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Malé vodní elektrárny  

Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat 
potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na počasí 
či na ročním období. Jsou to zdroje s instalovaným výkonem do 10 MW a většina z nich 
slouží jako sezónní zdroje energie. 

Využívání malých vodních elektráren bude mít v budoucnosti perspektivu, protože dokážou 
optimálně využít hydroenergetický potenciál dané lokality. Stejně jako každá jiná stavba na 
toku, tak i malá vodní elektrárna představuje migrační bariéru. To se však dá odstranit tím, 
že povinnou součástí při stavbě takového objektu bude i stavba funkčního rybího přechodu. 

Jde o trvalý zdroj hnací síly, která patří mezi tzv. čisté (obnovitelné) zdroje energie. Při 
výstavbě se neužívají technologie, které by představovaly výrazné nebezpečí pro životní 
prostředí. Vlastní provoz spotřebovává jen minimum energie, a to takovou, která je nutná k 
údržbě vlastního zařízení a v neposlední řadě, provoz nijak neznečišťuje životní prostředí. 

Pokud bereme v úvahu rizika, tak mezi malými vodními elektrárnami a klasickými velkými 
hydroelektrárnami existují značné rozdíly. V prvé řadě u malých vodních elektráren nehrozí 
riziko ekologické katastrofy, ke které by mohlo dojít při protržení hráze a následném 
zaplavení přilehlých oblastí. Navíc pro provozu malé vodní elektrárny není zapotřebí velké 
přehradní nádrže, která může způsobit změnu místního klimatu, ani jejich výstavba 
nezpůsobí, jak už bylo řečeno, migrační bariéru a nerozdělí tok na dva samostatné úseky. 
Samozřejmě že rozdíly mezi množstvím produkované energie jsou nepoměrné, ovšem 
nesmíme zapomínat, že počty velkých hydroelektráren, které, se dají na jednom toku 
postavit jsou omezené. 

V podmínkách naší republiky nedosáhne vodní energie nikdy většinového procentuálního 
zastoupení. Stejně jako u elektráren větrných tu nemáme dostatek potenciálu pro tento 
alternativní zdroj energie. Energie vody bude vždy sloužit jako doplňková a právě v tomto 
ohledu můžeme vidět využití potenciálu malých vodních elektráren jako výhodný, jako 
místních zdrojů energie a jakéhosi lokálního energetického "přilepšení". Na rozdíl od energie 
větru je energie vody přece jen o něco spolehlivější a v současné době také relativně méně 
nákladná. 

Na závěr bychom se ještě měli zmínit o tom, jaký vliv může mít malá vodní elektrárna na 
vodní režim a život fauny a flory. Při stavbách malých vodních elektráren na jezech musí 
nejprve dojít k prohrábce řeky pod jezem, která je zásahem do vodního režimu řeky, pokud 
však bude provedena šetrně, neměl by být důvod ke zbytečným obavám. 

Hlavním předpokladem pro výstavbu malé vodní elektrárny by měl být vždy v prvé řadě fakt, 
že tyto stavby by se neměly realizovat v místech výskytu vzácných či ohrožených druhů a 
v místech, která spadají do některé z kategorií chráněných území. Každý z návrhů by měl být 
posuzován samostatně a měla by být zvážena všechny pro a proti a pak na základě 
důkladné analýzy by mělo být rozhodnuto. 
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Druhy a rozdělení vodních elektráren 

Rozdělení podle principu akumulace vodní energie: 

 Elektrárny přehradní 
 Elektrárny derivační 
 Elektrárny přečerpávací 
 Elektrárny bez vzdouvacích staveb 

Rozdělení podle ovlivňování toku: 

 Elektrárny průtočné - nezadržují vodu 
 Elektrárny akumulační - zadržují/akumulují vodu v nádrži 
 Elektrárny smíšené - vyžadují oba výše uvedené systémy 

Rozdělení podle spádu (tlaku vody) 

Nízkotlaké - spády do 20 m 

 

 

 

 

Příklady nízkotlaké elektrárny 
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Vysokotlaké - spády nad 100 m 

 

 

Příklad vysokotlaké vodní elektrárny 

 

Rozdělení podle umístění: 

 hrázové 
 jezové 
 podzemní 
 břehové - již historické řešení 
 pilířové 
 plovoucí - lodní  

Rozdělení podle výkonnosti turbíny: 

 Mikroelektrárny nebo také mobilní zdroje - výkony pod 35 kW 
 Drobné nebo minielektrárny - výkony od 35 do 100 kW 
 Malé vodní elektrárny – závodní od 100 do 1000 kW 
 Malé vodní elektrárny průmyslové od 1 do 10 MW 
 Elektrárny střední - výkony od 10 MW do 200 MW 
 Elektrárny velké - výkony nad 200 MW 

O velikosti instalovaného výkonu malé vodní elektrárny rozhoduje spád a průtok vody. Spád 
v metrech je myšlen jako výškový rozdíl hladin vody před a za turbínou.  
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Druhy, rozdělení a princip turbín 

Základní terminologie:  

 Průtok turbínou - Celkové množství protékající turbínou za 1 sekundu. Udává se v 
(m3/s).  

 Hltnost turbíny - Pro konkrétní spád udává vždy maximální průtok turbínou při tomto 
spádu.  

 Jmenovitá hltnost - Maximální průtok nebo jmenovitý průtok turbínou při jmenovitém 
spádu, tj. při spádu, při němž je nejvyšší účinnost. 

 Hltnost při maximálním spádu - Největší zaručený průtok při max. spádu. 
 Průtoková kapacita - Největší průtok, který projde všemi turbínami elektrárny. 
 Hrubý spád - H (brutto) je celkový statický spád mezi dvěma uvažovanými profily 

úseku řeky, který chceme energeticky využít. 
 Užitný spád - H (netto) je výškový rozdíl mezi čarami energie těsně před vodním 

motorem a za ním. Je to hrubý spád, od něhož jsou odečteny hydraulické ztráty v 
přivaděči a odpadu, které se nezahrnují do účinnosti turbíny. 

Mezi základní parametry a z pohledu využití vodní elektrárny patří výkon vodní turbíny. Ten 
se může stanovit následujícím zjednodušeným vzorcem:  

P = Q . H . k  

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

Praktický příklad: 
Spád H = 2 m. Po dobu 90 dní v průměrně vodném roce je průtok Q = 1 m3/s. Turbína bude 
mít pro k = 7,5 výkon P = 15 kW, jehož bude dosahovat po dobu 90 dní. Ve zbývající části 
roku bude výkon současně s účinností klesat až do zastavení. Roční výrobu elektrické 
energie lze v uvedeném případě odhadnout na 50 000 kWh.  

Turbín je mnoho typů, přičemž však existuje několik základních druhů, od kterých se různými 
úpravami odvíjejí konkrétní specifické typy. Mezi základní druhy turbín patří: 

 Bánkiho turbína – rovnotlaká turbína s dvojnásobným průtokem oběžného kola. 
Používá se pro spád od 1 do 50 m, ekonomicky výhodná je pro spád od 4 m. Rozsah 
průtoků je od 50 l/s do několika m3/s. 

 Peltonova turbína – rovnotlaká turbína s využitím pro spády nad 30 m a pro průtoky 
od 10 l/s. 

 Francisova turbína – používá se pro velmi nízké spády od 0.8 m a pro velké 
průtoky. 

 Kaplanova turbína – přetlaková výborně regulovatelná turbína. Její výroba je 
poměrně náročná, což se odráží ve vyšších cenách. Používá se pro spády od 1 do 
20  , průtoky 0.1 až několik m3/s. Je vhodná pro jezové a malé říční elektrárny.  

 Reiffesteinova turbína  - málo rozšířená přetlaková turbína. Používá se na spádech 
od 5 do 35 metrů při malých a středních průtocích (přibližně od 100 do 5000 l/s). 
Typické pro tuto turbínu je, že nemá žádné rozváděcí lopatky. Správné vedení vody 
do oběžného kola zabezpečuje přímo profil spirály.  

 Vodní kola – hlavně v minulých stoletích používaná jednoduchá zařízení, výhodné je 
jejich použití v místech s nízkým spádem (do 1.5 m) a velmi proměnlivým průtokem,  
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Nejčastěji jsou dnes využívané turbíny Kaplanovy a Francisovy. Od nich také existují různé 
typy - varianty, které se liší různou modifikací samotného lopatkového kola turbíny nebo 
provedení a uspořádání náhonu, přívodního a odvodního kanálu. Například lze uvést: 

 Semi-Kaplanova turbína  

 

 Kaplanova-S turbína  
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 Vertikální provedení Francisovy  trubíny  

 

 Horizontální provedení Francisovy  trubíny  

 

 

Mini a mikroelektrárny 

Vodní mikroelektrárny jsou zařízení obvykle v provedení na výrobu stejnosměrného proudu 
při napětí 12V nebo 24V. Otáčky generátoru jsou dané typem použité turbínky, spádem a 
průtokem. Vyrobenou elektrickou energii je možné přímo použít ke spotřebě, odpovídající 
výkonu generátoru nebo ji zálohovat v akumulátorech. Provoz malých vodních elektráren by 
měl být ekonomicky výhodný. Pro elektrárny s nízkým spádem (do 15 m) lze považovat za 
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využitelný spád 1.5 m pro instalaci turbíny (výjimečně i 1 m) a 0.5 m pro stavbu vodního kola. 
U elektráren s vysokým spádem (nad 50 m) je ekonomicky využitelný průtok kolem 0.01 m3/s 

Pro představu lze uvést následující příklady: Při spádu 1.5 m a průtoku 1 m3/s lze očekávat 
výkon asi 7 kW. Při spádu 50 m a průtoku 0.01 m3/s lze odhadnout výkon asi na 3 kW.  

Při využívání vyrobené elektrické energie v lokální síti (v osaměle stojícím objektu pro 
osvětlení, pohon domácích spotřebičů) může být zajímavé využívat výkony již od stovek 
wattů. Je-li však objekt napojen na veřejnou rozvodnou síť, pak elektřina vyrobená v malé 
vodní elektrárně do výkonu 2 kW vychází obvykle dráž, než nakupovaná od rozvodných 
závodů. Většinou není výhodné provozovat samostatnou síť, například pro vytápění či ohřev 
užitkové vody, neboť systém vyžaduje nákladnou regulaci spojenou s problematickou 
akumulací nadbytečně vyrobené energie. Je obvykle výhodnější malou vodní elektrárnu 
připojit na veřejnou síť a po dohodě s rozvodnými závody vyrobenou energii prodávat nebo 
nakupovat podle potřeby.  

Závěr 

Vodní elektrárny jsou další možný zdroj elektrické energie, který je v porovnání s energií 
slunce a větru poskytuje asi nejstabilnější a nejtrvanlivější zdroj elektrické energie. Toto je 
však vykoupeno náročnější instalací a obtížnějším hledáním příhodného místa. 

 

Vodní elektrárny v Českém Švýcarsku a jeho okolí 
 

Malá vodní elektrárna  

Vilémov 
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