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Vodní elektrárny ČR 

Poznámka: V tomto cvičení jsou využívané vzdělávací nástroje ČEZ, a. s. Konkrétně: 

http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/  

https://www.svetenergie.cz/cz/aplikace/3d-elektrarny-vodni-elektrarny-stechovice  

V České republice je k roku 2018 v provozu 11 velkých vodních elektráren (instalovaný výkon nad 10 

MW) s celkovým instalovaným výkonem 1918 MW (743 MW akumulační a průtočné + 1175 MW 

přečerpávací) a 1 614 malých vodních elektráren (MVE do 10 MW) s celkovým instalovaným výkonem 

340 MW. V následující tabulce jsou uvedeny všechny české velké vodní elektrárny. Vodní elektrárny 

včetně přečerpávacích představují přibližně 3 % výroby hrubé elektřiny v roce 2018. Akumulační a 

přečerpávací vodní elektrárny pracují v pološpičkovém nebo špičkovém režimu, tedy v období 

největší denní spotřeby – špičky. Využívá se zde rychlý náběh vodních elektráren, v nočním režimu 

(tedy období přebytku energie v síti) akumulují vodu v nádrži. Průtočné pracují v základním zatížení a 

jejich výkon je závislý na okamžitém spádu a průtoku, tedy na místních okamžitých přírodních 

(hydrogeologických) podmínkách. Převážná část průtočných elektráren představuje kategorii MVE na 

malých tocích, tudíž není výjimkou, že pracují se sezonním provozem vzhledem k místním okamžitým 

podmínkám. 

 

 

http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/
https://www.svetenergie.cz/cz/aplikace/3d-elektrarny-vodni-elektrarny-stechovice
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V roce 2018 bylo pomocí klasických a přečerpávacích vodních zdrojů do elektroenergetické soustavy 

dodáno přibližně 2 600 GWh elektřiny (cca 1 545 GWh klasické vodní a cca 1 055 přečerpávací vodní). 

 

Zatímco výroba klasických vodních elektráren v ČR má v posledních 10 letech kolísavý charakter, u 

přečerpávacích lze pozorovat jasně rostoucí trend spojený zejména s potřebou regulace nestálé 

výroby z intermitentních OZE. 

 

Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 1933 fungovalo v Čechách a na Moravě celkem 11700 MVE. 

V dobách socialistického režimu docházelo k rušení funkčních MVE, které vyplynulo z tehdejších 

politických a hospodářských rozhodnutí. Tato malá vodní díla sloužila potřebám obcí, podniků nebo 

jednotlivců. Z důvodu vyšších specifických investičních nákladů vůči nákladům velkých tepelných 

elektráren se velmi obtížně nebo vůbec nedařilo prosazovat využití vodní energie na nově 

budovaných nebo rekonstruovaných jezech.   

V roce 1953 se počet MVE snížil na 4392, v roce 1966 na 450 a na konci sedmdesátých let jich bylo v 

provozu pouhých 109. Zrušení MVE bylo většinou provedeno jen administrativně, bez demontáže 

soustrojí a bez předání budovy za účelem jiného využití. Postupně docházelo k devastaci nejen 

strojovny elektrárny, ale také náhonů, jezů atd. Přesto však bylo možné na řadě míst opět zahájit 

výrobu elektřiny s relativně malým objemem finančních prostředků. S příchodem osmdesátých let se 

začal měnit přístup k využívání vodní energie. Ukázalo se, že vyřazování dalších elektráren z provozu 

je škodlivé a nesmyslné. Započala tedy renesance MVE. Od přelomu tisíciletí je již patrný útlum 

zapříčiněný postupných obsazováním vhodných lokalit. V současnosti se nevyužitý hydroenergetický 

potenciál nachází v relativně malé míře pouze v oblasti malých spádů (okolo 2 m). Následující tabulka 

uvádí vývoj MVE v ČR během 20. století. 
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Vltavská kaskáda 

Vltavská kaskáda je soustava vodních děl na řece Vltavě. Jde o celkem 9 přehrad vybudovaných po 

etapách mezi lety 1930 a 1992. Vodní elektrárny v přehradách kaskády produkují elektrický výkon až 

750 MW. Vltavské nádrže mají význam především energetický (výroba elektrické energie v 

hydroelektrárnách, zejména 

při špičkovém odběru) a 

ochranný před povodněmi, 

dále plavební (nadlepšení 

průtoků na Vltavě a na 

dolním Labi), rekreační a 

vodárenský. Většina nádrží na 

Vltavské kaskádě představují 

velké vodní nádrže s výjimkou 

Lipno II – MVE 1,5 MW, 

Hněvkovice – MVE 2 x 4,8 

MW a Kořensko – MVE 2 x 1,9 

MW. Vodní elektrárna 

Kořensko je společně s 

Hněvkovicemi nejmladším z 

článků Vltavské kaskády. 

Podobně jako Hněvkovice 

byla nádrž budována v letech 

1986 až 1992 v souvislosti s 

jadernou elektrárnou 

Temelín. Hlavní funkcí těchto 

dvou nádrží je tedy rezervoár 

technologické vody pro JETE. 

Provoz všech vodních 

elektráren na Vltavské 

kaskádě je řízen z centrálního 

dispečinku, který je zřízen 

v rámci areálu vodní 

elektrárny Štěchovice. 
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Lipno I 

Ačkoliv se nejedná o nejstarší z elektráren Vltavské kaskády, je první po směru toku. Přehrada je se 

svou plochou dosahující téměř 50 km2 největší umělou vodní nádrží na území ČR. K zadržení vody 

slouží kombinovaná sypaná (zemní) a gravitační hráz o výšce 26 m a délce 296 m, v betonové 

levobřežní části opatřená dvěma přelivy. Jelikož se elektrárna nachází na dolním toku řeky, nemá 

dostatek vody pro kontinuální výrobu a bývá využívána především jako špičkový zdroj – tomu 

nahrává snadná regulace výroby, kdy elektrárna dokáže najet na plný výkon do zhruba dvou minut. 

Podle potřeb energetické sítě najíždějí turbíny obvykle 2 - 3krát denně a průměrně jsou v provozu 8 

hodin denně.. Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW, 

která byla vybudovaná zhruba 10 km pod Lipnem I. Celé vodní dílo Lipno vznikalo postupně v letech 

1953 - 58. V letech 2012-14 došlo k modernizaci jednoho ze dvou soustrojí za cca 200 milionů korun, 

což nyní umožňuje vyrábět ze stejného množství vody více elektřiny. Díky navýšení účinnosti o cca 4 

% se zvýšila roční produkce elektrárny o 4 miliony kWh elektřiny. 

Srdce elektrárny tvoří hydrocentrála (4) 

instalovaná 160 m pod povrchem 

v podzemní kaverně (5) obklopené 

skalním, žulovým, masivem. 

Hydrocentrála obnáší 2 generátory (6), 

každý o výkonu 60 MW.  Na situačním 

schématu je kromě samotné hráze (1) 

možné postřehnout šachtu šikmého 

výtahu (2) sloužícího pro dopravu 

personálu a materiálu a nakonec 

samostatné komory kulových uzávěrů (3), 

ke kterým je voda vedena dvěma tlačnými 

potrubními šachtami se spádem 160 m. 

Nad betonovou skořápkou kaverny je 

stále 80 až 100 m skály. Síla betonu se 

pohybuje v různých místech od 0,8 do 1,7 

m betonu. Stavba je rozdělena na čtyři 

betonové bloky, které jsou neustále 

monitorované. 

Na povrchu je patrná především 11ti 

segmentová dvousběrná rozvodna pro vyvedení výkonu. Elektrický výkon z podzemní hydrocentrály 

je vyveden pomocí kabelového vedení uvnitř šikmého tunelu do nadzemních transformátorů a 

rozvodny 110 kV. Je zde rovněž rozvodna 22 kV pro napájení přilehlého okolí. Transformátory a 

samotná rozvodna je opatřena modernizovanými izolátory se zhášedlem SF6  Elektrický výkon na 

hladině 110 kV je dále veden do Rozvodny Dasné u Českých Budějovic, kde je převeden na hladinu 

400 kV. Nadzemní provoz elektrárny zahrnuje kromě vyvedení výkonu a rozvodny administrativní 

budovu s infocentrem a vstupní halu, kam vede železniční trať pro dopravu obtížně 

manipulovatelných zařízení. 
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Vtokový objekt elektrárny Lipno I je umístěn na 

levobřežní straně hráze a skládá se z hradicích 

profilů s bezpečnostními hradidly, z česlicových 

polí, která zabraňují vniku velkých nečistot, a 

rychlozávěru. Potom co voda projde 

hydrocentrálou, odchází 3,6 km dlouhým 

odpadním tunelem do vyrovnávací nádrže Lipno 

II nad Vyšším Brodem. Ve vstupní hale je 

dominantou osobní (jízdní doba 2 minuty) a 

nákladní výtah (jízdní doba 20 minut) o nosnosti 

80 tun pro dopravu osob, respektive technického materiálu do prostoru podzemní kaverny. 

Výtahová šachta dlouhá 200 metrů ústí do podzemní strojovny (délka 65 m x výška 38 m x šířka 22 

m), K přemisťování technologie slouží v hale strojovny dva portálové jeřáby každý o nosnosti 125 tun. 

Podzemní prostory je nutné větrat, k čemuž 

slouží klimatizace ale i účelové části jako 

příjezdní a odpadní tunel nebo výtahová šachta 

šikmého tunelu. Pod stropní klenbou je patrné 

potrubí přivádějící čerstvý vzduch do 

klimatizačního systému. Dříve se v prostoru 

klenby nacházelo pro účely vytápění tepelné 

čerpadlo, které vyrábělo teplo z odpadní vody 

za turbínou. Vzhledem k tomu, že prostory 

nikdy nevychladnou na méně jak 15 °C i 

z důvodu odpadního tepla z provozu generátorů 

bylo tepelné čerpadlo zrušeno. 

Vodu k turbínám vedou dvě tlačná ocelová 

potrubí o průměru 4,5 m, který se postupně 

zužuje na 2,5 m, což je šířka bezpečnostních 

automatizovaných kulových uzávěrů, které se 

při každém najíždění a odstavování turbín 

otvírají a zavírají. Prostor kulových uzávěrů je 

samostatnou stavební komorou tlakově 

oddělenou od kaverny elektrárny.  Kulový 

uzávěr je vzhledem k dopravě do podzemí a 

komory kulových uzávěrů vyroben z několika 

dílů. Pokud dojde dle pokynu dispečera 

k otevření kulových ventilů, voda proudí na dvě 

plně automatizovaná soustrojí s Francisovými 

turbínami, jejichž hřídele jsou spojeny s 

generátory. Pokud pracují turbíny na plný 

výkon, kulovými uzávěry proteče 46 m3 vody za 

sekundu při výkonu 60 MW. Tento ukazatel dělá z Lipna I nejefektivnější vodní elektrárnu ČEZ z 

hlediska spotřeby vody. 
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Od kulových uzávěrů míří voda do spirály turbíny, která přivádí vodu přes 20 rozváděcích lopat na 

oběžné kolo, které se roztočí. Rozváděcí lopaty jsou spojeny regulačním kruhem se dvěma táhly na 

hydraulické servomotory ovládané tlakovým olejem. Regulační kruh se otáčí a tím mění množství 

vody na turbíně, a tedy i otáčky a výkon turbíny v rozmezí od 0 do 60 MW. Ze svrchní podlahy 

strojovny vystupují vertikálně objekty generátorů umístěných v ochranných protihlukových krytech. 

Na vrchu protihlukového krytu se nachází sběrací ústrojí generátoru připojené k tyristorovému 

buzení. Jedná se o šestnáctipolové generátory 

synchronně roztáčené robustní hřídelí turbíny 

na 375 RPM. 

 V blízkosti turbíny se nachází pomocná 

vysokotlaká hydraulika k zajištění pohybu 

rozváděcích lopat a pro mazání ložisek. 

Turbosoustrojí má celkem čtyři ložiska – 

závěsné společné s horním vodicím ložiskem, 

které je umístěno nad generátorem v závěsné 

hvězdě (drží celý tah stroje – rotor generátoru, 

oběžné kolo hřídele a tah vody – tzn. že přenáší 

cca 550 tun), spodní vodící generátorové ložisko 

a turbínové vodící ložisko. Pro spodní 

generátorové a turbínové ložisko slouží mazací 

agregát. Olej v závěsném ložisku a v horním 

generátorovém ložisku pracuje bez čerpadla, 

tzv. samomazně. Jakmile se stroj roztočí, olej 

začne proudit a tím mazat ložiska. Při provozu 

se zahřívá a je nutno jej chladit. Je sveden do 

deskových chladičů, kde z jedné strany protéká 

chladicí voda a z druhé olej. K pomocným 

systémům se tedy řadí také vodní hospodářství 

s čerpadly a filtry (používaná je říční voda) pro 

chlazení generátoru. 

Pro práce v turbíně se pracoviště zajišťuje 

bezpečnostními hradicími tabulemi. Jedny jsou 

na vtokovém objektu ještě před česlicemi. 

Druhé jsou za turbínou v prostoru hrazení 

savek. S tabulemi na výtoku se manipuluje 

pomocí jeřábu o nosnosti 16 tun. Po zahrazení 

turbíny z obou stran se voda z vnitřních prostor 

vyčerpá a může se bezpečně pracovat. Voda, 

která projde oběžným kolem turbín, padá do 

savky, odkud se kolenem stáčí do odpadního 

tunelu. Pod oběžným kolem bývá menší tlak a 

vzniká tu sací efekt díky rozšířenému kuželu savky. Při průchodu vody turbínou vzniká v prostoru 

lávek odpadního tunelu hluk až 105 decibelů. 
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Štěchovice 

Štěchovická přehrada (Štěchovice I) je druhým 

nejstarším vodním dílem Vltavské kaskády. Její 

výstavba probíhala v období druhé světové 

války a to v letech 1938 až 1944. Za 120 metrů 

dlouhou a 22,5 metrů vysokou hrází z betonu a 

žuly se nachází až 11,2 milionů kubíků vody. 

Význam přehrady spočívá zejména v regulaci z 

přehrady Slapy, které tak umožňuje její špičkový 

provoz. V Areálu Štěchovické přehrady se také 

nachází centrální dispečink, který řídí jak 

elektrárnu samotnou, tak i většinu zbylých 

elektráren Vltavské kaskády. Hlavní 

energetickou funkci však zastává druhá část 

Štěchovické elektrárny, přečerpávací vodní 

elektrárna (PVE) Štěchovice II. Historie PVE 

Štěchovice II sahá až do roku 1947, kdy zahájila 

svůj provoz. V roce 1991 byla nicméně pro svou 

zastaralost odstavena. Hned v roce následujícím 

byla však zahájena výstavba nové přečerpávací 

vodní elektrárny, která zahájila svůj provoz po 

pěti letech, v roce 1996. Ta využívá podstatné 

části svého předchůdce, včetně horní nádrže na 

kopci Homole či část původních ocelových 

přivaděčů. Původní dvě soustrojí byla nahrazena 

jedním s Francisovou reverzní turbínou, které je 

umístěno ve strojovně 45 m pod zemí. Celkově 

výkon elektrárny vzrostl z původních 44 MW na 

současných 45 MW. 

Štěchovice I 

Středotlaká akumulační pološpičková elektrárna Štěchovice I je vybavena dvěma soustrojími 

s Kaplanovými turbínami. Její součástí je i venkovní rozvodna a vývodové a distribuční 

transformátory. Její celkový výkon je 22,5 MW. 

Rozvodna slouží k vyvedení výkonu a 

k transformaci energie z výstupního střídavého 

generátorového napětí (10,5 kV Štěchovice I a 

13,8 kV Štěchovice II) na přenosovou hladinu 

110 kV. Pro případ výpadku vnějšího proudu je 

zde dieselagregát. Dieselagregát nahradil tzv. 

domácí generátoru (malá vodní turbínka), 

jelikož byl domácí generátor nenávratně zničen 

při povodních v roce 2002, které zdevastovaly prakticky celou strojní část elektrárny. Transformátory 

a jejich transformátorový olej se při provozu zahřívají, a proto jsou opatřeny ventilátorovými chladiči. 
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Voda nejprve proudí přes hrubé česle, které 

jsou tvořené soustavou 15 m dlouhých trubek 

vertikálně upevněných ke dnu. Hrubé česle 

zabraňují průchodu velkých nečistot (prkna, 

stromy, uhynulá zvěř …). Za hrubými česlemi se 

nachází jemné česle, tedy další soustava 

ocelových profilů s roztečí 5 cm, kde jsou 

zachycené menší nečistoty. Tyto zachycené 

nečistoty odstraňuje pomocí hrabla na pokyn 

obsluhy elektrárny čistící stroj a vysypává je do 

přistaveného kontejneru, s kterým je nakládáno 

mimo jiné podle stanov biologicky 

rozložitelného odpadu. Čisticí stroj jemných 

česlí je kombinován s hradidlovým jeřábem, 

který se používá pro manipulace se čtyřmi 

ocelovými tabulemi s gumovým těsněním. 

Hradidla zabrání přístupu vody na turbíny a po 

odčerpání zbývající vody 

ve vnitřním prostoru 

umožní případné revize. 

Jsou zde rovněž 

přítomné bezpečnostní 

rychlouzávěry. Ty jsou 

tvořeny modrými 

hydraulickými 

servomotory, které 

v případě strojní 

poruchy spouští 60 

tunové ocelové tabule, čímž se do 40 vteřin uzavře přístup vody (nahoru vyjíždí 10 minut). 

Průchodem skrz vtokový objekt voda vstupuje do strojní části akumulační elektrárny, která je 

vybavena dvěma soustrojími s Kaplanovými turbínami, každá o výkonu 11,25 MW. Nad víkem turbíny 

se nachází generátory, které uzavřené v protihlukových krytech vertikálně vystupují do prostoru 

strojovny. Přivaděč vede přibližně 80 m3 vody za sekundu do spirály turbíny (do tzv. šneka) zužujícího 

se průřezu, čímž roste rychlost a kinetická 

energie vody. Spirála slouží pro rovnoměrné 

usměrnění vody na rozváděcí lopaty, které 

slouží jako regulace přívodu vody na oběžné 

kolo turbíny. 20 rozváděcích lopat ovládá 

hydraulický servomotor pomocí tlakového oleje. 

K řízení tlaku oleje do servomotoru slouží pult 

regulátoru. Olej v regulátoru je pod tlakem asi 

20 atmosfér. V závislosti na natáčení 
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rozváděcích lopat se též natáčejí lopaty na 

oběžném kole pro dosažení optimální účinnosti 

Kaplanovy turbíny. Potom co se voda opře do 

lopat oběžného kola, čímž předá svou energii 

rotaci hřídele, míří kolem náboje oběžného kola 

do prostoru savky a následně zpět do řeky pod 

hrází.  

V těsné blízkosti turbín se nachází pomocná 

strojovna s vodním a olejovým hospodářstvím 

pro regulační mechanismus a mazaní ložisek 

soustrojí. Vodní hospodářství zahrnuje deskové 

chladiče, čerpadla a filtry a slouží pro chlazení 

ložiskových olejů a chlazení statoru generátoru. 

Filtry jsou použity pro vyčištění vody od 

nežádoucích nečistot, neboť je čerpána přímo 

z řeky. Vodní hospodářství zahrnuje rovněž 

čerpadlo pro odčerpání vody z vnitřního 

prostoru turbíny a savky v momentě, kdy je 

turbína z obou stran zahrazena pro umožnění 

revize. Agregát pro mazací oleje slouží k filtraci a 

čerpání oleje do ložisek generátoru a turbíny. 

Generátor a turbína se otáčí v soustavě čtyř 

ložisek, jednom axiálním a třech radiálních. Na 

axiálním ložisku je celý generátor zavěšený. 

Radiální ložiska udržují soustrojí v přesně svislém stavu a nacházejí se nad generátorem, pod 

generátorem a v turbíně. 
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Štěchovice II 

Umělá nádrž na vrchu Homole nad elektrárnou 

slouží jako zásobárna vody pro vysokotlakou 

přečerpávací elektrárnu. Je to betonový bazén s 

jílovým dnem, který má objem 500 000 m3. 

Horní nádrž je maximálně 10 metrů hluboká a 

její hladina ubývá při plném výkonu turbíny 2 

m/hod, což znamená, že jsou Štěchovice II 

schopné dodávat plný výkon maximálně po 

dobu 5 hodin. Při vypouštění je nutné dbát na 

minimální hladinu – nádrž se nesmí nikdy úplně 

vypustit, aby jílové dno neztratilo propustnost 

tím, že vyschne a popraská. Horní nádrž je 

opatřená bezpečnostním přelivem pro případ, 

že by selhalo automatické vypínání čerpání. 

V těsné blízkosti horní nádrže se nachází 

strojovna vtokového objektu přečerpávací 

elektrárny, uvnitř které se nachází horní konce 

potrubních tlakových přivaděčů vybavenými 

hydraulickými klapkovými uzávěry. Jsou zde 

přítomné i ručně ovládané klapkové uzávěry, 

pro případ, že ty hydraulické čeká revize a pro 

umožnění bezpečné práce na přivaděči. Na 

vrchu Homole je vybudovaná vyrovnávací 

komora. Jedná se o bezpečnostní otevřený válec 

o výšce 35 m, uvnitř kterého se nachází volná 

hladina ve stejné výšce jako hladina v horní 

nádrži. Vyrovnávací komora byla na potrubní přivaděč usazena během rekonstrukce v letech 1991 až 

1996 a jejím úkolem je vyrovnávat tlaky a rázy, které vznikají v potrubí při přečerpávání a odstavování 

turbíny. Ve chvíli, kdy čerpadlo přestane čerpat, dochází k utržení vodního paprsku a voda se tlačí 

dolu, kde vytvoří velký ráz. Aby nedošlo k poškození potrubí, tak se rázy vybijí právě ve vyrovnávací 

komoře. 

Tlakový potrubní přivaděč o průměru 1,7 – 2,2 

m a délce 590 m vede vodu z horní nádrže do 

strojní části přečerpávací elektrárny, čímž 

vytvářejí spád až 220 m. Voda ve strojní části 

nejprve prochází hlavním kulovým uzávěrem 

ovládaným hydraulickým servomotorem. 

Následně voda proudí do spirály a do 

regulovatelných rozváděcích lopat reverzní 

Francisovy turbíny s oběžným kolem o průměru 

2,2 m, s hltností 24 m3 vody za sekundu a motorgenerátorem o výkonu 45 MW. Rozváděcí lopaty 

regulují dva hydraulické servomotory. Turbína pracuje se jmenovitými otáčkami 600 RPM. Voda za 

oběžným kolem turbíny projde savkou a míří zpět do Vltavy. Nad generátorem leží podlaží se 
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sběracím ústrojím generátoru. To je připojeno k tyristorovému budiči. Soustrojí je umístěno v zhruba 

45 m hluboké podzemní strojovně. Při přečerpávání vody do horní nádrže přejde reverzní turbína na 

čerpadlový provoz. Napřed se soustrojí musí roztočit jako asynchronní motor s čerpadlem bez vody, 

poté se teprve pustí voda na oběžné kolo, vyrovná se tlak v turbíně proti tlaku v přivaděči, čerpadlo 

převezme výkon a začne se čerpat nahoru. Pomocné systémy zahrnují opět olejové a vodní 

hospodářství pro chlazení ložisek a generátoru. 

 

Dlouhé stráně 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně 

byla vybudovaná v roce 1996 v Hrubém 

Jeseníku. Jedná se o nejvýkonnější vodní 

elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 

650 MW. Kromě toho mají Dlouhé stráně 

největší soustrojí s reverzními turbínami 

v Evropě a největší vodní spád v Evropě – 510 

m. Elektrárna zahrnuje přečerpávací elektrárnu 

(Dlouhé stráně I), ale také MVE s Fracicovou 

turbínou o výkonu 162 kW (Dlouhé stráně II) na 

odtoku z dolní nádrže, která je vybudovaná na 

říčce Divoká Desná ve výšce 825 m nad mořem. 

Oproti tomu je horní nádrž o objemu 2,72 mil 

m3 umístěná na vrcholku hory Dlouhé stráně v 

nadmořské výšce 1350 m. Původní vrchol hory 

byl o cca 3 metry seříznut, aby do něj mohla být 

zapuštěna vana tvořená kamenitým násypem a 

vodostavebním asfaltobetonem. 

Horní nádrž je s podzemní elektrárnou spojena 

dvěma podzemními pancéřovanými přivaděči o 

průměru 3,6 m, každým pro jedno soustrojí. Přivaděče mají délku 1 547 m a 1 499 m. Pod hrází horní 



KKE/CE – Člověk a energie 2019/2020 
11. cvičení 

12 
 

nádrže se nacházejí komorové hydraulicky ovládané kulové rychlouzávěry. Hladiny ve vodních 

nádržích při provozu klesají nebo stoupají s až 20 metrovým rozdílem v závislosti na aktivitě jednoho 

nebo obou turbosoustrojí. Výkon strojů řídí dispečink ČEZ z Prahy ve spolupráci s Českou přenosovou 

(ČEPS). 

 

Jelikož se areál elektrárny nachází uvnitř 

chráněné krajinné oblasti, je z ekologických 

důvodů celý provoz umístěn v podzemí. V 

kaverně o rozměrech d 87,5 × š 25,5 × v 50 m 

jsou umístěny dvě 24 metrů vysoká 

turbosoustrojí s reverzními Francisovými 

turbínami, každá má výkon 325 MW. V případě 

turbinového provozu voda proudí z horní nádrže 

přivaděčem na turbínu přes provozní kulový 

uzávěr, který je tedy umístěn na obou koncích 

přivaděče i před spirálou turbíny. Kulový uzávěr 

je přes pásku ovládán hydromotory pracujícími s 

vyfiltrovanou tlakovou vodou z přivaděče. 

Turbína obsahuje 20 rozváděcích lopat 

umístěných na rozváděcím kruhu, který je 

ovládán hydraulickým servomotorem na tlakový 

olej. Průchodem oběžného kola turbín a 

prostorů savek voda opouští strojovnu pomocí 

dvou odpadních tunelů s délkou 354 a 390 metrů směrem do dolní nádrže. 
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Ve svrchní části strojovny jsou generátory. Duté 

vodiče rotoru generátoru jsou chlazeny 

demineralizovanou (tedy nevodivou) vodou, na 

rozdíl od statoru generátoru, který je chlazen 

vzduchem. Na generátorech jsou umístěné 

rozběhové asynchronní pony motory, které při 

spouštění čerpadlového režimu roztočí lopatky 

turbíny do protisměru (dále jsou pak lopatky 

poháněny přímo generátory ve funkci motorů). 

Pro spuštění rozběhových ponymotorů, respektive pro řízení statorového proudu rozběhového 

asynchronního motoru a zvýšení jeho záběrného momentu se používají kapalinové spouštěče. 

Spouštěče jsou elektrody, které jsou ve spodní části pevné a v horní části pohyblivé. Horní část se 

přibližuje ke spodní a mezi nimi je elektrolyt, který vytváří odpor vůči proudu pro ponymotor. Při 

zapnutí vypínače ponymotoru prochází proud přes odpor kapaliny a ponymotor se pod elektrickým 

proudem cca 2000 A začíná roztáčet. Zvýšením otáček se snižuje proud, řídicí systém proto přiblíží 

elektrody, tím zvýší proud a ponymotor opět zvýší počet otáček. Jakmile se dostane na synchronní 

otáčky, přepne se generátorový spínač. Generátor získá dostatečnou sílu, ponymotor se odpojuje, 

začíná se odvzdušňovat prostor oběžného kola, zvyšuje se tlak, otevírá rozváděcí kruh a soustrojí 

začíná čerpat vodu na horní nádrž. Elektrolyt ve spouštěčích musí být chlazený. 

Souběžně s kavernou turbín je v podzemí 

uložena i komora transformátorů, která má 

rozměry d 117 x š 16 v x 21,7 m. V této komoře 

jsou dva blokové trojfázové transformátory 

22/400 kV, dále transformátory vlastní spotřeby 

22/10,5 kV, rozvodny 22 kV a další zařízení. 

Komora transformátorů je chráněná 

automatickým hasicím systémem s CO2. 

Vyvedení výkonu z elektrárny do sítě je 

zajištěno pomocí kabelových vodičů o napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole. 

Další zajímavé informace a fotografie k Dlouhým stráním: 

https://www.idnes.cz/technet/reportaze/dlouhe-strane-skrz-naskrz-reportaz-z-mist-kam-se-

nepodivate.A070725_144313_tec_reportaze_rja 

https://www.idnes.cz/technet/reportaze/dlouhe-strane-skrz-naskrz-reportaz-z-mist-kam-se-nepodivate.A070725_144313_tec_reportaze_rja
https://www.idnes.cz/technet/reportaze/dlouhe-strane-skrz-naskrz-reportaz-z-mist-kam-se-nepodivate.A070725_144313_tec_reportaze_rja

