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obr. 1.  

VE Poděbrady 

obr. 2.  

VE Nymburk 



 Co je to koloběh vody?  

 

 Jaký je rozdíl mezi malým a velkým koloběhem 

vody? 

 

 Jaký je význam vody pro živé organismy včetně 

člověka? 

 

 Jaké fyzikálně-chemické vlastnosti vody si 

pamatuješ? 



 schopnost se při postupném spotřebování 

částečně / úplně obnovit (sám / za přispění 

člověka) 

 

 patří sem: půda, voda, vzduch, živé organismy, 

energie vody, větru, Slunce, Země a energie 

biomasy 

 

 šetrný způsob výroby elektrické nebo dalších 

forem energie (teplo) 



 obnovitelný (nevyčerpatelný) zdroj energie 
 
 využití vody od starověku  

 
◦ plavba 

 
◦ splavování dřeva 

 
◦ pohony mechanismů (mlýny, hamry, pily) 

 
◦ textilní průmysl 

 
◦ dnes – výroba elektrické energie 

 
 



SCHWARZENBERSKÝ  

PLAVEBNÍ KANÁL (ŠUMAVA) 
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VCHYNICKO-TETOVSKÝ KANÁL 

(ŠUMAVA) 
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 nepříliš příznivé podmínky v ČR pro stavbu velkých 
vodních děl X významný obnovitelný zdroj 

 

◦ nedostatečný spád, nedostatečné množství vody 

 

 zejména jako doplňkový zdroj energie 

 

 operativní vyrovnání okamžité energetické bilance 
v elektrizační soustavě ČR (rychlý nástup) 

 

 instalovaný výkon všech vodních elektráren Skupiny 
ČEZ v České republice 1 935,2 MW 

 
 



 T. A. Edison (1882) – Appleton (jedna z prvních vodních 

elektráren; později pod Niagarskými vodopády) 

 

 V Českých zemích dlouholetá tradice 

 

 nejstarší zařízením v Čechách – vodní elektrárna 

v Písku (1888) 

◦ v návaznosti na velký úspěch propagačního osvětlení 

centra města Františkem Křižíkem 23. června 1887 

◦ první město v Čechách se stálým veřejným elektrickým 

osvětlením 
 

 

 



VODNÍ ELEKTRÁRNA V PÍSKU 
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 Praha – začátek 20. století dvě vodní elektrárny 

 
◦ na Těšnově a na Štvanici (dodnes v provozuschopném 

stavu) 

 

 nejvýznamnější situovány na toku Vltavy – 
kaskádový systém – “Vltavská kaskáda“ (kromě 
Dalešic, Mohelna a Dlouhých strání) 

 
◦ automatický provoz, řízeny z centrálního dispečinku ve 

Štěchovicích 

 



VODNÍ ELEKTRÁRNA ŠTVANICE 

 

 

obr. 6. 



 voda → náhon na turbínu →  roztáčí turbínu     

(je na společné hřídeli s generátorem elektrické 

energie) 

 

 turbína + hřídel = tzv. turbogenerátor 

 

 změna mechanické energie proudící vody na 

energii elektrickou (transformuje se a odvádí 

do míst spotřeby) 

 

 



 turbíny reakčního typu − Francisova 

nebo Kaplanova turbína 
◦ u nás nejčastěji Kaplanovy turbíny s nastavitelnými 

lopatkami 

◦ v přečerpávacích vodních elektrárnách reverzní 

Francisova turbína s přestavitelnými lopatkami (při 

zpětném chodu funguje jako čerpadlo) 

 

 turbína akčního typu −  Peltonova turbína  
◦ pro vysoké spády (někdy až 500 m)  

 



FRANCISOVA TURBÍNA 
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KAPLANOVA TURBÍNA 

 

 

obr. 9. obr. 10. 



PELTONOVA 

TURBÍNA 
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 Brno – Kníničky 

 Brno – Komín 

 Černé jezero 

 Dalešice 

 Dlouhé stráně 

 Hněvkovice 

 Kamýk 

 Kořensko 

 Les Království 

 Lipno 

 Mohelno 

 Orlík 

 Slapy 

 Vydra 

 Želina 
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