky. Technicky využitelný hydroenergetický 

potenciál České republiky je přibližně 3,5 TWh za rok.  

6.3.1. Ztráty  

 ztráty na spádu   

- místní ztráty a ztráty třením  

- ztráty v důsledku nevhodných geologických a topografických podmínek  

- ztráty způsobené požadavky ochrany přírody 

 ztráty průtočného množství - průsak a výpar 

- omezená kapacita vodních elektráren 

 ztráty při převodech potenciální energie toku na mechanickou energii ve vodních strojích, 
ztráty v přenosových sítích apod. (Dušička, 2003) 

7. Umísťování malých vodních elektráren 

Spotřeba vody s růstem životního standardu stoupá a vzhledem ke geografické poloze, 

omezeným zdrojům podzemní vody a nerovnoměrným srážkám v ČR je zadržování vody 

v nádržích naprostou nutností. V případě, že přesáhne naléhavá potřeba maximální vydatnost 

vodních zdrojů, probíhají stavby nových nádrží, které mohou zapříčinit nepříznivé důsledky 

na okolí, jako je například zatopení území, abraze břehů, změna teplotního režimu a kolísání 

hladiny. Abychom tyto nepříznivé důsledky co nejvíce minimalizovali, je třeba pro výstavbu 

MVE nalézt ekologicky nejméně citlivou lokalitu.  

Při návrhu, realizaci a zejména provozu je nutné respektovat příslušná ekologická kritéria, 

především zákony a vodoprávní nařízení při provozu MVE, aby se odstranily nebo alespoň 

minimalizovaly negativní vlivy na floru a faunu v konkrétní lokalitě (Motlík et al., 2007). 

Zdali je území vhodné pro výstavbu MVE mohou definovat na svém katastrálním území 

jednotlivé kraje a obce během schvalování územně plánovací dokumentace. Výsledkem jsou 

územní plány obcí a zásady územního rozvoje na úrovni krajů. Pokud úřad očekává, že bude 

mít projekt negativní vliv, může si vyžádat provedení zjišťovacího řízení, i přes to, že malé 

vodní elektrárny nespadají mezi projekty, které musí projít hodnocením vlivů záměru na 

životní prostředí (tzv. EIA - Environment Impact Assessment). 
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Pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je nezbytné získání závazného souhlasného 

stanoviska orgánů ochrany přírody. Tyto orgány porovnávají vlivy jak na krajinný prvek, 

kterým jsou všechny rybníky, vodní toky i údolní nivy, tak na krajinný ráz. Biologické 

hodnocení se obvykle zpracovává 1 rok. Pokud má být MVE umístěna do ochranného pásma 

zvláště chráněných území nebo na evropsky významnou lokalitu Natura 2000 jsou třeba další 

závazná stanoviska (Dušička et al., 2003; Sequens, 2009). 

Vzhledem k tomu, že funkční vlastnosti značně závisí na zeměpisných a hydrologických 

podmínkách, analýza a přesné umístění je pro využití MVE rozhodující (Yi at al., 2009) 

7.1. MVE na stávajících vzdouvacích objektech 

MVE je vhodné postavit na stávajících vzdouvacích objektech, protože výstavba nové 

hráze kvůli MVE je zpravidla ekonomicky neúnosná. Stavba jezu je možná, avšak prodražuje 

se s jeho šířkou a na větších tocích je navíc nutná speciální mechanizace. Jako stávající 

vzdouvací objekty pro výstavbu MVE jsou vhodné jezy a hráze přehradních nádrží a rybníků. 

Pokud je průtok a spád dostatečný, lze MVE vystavit i na odtoku z čistírny odpadních vod 

nebo na přivaděčích pitné vody (Gono at al., 2012). 

7.1.1. MVE na vodárenských objektech 

Výhodou těchto realizací, které jsou budovány na vodárenských objektech s účelem 

zásobování pitnou vodou, je vysoký spád a poměrně stabilní průtok s pravidelným režimem 

změn. Nejvýznamnějším kladem pro výstavbu těchto MVE je jejich jednoduché zabudování 

do objektu a z toho plynoucí minimální investice na stavební část. Výsledkem je potom velmi 

příznivá návratnost investic. Dříve, za použití zastaralé technologie, tato realizace MVE 

vyvolávala obavy z možné kontaminace vody ropnými produkty. Nyní se však používají 

moderní technologie využívající samomazná ložiska, která vodu neznehodnocují. Mezi první 

MVE na vodárenských nádržích patří např. Stanovice u Karlových Varů a Římov u Českých 

Budějovic. V současnosti jsou pro výstavbu MVE využity desítky vodárenských nádrží 

(Motlík et al., 2007; Gono at al., 2011). 

7.1.2. Rekonstrukce MVE se zastaralou technologií 

Více než 60 % z celkového počtu MVE je stále osazeno zastaralou technologií z let  

1920 – 1950. Tyto staré MVE, které často ani nesplňují ekologickou bezpečnost na říčním 

toku, převážně optimálně nevyužívají hydropotenciál ve své lokalitě. A to díky nedokonalému 
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provoznímu zabezpečení řídících systémů, jako je například hladinová regulace a automatika. 

Ve srovnání s moderními turbostrojími vykazují nižší účinnost a ztrátu o 15%.  

Po rekonstrukcích, modernizacích, nebo jen optimalizaci provozu u zastaralých MVE by 

mohlo dojít k výraznému zvýšení výkonu, a pokud by se vyhodnotily investice na tyto 

rekonstrukce a modernizace oproti investicím na výstavbu nové malé vodní elektrárny, jeví se 

pak tato modernizace výhodněji (Motlík et al., 2007). 

8. Vliv MVE na životní prostředí 

Vodní energie, na rozdíl od jaderných a fosilních paliv, přináší čistou a bezpečnější energii 

nezávislou na dodávkách paliv z nestabilních zdrojů, čímž přispívá ke snižování emisí CO2 a 

tím k zmírnění skleníkového efektu (Bøckman et al., 2006). Navíc je bezodpadová, 

provzdušňuje vodu a přispívá k vyrovnávání změn na tocích vysokým stupněm automatizace 

a do určité míry napomáhá i při odvádění velkých vod. Za pozitivní aspekt lze také uvést 

skutečnost, že každá kilowatthodina vyrobená ve vodní elektrárně ušetří až 1 kg uhlí v 

elektrárně tepelné. V tomto smyslu nám nahrazují přibližně 3 mil. tun hnědého energetického 

uhlí ročně, přičemž by toto množství mohlo být při plném využití hydroenergetického 

potenciálu téměř dvojnásobné. 

Na druhou stranu výstavba a provoz MVE samozřejmě představuje významný zásah do 

hydrologického režimu toku. Jedním z problémů může být deficit kyslíku ve vodě, který je 

způsoben výstavbou vodního díla a jeho následným provozem. Velký vliv na deficit kyslíku 

má především teplota a rychlost proudění vody, tlak pod hladinou, který se s hloubkou 

zvyšuje a tím snižuje rozpustnost kyslíku a odběr této spodní málo okysličené vody turbínou. 

Tento problém lze vyřešit zavzdušněním toku pod MVE – aerací (Motlík et al., 2007). 

8.1. Rybí přechody 

MVE vytvářejí migrační bariéry, proto musíme při výstavbě vždy dbát na určitá opatření, 

která umožní zprůchodnění toků pro vodní organismy. Migrace, které jsou běžné u většiny 

druhů ryb, vyžadují určitou pravidelnost. Rozeznáváme migrace potravní, reprodukční, či 

prostorové, při kterých se ryby stěhují za lepšími podmínkami např. při zimování a 

vyhledávání úkrytů v důsledku predačního tlaku. Možnost migrace je podmínkou přirozeného 

chování ryb a předpokladem úspěšné reprodukce a zachování přirozeného areálu (Musil, 

2014) 
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V souvislosti se zlepšením kvality vody v důsledku omezení zdrojů znečištění ovzduší na 

přelomu 80. a 90. let minulého století se výrazně zlepšily podmínky pro život vodních 

organismů. Z hlediska ochrany biodiverzity tak zůstávaly fragmentace vodních toků hlavním 

rizikovým faktorem. Díky celosvětovým aktivitám na ochranu biodiverzity byly přijaty 

konkrétní cíle na ochranu přírody a krajiny a to i k řešení fragmentace vodních ekosystémů. 

Tento krok byl základním kamenem pro vypracování prvního koncepčního dokumentu v ČR 

s názvem Akční plán výstavby rybích přechodů. V posledních dvaceti letech došlo k výrazné 

proměně podmínek, které ovlivňují řešení migrační prostupnosti vodních toků (Birklen, 

2014). 

Opatřením, které umožní vodním živočichům překonání jezů, hrází přehrad a rybníků nebo 

strojovny MVE, je výstavba rybích přechodů. Vstup do rybího přechodu je rozhodující 

podmínkou pro zajištění efektivity přechodu. Měl by být navázán na hladinu vody a umístěn 

níže po toku než je výtok z MVE, aby jej ryby neminuly. Nejdůležitějším prvkem k přilákání 

ryb do rybího přechodu je dostatečně mohutný a rychlý proud. Výstup z rybího přechodu by 

měl vést do klidné vody mimo vtokový objekt do malé vodní elektrárny (Slavík et al., 2012). 

8.1.1. Typy rybích přechodů  

 Obtokové kanály (bypassy) 

V současné době velmi preferovaný a přírodě blízký rybí přechod složený z tůní 

oddělených oblými kameny, které jsou zapuštěny do betonového lože nebo hluboko do dna. 

Trasa rybího přechodu vede mimo vlastní koryto toku. 

 Balvanité skluzy a rampy 

Tyto rybí přechody jsou tvořeny řadami balvanů a tůní ve vlastním korytě toku. Tvoří tak 

peřejnatý úsek toku, který se stává habitatem osídleným vodními organismy. 

 Štěrbinový rybí přechod  

 Technický rybí přechod, užíván v místech, kde nelze použít přírodě blízké RP. Má tvar 

nakloněného žlabu s vestavěnými příčkami. Rozdíl hladin mezi jednotlivými bazénky je 

přibližně 20 cm. Jeho výhodou je funkčnost v širokém rozmezí průtoků. 
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 Kartáčový rybí přechod 

Je využíván u sportovních propustí vodácky využívaných řek (Sázava, Berounka), kdy 

spojuje nároky na migraci ryb a zároveň zvyšuje bezpečnost proplutí propusti pro vodáky 

(IEA, 2000). 

8.1.2. Zařízení pro navýšení lákavého proudu 

Pro navýšení lákavého proudu na rybí přechod je možné využít dvou zařízení. Jejich 

výstavba závisí především na porovnání investičních nákladů. Vyplatí se zejména u MVE 

s větším výkonem. 

Tryska pro navýšení lákavého proudu  

 Principem je využití energie dané rozdílem hladin. Voda, která je vedena z horní vody 

slouží k nasávání vody z dolní vody, tedy vody již využité na MVE. Poměr průtoků může být 

až 1:10. To znamená, že pomocí 50 l vody z nadjezí je možné do poslední komory rybího 

přechodu přidat až 500 l vody z podjezí bez omezení funkce MVE. 

 Potrubí pro navýšení lákavého proudu  

Využívá se v případech, kdy je rybí přechod na opačném břehu než zaústění MVE. Potrubí 

vede vodu z nadjezí a vyúsťuje obvykle do poslední komory rybího přechodu do kaskády 

kamenů, díky čemuž se zvyšuje turbulence vody vytvářející hluk, který má lákavý účinek. 

V ČR se nachází na řece Berounce na MVE Hýskov a Nezabudice. 

8.1.3. Poproudová migrace 

Po proudu řeky migruje například úhoř říční, jehož evropská populace výrazně klesla 

zapříčiněním výstavby příčných překážek na toku (Gosset et al., 2005). V České republice 

není tato problematika zatím dostatečně řešena. Předpokládá se, že rybí přechody fungují 

oboustranně, ale to jen tehdy když platí zásadní podmínka rybího přechodu, tedy že ryby musí 

rybí přechod nalézt (Hánová et al., 2011). 

Možným řešením ochrany ryb před strháváním do přívodů vody k turbíně, je použití 

fyzických, světelných nebo zvukových zábran, které ryby navedou na rybí přechod (Gosset et 

al., 2005). 

V případě fyzických bariér je třeba brát v úvahu chování cílových druhů, jejich omezené 

schopnosti plavání a fyzikální a hydraulické podmínky přívodu. Velikost česel musí být 

dostatečně veliká, aby rychlost toku nepřesáhla plavecké schopnosti různých druhů a jejich 

stádií a nedocházelo tak k nárazům ryb na česle (U.S. Congress, 1995). Česle by měla 
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směřovat k hladině pod úhlem 26 – 30° a bočně k rybímu přechodu pod úhlem 45° 

(Hassinger, 2014). 

8.2. Změny průtokového režimu vod  

Pokud není důsledně dodržováno sjednané množství vody, které pro provoz MVE určuje 

vodoprávní úřad, může dojít ke změnám průtokového režimu. Tyto změny mohou mít za 

následek škody, zapříčiněné vysoušením přelivných hran jezů nebo celých částí toku, při 

nichž dochází k úhynu ryb a jiné fauny (Pravec, 2009). Na druhou stranu může dojít i 

k zaplavení dotčeného území při odvádění velkých vod, a to nesprávnou manipulací či špatně 

nastavenou hladinovou regulací. Zde se hovoří o škodách způsobených technologií, přičemž 

turbíny jsou až druhořadým faktorem, protože tyto změny ovlivňuje provozovatel svou 

manipulací (Motlík et al., 2007).  

Vodoprávní úřad v souladu se zákonem stanovuje žadateli při udělení povolení k nakládání 

s vodami minimální zůstatkový průtok mimo turbínu malé vodní elektrárny. To je takový 

průtok, který ještě umožní obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce 

vodního toku. Při stanovení minimálního zůstatkového průtoku přihlédne vodoprávní úřad k 

podmínkám vodního toku a charakteru nakládání s vodami a dále určí místo a způsob jeho 

měření a četnost předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu. (Sbírka, 2010). 

Obvyklá hodnota minimálního zůstatkového průtoku pro toky s průtokem 0,5 až 5 m3/s je 

Q355d. To znamená, že tento průtok je v daném profilu vodního toku dosažen nebo překročen 

průměrně 355 dní v roce. Pro malé toky obvykle platí Q330d (Kinkor, 2013). 

8.3. Akustické projevy provozu MVE 

Turbosoustrojí i s veškerým příslušenstvím se vždy více či méně projevuje hlučností, 

vibracemi a chvěním, které jsou dány především jeho technickým stavem, a to jak v 

prostorech pro obsluhu elektrárny, tak i v jejím okolí. Úroveň hluku ve venkovním prostoru se 

stanovuje platnými hygienickými předpisy, které udávají nejvyšší přípustnou ekvivalentní 

hladinu hluku. Technologická část MVE je navržena tak, aby zatížení hlukem při provozu 

bylo minimální. Pokud ale hluk nelze omezit pod přípustnou mez optimalizací technologie, je 

nutno instalovat určitá protihluková opatření, jako jsou například zvukově izolační pouzdra na 

turbíny, akustická izolace budovy a použití vodního chlazení generátoru místo chlazení 

vzduchového (Motlík et al., 2007; ESHA, 2004). 
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8.4. Bezpečnostní protipovodňová opatření 

Malé vodní elektrárny pohání proud vodního toku. Potenciální hrozbou pro instalovaná 

zařízení ale může být průtok při povodni. Proto se hydroenergetické úvahy musí zabývat 

nejen vyhodnocením vodního potenciálu pro výrobu elektrické energie, ale také frekvencí a 

závažnosti hrozících povodní v místě výstavby MVE a navržením potřebných 

protipovodňových opatření. Povodňová schémata nejsou charakterizována pouze špičkovými 

hodnotami průtoku, ale musí obsahovat i průběh průtokové vlny v závislosti na čase. Důležitá 

je nejen velikost povodňového přítoku a z něj vyplývající potřebná retenční kapacita, 

významnou úlohu hraje i směr pohybu vody v nádrži. 

U nádrží a přehrad, které jsou v rizikových povodňových oblastech rozlišujeme dvě 

rozdílná kritéria.  

 Maximální návrhový povodňový průtok   

Zařízení je schopno převést přívalovou vlnu bez neakceptovatelného rizika selhání hráze 

nebo poškození její struktury. Tato úroveň povodně je běžně definována jako PMF (Probable 

Maximum Flood), nebo „kontrolní povoden“  (ESHA 2004). 

 Normální návrhový povodňový průtok   

Zařízení je schopno převést přívalovou vlnu za dodržení běžných provozních podmínek. 

Tato úroveň povodně je obvykle definována jako „návrhová povodeň“ o periodě opakování, 

odpovídající konstrukci vodního díla. 

 

U mnoha malých vodních elektráren je potřeba v místě odbočení náhonu upravit říční 

břehy a zvýšit je nad jejich normální úroveň. Tyto úpravy zároveň mohou zvýšit rychlost 

vody v toku a umožňují zvýšení průtoku korytem při povodních. Další cestou ke zlepšení 

povodňové ochrany je využití nádrže pro zadržení určitého množství vody při povodni. V 

případě malých vodních elektráren je ale obvykle kapacita takové nádrže velmi malá v 

porovnání s požadavky na protipovodňová opatření (ESHA, 2004). 
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9. Analýza využitelnosti MVE v povodí Berounky 

9.1. Charakteristika povodí Berounky 

Oblast povodí Berounky leží v západní části Čech a její celková plocha činí 9 270,62 km2. 

Přibližně z 95% spadá do hlavního povodí Labe. Zbylá menší část, ležící podél státních hranic 

s Německem, spadá do hlavního povodí Moravy, včetně dalších přítoků Dunaje.  

Převážná část oblasti povodí Berounky se nachází v Plzeňském kraji, dále pak v kraji 

Středočeském, Karlovarském a z menší části v kraji Ústeckém (PVL, 2009). 

Nejvýznamnějšími přítoky vyskytujícími se v horní části oblasti povodí Berounky jsou 

Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, které mají relativně srovnatelné parametry a společně tvoří 

kostru vějířovitě až radiálně uspořádané říční sítě jihozápadních Čech (Kopp, 2006). V dolní 

části povodí jsou nejvýznamnějšími přítoky Klabava, Střela a Litavka. Ukazatelem velikosti 

povrchového odtoku je hustota říční sítě, jejíž průměrná hodnota v tomto povodí je 1,01 

km/km2 (DIBAVOD, 2014). Nejvodnějším měsícem je březen, v horních částech Úhlavy, 

Klabavy a Litavky duben. Nejméně vodnými měsíci jsou srpen a září.. 

 Z geomorfologického hlediska patří celé povodí Berounky do provincie České vysočiny. 

Nejvyšší nadmořská výška povodí je 1343 m n. m. a nachází se na Jezerní hoře na Šumavě. 

Nejnižší nadmořská výška je kolem 190 m n. m. a nachází se při ústí Berounky do Vltavy 

(PVL, 2009). Povodí Berounky má největší podíl ploch sklonů svahů v intervalu 2 -15°, které 

zaujímají téměř ¾ území. Minimálně jsou v povodí zastoupeny sklony nad 15° (DIBAVOD, 

2014).  

Do oblasti povodí Berounky zasahuje malou plochou Národní park Šumava a nacházejí se 

zde chráněné krajinné oblasti Český Kras, Český les a Křivoklátsko, částečně i Slavkovský 

les (PVL, 2009). 

9.2. Vymezení části povodí 

Pro svoji práci jsem zvolila povodí Berounky III. řádu č. 1.11.01: Berounka od Úslavy po 

zaústění do Vltavy. V tomto povodí jsem uvažovala pouze přítoky s plochou povodí větší než 

250 km2: 

Berounka 

Berounka je levobřežním přítokem Vltavy a její délka je 139,45 km. Vzniká na území 

města Plzně soutokem Radbuzy a Mže ve výšce 298 m n.m. a ústí do Vltavy v Praze – 
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Modřanech ve výšce 188 m n.m.. Na toku výrazně převažují sklony do 2‰, které zabírají 

téměř 90% délky toku. Sklony nad 10‰ se na toku nevyskytují. Střední sklon toku je 0,80‰. 

 

Klabava 

Délka toku Klabavy je 39 km. Pramení v Brdech pod vrcholem Praha a ústí zprava do 

Berounky u Chrástu. Jejím největším přítokem je Holoubkovský potok. V  povodí se nachází 

145 vodních ploch, z nichž největší tvoří Hořejší padrťský rybník, Štěpánský rybník a vodní 

nádrž Klabava. Střední sklon toku Klabavy je 9,28‰. 

Střela 

Střela je 97,5 km dlouhým levostranným přítokem Berounky, do které se vlévá u obce 

Borek a pramení u obce Prachomety nedaleko Toužimi. Na Střele leží vodní nádrž Žlutice a 

jejím největším přítokem je Manětínský potok. Střední sklon toku Klabavy je 3,98‰. 

Rakovnický potok 

Rakovnický potok je levostranný přítok Berounky o délce 48,50 km. Pramení u obce 

Drahouš a ústí zleva do Berounky pod Křivoklátem. Největšími přítoky jsou zleva 

Kolešovický a Lišanský potok a jeho největší vodní plochou je Velký rybník. Střední sklon 

toku je 6,96‰. 

Litavka 

Litavka je pravostranný přítok Berounky o délce 54,93 km Pramení severovýchodně od 

obce Nepomuk a ústí zprava do Berounky v Berouně. Jejím největším přítokem je Červený 

potok a největší vodní nádrží je Pilská a Láz. Střední sklon toku je 5,39‰. 

Loděnice 

Loděnice je levostraným 64,72 km dlouhým přítokem Berounky, do které se vlévá asi 3 

km východně od Berouna a pramení v pohoří Džbán. Její největší plochou je Turynňský 

rybník. Loděnice nemá žádný významný přítok. Střední sklon toku je 4,43‰ (DIBAVOD, 

2014; PVL, 2009). 

9.3. Podkladová data 

Charakteristiky profilů (plocha povodí, průměrný průtok, Q90 a Q355) jsou převzaty z 

publikace "Hydrologické poměry ČSSR, – díl III.” (HMÚ, 1970) pro profily na řešených 

tocích, které jsou v této publikaci obsaženy (viz. tabulka 2-7 příloha 5). Pro ostatní sledované 



25 

 

profily byly tyto charakteristiky odvozeny interpolací, případně extrapolací v závislosti na 

ploše povodí. Ta byla získána z údajů téže publikace, ale „díl I.“ (HMÚ, 1965) na základě 

kombinace údajů „Základní vodohospodářské mapy ČR“ (místopis, staničení vodních toků, 

údaje o vzdouvacích objektech, rybnících a vodních nádržích) a „Sítě monitoringu 

povrchových vod“ (údaje o hranicích a velikostech povodí jednotlivých řádů) přiřazením 

plochy povodí podle umístění sledovaného profilu v příslušném povodí IV. řádu. 

Získání novějších komplexních údajů by bylo možné pouze za použití nepřiměřených 

finančních nákladů na nákup dat od Českého hydrometeorologického ústavu. 

Analýza zahrnuje všechny stupně obsažené ve vodohospodářské mapě. Spád na elektrárnu 

je uvažován pouze jako rozdíl hladiny nad jezem a pod jezem. Podle konkrétních lokálních 

podmínek může být navýšen prostřednictvím přívodního náhonu k elektrárně nebo odpadního 

kanálu. 

 Názvy jednotlivých stupňů jsou převzaty ze"Základní hydrologické mapy ČSSR". 

Hltnost turbin byla uvažována v hodnotě Q90 v příslušném profilu. Tato hodnota byla 

použita pro výpočet potenciálního výkonu příslušné MVE, při čemž koeficient účinnosti celé 

MVE byl uvažován hodnotou η = 0,75. 

Odběr pro turbínu, pokud průtok ve vodním toku je menší než hltnost turbiny zvětšená o 

Q355, je průtok vodním tokem zmenšený o hodnotu Q355 a může být ještě zmenšen o případný 

odběr z jezové zdrže pro jiné účely (ve výpočtech není takový odběr uvažován). Průtok Q355 

je uvažován jako minimální zůstatkový průtok na jezu. 

Spád na elektrárnu je uvažován pouze jako rozdíl hladiny nad jezem a pod jezem, podle 

konkrétních lokálních podmínek může být navýšen prostřednictvím přívodního náhonu k 

elektrárně nebo odpadního kanálu (spád pak je odvozen od hladiny ve vodním toku na vtoku 

do náhonu nebo při zaústění odpadního kanálu do vodního toku). 

Celkový výkon v povodí je součtem výkonů v jednotlivých profilech. 

Celková potenciální roční výroba energie E v MWh vyplývá z využitelnosti průtoku s 

ohledem na minimální možný průtok turbinou a z časové využitelnosti výkonu v hodnotě 

využitelnosti průtoků ve výši 55% (při hltnosti turbin v hodnotě Q90 a provozuschopnosti 

turbin při průtoku v hodnotě cca 15% jejich hltnosti) s přihlédnutím k zajištění minimálního 

zůstatkového průtoku (uvažován hodnotou Q355), tedy E = 0,55*365*24*P (celkový 

potenciální výkon P je v MW). Při větších průtocích (např. na Berounce) lze tyto parametry 

zlepšit osazením MVE více než jednou turbinou. 
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9.4. Vyhodnocení 

Z dosažených dat byl vypočítán potenciální výkon jednotlivých stupňů s vyznačením již 

vybudovaných MVE. Podrobná data jednotlivých stupňů jsou uvedena v tabulkách v příloze 

5, v členění dle jednotlivých toků (viz. tabulka 2 - 7 příloha 5). 

Bylo provedeno vyhodnocení nevyužitého potenciálu jednotlivých toků pro vybudování 

nových MVE v členění podle výkonu MVE dle kap. 3 této práce – viz. tabulka 1. Již 

vybudované MVE nebyly hodnoceny v členění dle výkonu, jsou zde zmiňovány pouze pro 

stanovení procentuálního podílu doposud nevyužitého potenciálu. 

Z celkového potenciálního výkonu na jednotlivých tocích byla vyhodnocena i celková 

potenciální roční výroba na těchto tocích. 

 miniel. mikroel.  dom. el.

stávající 

MVE

[MWh] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] %

Berounka 40 993 8 508 2 621 0 0 5 887 31

Klabava 1 732 359 0 0 177 182 49

Střela 2 289 475 122 170 122 60 87

Rakovnický potok 208 43 0 0 43 0 100

Litavka 1 979 411 0 51 289 71 83

Loděnice 305 63 0 0 63 0 100

Celkem 47 506 9 860 2 743 221 695 6 200 37

tabulka 1: Suma potenciálu zkoumaných stupňů jednotlivých  toků

Tok

roční 

výroba

potenciální 

výkon

z toho

nevyuž. 

potenciál

 

V geografickém informačním systému byla založena nová vrstva obsahující hodnocené 

stupně a jejich údaje. Mapa povodí je znázorněna v příloze č. 1. V příloze č. 2 jsou vyznačeny 

výkony všech hodnocených stupňů a označeny stupně, na kterých je již MVE vybudována. 

Příloha č.3 a č.4  zobrazuje velikost spádu a průtoku jednotlivých stupňů (ČHMÚ, 2015; 

ČÚGK, 1991). 

10. Závěr 

Z uvedeného průzkumu vyplývá, že hodnocený potenciál je stávajícími MVE využit ze cca 

63 %. To je v rámci České republiky lehce pod průměrem. Vzhledem k charakteru povodí, 

které je poměrně ploché, je však možné brát tuto hodnotu jako normální.  

Pro výstavbu nových MVE se jeví jako vhodný tok samotné Berounky. Pro každý záměr 

vybudování MVE je však nutné zpracovat detailní studii, která vyhodnotí ekonomické 

ukazatele, vlivy na životní prostředí a celkovou vhodnost jejího vybudování.  
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Na dalších tocích je také evidentní nezanedbatelný potenciál, je však tvořen zejména 

menšími stupni s menším průtokem, které mohou být až na výjimky vhodné pouze pro 

vybudování domácích elektráren. Ekonomická rentabilita těchto zařízení záleží ve velké míře 

na místních podmínkách a na záměrech vlastníka. Návratnost takovéto investice se bude 

pravděpodobně blížit životnosti instalovaných zařízení. S využitím této části potenciálu se 

tedy ve větší míře nedá počítat.  
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