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1 ÚVOD 

Cílem tohoto dokumentu je provést jednotlivé analýzy, které slouží jako podklad certifikované 
metodiky, jíž jsou přílohou. Průběh řešených analýz lze rozdělit do 4 dílčích cílů. 

1) Získání podkladových dat o stupních a MVE v České Republice, selekce dat pro potřeby 

projektu dle daných kritérií, získání dat o výrobě MVE z ERÚ 

2) Analýza současného stavu využití hydro-energetického potenciálu MVE, včetně 

zhodnocení míry využití disponibilního hydro-energetického potenciálu v jednotlivých 

lokalitách při zachování ekologické rovnováhy v toku a minimálních zůstatkových 

průtoků. 

3) Přehled dosud nevyužitého nebo jen částečně využitého hydro-energetického potenciálu 

v lokalitách s již existujícím soustředěným spádem při zachování ekologické rovnováhy 

v toku a minimálních zůstatkových průtoků. 

4) Možnosti zachování minimálních zůstatkových průtoků na tocích s výskytem MVE s 

ohledem na § 36 zákona Č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. 
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2 ZÍSKÁNÍ PODKLADOVÝCH DAT 

Vymezení řešených lokalit. Bylo provedeno na síti významných vodních toků, ze kterých byla 
vybrána užší skupina takzvaných Hlavních vodních toků ČR. Sít je vybrána tak, aby zahrnovala 
převážnou většinu hydroenergetického potenciálu z hlediska kombinace hydrologických a 
morfologických podmínek. Data byla získávána pro dvě základní složky tohoto projektu, tedy pro 
stupně a evidované MVE. Obě základní složky bylo potřeba databázově propojit a doplnit o další 
informace zejména se týkající rybích přechodů a hydrologie. Důležitým podkladem byl návrh 
metodického postupu pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků.  

2.1 Informace o stupních 

Informace o stupních byly získány od Státních podniků Povodí a dále ze Základní 
vodohospodářské mapy ČR 1:50 000. Přehled jednotlivých údajů je uveden v tabulce Tab.  a 
zobrazení jednotlivých stupňů v rámci ČR je na obrázku Obr. 2. 

Pro prováděné analýzy byly důležité informace 

Identifikátor, druh, tvar, výška stupně, identifikátor vodního toku, vodní tok, říční km, X-JTSK, Y-
JTSK, délka přelivné hrany, existence MVE, existence rybího přechodu, minimální zůstatkový 
průtok, odběry. 

Na základě dostupných dat vznikla databáze obsahující 2309 záznamů. Informace k jednotlivým 
příčným překážkám vycházejí zejména od Státních podniků Povodí. Objektům, ke kterým nebyly 
dostupné informace z těchto zdrojů byla doplněna pouze výška a to odečtením 
z vodohospodářské mapy. Informace o existenci MVE a provázanost s tabulkou MVE byla řešena 
ve fázi prostorového umisťování provozoven- viz následující kapitola. Přílohou projektu je tabulka 
obsahující základní informace o příčných překážkách (příloha 5), a informaci o existenci MVE. 
Počet jezů s MVE je nižší než počet MVE, to je dáno tím, že na jezu může být provozováno více 
MVE, případně existují schémata, kdy existuje provozovna na jezu, a další v derivaci. 

Informace o existenci rybího přechodu byla zjištěna u 58 příčných překážek formou atributu 
ano/ne u příslušné příčné překážky. V České republice je zprůchodnění sítě vodních toků živým 
tématem a předmětem například strategie zprůchodnění říční sítě, která definuje prioritní úseky 
vodních toků určené ke zprůchodnění. Jednotná evidence rybích přechodů spojená s jejich 
parametry zatím v ČR neexistuje. Potřebu takové evidence naplní výsledky projektu 
financovaného TAČR programem alfa s číslem TA04020765 a názvem Vývoj metodických, 
plánovacích a monitorovacích opatření pro řešení problematiky fragmentace říční sítě ČR, jehož 
předmětem je Vývoj a testování národní databáze příčných překážek na vodních tocích shrnující 
všechny relevantní informace od různých vědeckých a odborných institucí do jednoho portálu. 
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Obr. 1 Přehled posuzovaných stupňů (zelená – potřebné informace pro analýzy, červená – chybí potřebné 
údaje - vyloučené z analýz) 

Tab. 1 Přehled posuzovaných stupňů 

Typ údaje Počet stupňů s údajem / procento 

Výška stupně 1600 / 69% 

Rybí přechody 58 / 3% 

MZP 159 / 7% 

Existence MVE 703 / 30% 

Celkem stupňů 2 307 / 100% 

2.2 Informace o MVE 

Jako vstup pro vytvoření databáze MVE byla použita evidence licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ). Hlavní přednost tohoto podkladu je jeho ucelenost, neboť každý provozovatel MVE, 
který vyrábí elektrickou energii má přidělenou licenci ERÚ, každá provozovna má přiděleno 
unikátní ID. Databáze licencí poskytnutá ERÚ je aktuální k 1. 5. 2013 a obsahuje 1506 MVE. 

Z informací, které je možno zjistit z evidence licencí jsou důležité především: 

- ID a název provozovny 

- Jméno provozovatele 

- Katastr a číslo parcelní provozovny 

- Název vodního toku 

- Instalovaný výkon [MW] 

Účel evidence ERÚ nevyžaduje, aby provozovny byly sledovány z hlediska technických údajů, 
proto informace o návrhovém spádu, hltnosti, typu MVE, existenci rybího přechodu nejsou 
v evidenci uvedeny a bylo nutné je doplnit z jiných zdrojů. Především bylo ale zapotřebí 
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provozovny prostorově umísit. To bylo provedeno vytvořením shapefile v prostředí GIS. Z plného 
počtu provozoven evidovaných ERU byly vybrány provozovny na posuzované síti Hlavních toků 
ČR. Na síti Hlavních toků ČR bylo evidováno 830 provozoven. Z analýz byly také vyloučeny vodní 
elektrárny s instalovaným výkonem větším než 10 MW a vodní elektrárny provozované na hrázích 
vodních děl.  

Umístění provozovny bylo provedeno ručně nejdříve určením lokality pomocí katastru a 
parcelního čísla, posléze přesným umístěním na podkladu ortofoto mapy. Zároveň bylo v této fázi 
provozovně přiděleno ID související příčné překážky a zadán atribut o typu MVE tedy jezová nebo 
derivační.  

Vzniklá geodatabáze byla doplněna o technické atributy provozoven. Nejprve byly za tímto 
účelem osloveny Státní podniky Povodí, z jejich reakce vyplynulo, že technické atributy MVE buď 
neevidují vůbec, nebo v omezené míře a pro omezený počet provozovaných MVE. S výjimkou 
18 MVE v působnosti Státního podniku povodí Vltavy nebyl tento zdroj dat ve větší míře v projektu 
použit. Po prověření dalších zdrojů bylo rozhodnuto, že hlavním zdrojem dat budou informace 
uvedené ve vydaných povoleních k nakládání s vodami. Ani zde neexistuje úplná centralizovaná 
databáze, centrální evidence vodoprávních rozhodnutí (CEVR) poskytnutá Ministerstvem 
zemědělství ČR obsahovala informaci o spádu MVE pro 57 provozoven, informaci o stanoveném 
minimálním zůstatkovém průtoku pro 20 provozoven a návrhový průtok pro 78 provozoven. Aby 
byly získány údaje, pro co největší množství sledovaných provozoven byly osloveny vodoprávní 
úřady vybraných ORP s prosbou o poskytnutí informací z povolení k nakládání s vodami 
vydaných k provozovnám v jejich působnosti. 

Oslovených vodoprávních úřadů bylo 159. Prvotní oslovení proběhlo formou e-mailu, jehož 
přílohou byl seznam MVE. Vodoprávní úřady byly požádány o kopie příslušných povolení 
k nakládání s vodami, k dotazovaným MVE. Další komunikace již probíhala individuálně 
s jednotlivými vodoprávními úřady. Informace poskytlo 74 vodoprávních úřadů. Informace 
poskytnuté vodoprávními úřady se týkaly 386 provozoven. Dopisem byly rovněž osloveni 
významní provozovatelé tj. osoby provozující alespoň 3 provozovny. Doplňkovým zdrojem 
informací byl atlas OZE spravovaný sdružením pro záchranu prostředí (CALLA). 

V některých provozovnách byly dostupné informace z více zdrojů. Šlo zejména o určení 
návrhového spádu provozovny. Přitom tyto informace nebyly vždy stejné. Proto byl výsledný 
návrhový spád používaný v dalších analýzách vybrán prioritně podle zdroje. Výsledný spád byl 
určen z vodoprávního rozhodnutí, pokud nebylo k dispozici, nebo neobsahovalo informaci o 
spádu, byla převzata hodnota z atlasu OZE (CALLA), pokud ani zde nebyla informace dostupná, 
byla převzata z CEVR a v posledním případě byl spád určen z výšky příčné překážky. Ze stejných 
zdrojů byly převzaty údaje o MZP a odebíraném průtoku. Z došlých povolení k nakládání s vodami 
byl MZP stanoven v 295 povoleních tedy v asi 76% případů. Zejména povolení staršího data 
stanovení minimálního zůstatkového průtoku neobsahovala. Stanovení MZP nemá v došlých 
povoleních standardizovanou podobu, nejčastěji je stanoven určením m denního průtoku 
například Q355d, dále pak výškou přepadu vody přes jez, nebo průtokem vyjádřeným v m3/s.  

Následující tabulka 2 shrnuje informace obsažené v došlých povoleních k nakládání s vodami. 

Tab. 2- informace obsažené v došlých vodoprávních rozhodnutích 

došlých povolení k nakládání s vodami 386  

Informaci o spádu obsahuje 385 99,7% 

Informaci o povoleném odběru obsahuje 365 94,6% 

Informaci o stanoveném minimálním zůstatkovém průtoku 295 76,4% 

Informaci o existenci rybího přechodu obsahuje 21 5,4% 

 

ERÚ poskytlo další cenný zdroj informací v podobě ročních sum výroby elektřiny v provozovnách. 
Nevýhodou tohoto zdroje byla absence identifikátoru provozovny používaná v evidenci licencí. 
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Oba zdroje byly propojeny ručně na základě podobnosti ve jménu provozovatele a provozovny 
v obou tabulkách. 

Na základě dostupných dat vznikla tabulka obsahující 828 záznamů, která obsahuje informace o 
MVE v posuzovaných lokalitách. Tabulka MVE ve sledovaných lokalitách je přílohou číslo 4. 
Vedle základních dostupných atributů provozovny obsahuje ID příslušné související příčné 
překážky. 

 

Obr. 2 Přehled posuzovaných lokalit MVE (zelená – potřebné informace pro analýzy, červená – chybí 
potřebné údaje - vyloučené z analýz) 

Tab. 3 Počet MVE a dostupné údaje  

Typ údaje Počet MVE s údajem/ procento 

Odběr – maximální hltnost 466 / 56% 

Spád 642 / 77% 

Q90d 828 / 100% 

MZP – vodoprávní povolení 356 / 43% 

Instalovaný výkon 828 / 100% 

Celkem MVE 828 / 100% 

2.3 Instalovaný výkon a výroba 

Informace o instalovaném výkonu a roční výrobě v období 2007-2012 evidovaných licencí poskytl 
ERÚ. Přehled o instalovaném výkonu a výrobě VE pro celou Českou republiku je uveden v 
tabulce Tab. 4.  

 

Tab. Tabulka 4 obsahuje také informace o vodních elektrárnách s instalovaným výkonem větším 
než 10 MW, tyto elektrárny nepatří do kategorie malých vodních elektráren a nejsou součástí 
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řešených analýz. Zde jsou uvedeny pro informaci o podílu VE a MVE na výrobě energie v ČR. 
Vodních elektráren nad 10 MW instalovaného výkonu bylo v roce 2013 v ČR evidováno 9, vyrábějí 
ale většinu vodní energie v ČR. Jak demonstruje obrázek Obr. 3.  

V kapitole 2.2. bylo zmíněno, že databáze licencí ERU a údaje o výrobě nejsou zcela kompatibilní. 
Databáze licencí používá pro provozovny identifikátor, data o výrobě nikoliv. Z 830 posuzovaných 
provozoven byly údaje o výrobě zjištěny jen v 807 provozovnách.  

Tab. 4 Přehled výroby ve vodních elektrárnách pro Českou republiku dle ERÚ za období 2007 – 2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet VE v ČR 1339 1417 1480 1546 1593 1659 

Instalovaný výkon [MW] 981.0 989.9 996.3 1 038.8 1 043.6 1 065.6 

Výroba brutto [GWh] 2079 2024 2430 2789 1963 2129 

Počet MVE v ČR 1331 1408 1471 1537 1584 1650 

Instalovaný výkon MVE [MW] 247.12 237.12 243.52 286.02 290.82 312.8 

Výroba brutto [GWh] 1002 967 1083 1239 1018 1026 

 

 

Tab. 5 Přehled MVE v posuzovaných lokalitách dle ERÚ za období 2007 – 2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet MVE 636 686 721 753 772 807 

Instalovaný výkon [MW] 185.4 192.0 197.7 209.0 213.0 226.1 

Výroba brutto [GWh] 693.8 713.7 753.7 911.0 813.7 847.2 
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Obr. 3 Rozdělení výroby vodní energie v ČR podle tříd výkonu 

Z grafu vyplývá, že více než polovina vodní energie v ČR je vyráběna devíti vodních elektrárnách 
s instalovaným výkonem nad 10 MW. Na zbylé části se téměř rovným dílem podílí skupina MVE 
do 1 MW a MVE s instalovaným výkonem 1 – 10 MW. 
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Obr. 4 Přehled instalovaného výkonu MVE v celé ČR a v posuzovaných lokalitách 

 

 

Obr. 5 Výroba vodní energie brutto v MVE v ČR 
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Obr. 6 Počet MVE v ČR a ve sledovaných lokalitách 

Z obrázků 3 až 6 vyplývá, že výběr sledovaných lokalit pokrývá převážnou většinu výroby energie 
v MVE v ČR, přestože co do počtu evidovaných provozoven jde pouze o zhruba polovinu. Toto 
potvrzuje výběr sledovaných lokalit, který byl proveden s ohledem na energetický potenciál 
vodních toků. 

2.4 Hydrologická data 

Hydrologická data byla získána od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), m-denní 
průtoky a Qa pro jednotlivé uzávěrové profily povodí IV řádu a průměrné měsíční průtoky 
z bilančních povodí vodoměrných stanic, viz zobrazení na obrázku Obr. 7. 
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Obr. 7 Hydrologická data (ČHMÚ 2013) (modrá – vodoměrné stanice, zelená – povodí pro uzávěrový profil 
– vodoměrné stanice, oranžová – povodí IV řádu) 

2.5 Výpočet analýz 

Na základě výše popsaných vstupních dat byly provedeny dvě analýzy. První se zabývala již 
existujícími provozovnami a mírou využití energetického potenciálu. Předmětem druhé analýzy 
bylo zhodnotit možnosti využití nevyužitého hydroenergetického potenciálu v lokalitách 
s existující příčnou překážkou. 

2.6 Současný stav využití hydro-energetického potenciálu MVE včetně 
zhodnocení míry využití disponibilního hydro-energetického potenciálu 
v jednotlivých lokalitách při zachování ekologické rovnováhy v toku a 
minimálních zůstatkových průtoků 

Analýza současného stavu využití hydroenergetického potenciálu současných MVE proběhla 
v jednotlivých lokalitách za předpokladu potřebných dat (instalovaný výkon, spád, hltnost 
popřípadě povolený odběr) u databáze MVE. V tabulce Tab. 6 a na obrázku 

Obr. 9  jsou uvedeny počty a znázorněno rozmístění provozoven MVE v rámci ČR. 

Orientačně lze efektivitu využití lokality jistit ze součinitele využití instalovaného výkonu kr 

𝑘𝑟 =
𝐺𝑒𝑟𝑜č𝑛í

𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 365 ∗ 24
⌊%⌋  

Kde:  Geroční je roční výroba elektrické energie [GWh] 

Pmax je instalovaný výkon 
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Obr. 8 Součinitel využití instalovaného výkonu na sledovaných lokalitách 

Aby byla lokalita optimálně využita, měl průtok turbínami elektrárny zpracovávat alespoň Q90. 
Jinak řečeno voda, kterou nezpracují turbíny, proteče přes jez méně než 90 dnů v roce. Tomuto 
požadavku odpovídá roční využití instalovaného výkonu cca 3400 h. Součinitel Kr by tedy měl 
optimálně vycházet mezi 30% a 45%. Hodnoty součinitele využití instalovaného výkonu ve 
sledovaných provozovnách jsou uvedeny v přílohové tabulce MVE. 

V lokalitách s již provozovanou MVE byl potenciál pro zvýšení instalovaného výkonu hledán za 
předpokladu následujících kritérií. Pro novou efektivně využitou MVE v dané lokalitě byla 
uvažována minimální hltnost 30% Q90d, maximální hltnost Q90d a zaručený provoz po dobu 
minimálně 10 měsíců v roce. Jedná se o první, velmi hrubý odhad bez návrhu konkrétního 
turbosoustrojí. Disponibilní hydroenergetický potenciál v jednotlivých lokalitách byl zhodnocen 
jako nevyužitý, pokud byly splněny dané podmínky pro novou efektivně využitou MVE. 
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Obr. 9 Přehled stupňů s MVE (modrá – bez potenciálu pro novou MVE, červená - potenciál pro novou MVE, 
žlutá – neúplná data pro analýzu) 

Tab. 6 Přehled posuzovaných stupňů a MVE 

Typ údaje Počet stupňů s údajem / procento 

Stupně s MVE s potenciálem pro novou MVE 3 / 1% 

Stupně s MVE bez potenciálu pro novou MVE 533 / 76% 

Stupně s MVE s chybějícími údaji 165 / 23% 

Stupně s MVE celkem 701 / 100% 

2.7 Přehled dosud nevyužitého nebo jen částečně využitého hydro-
energetického potenciálu v lokalitách s již existujícím soustředěným spádem 
při zachování ekologické rovnováhy v toku a minimálních zůstatkových 
průtoků 

Analýza přehledu dosud nevyužitého nebo jen částečně využitého hydroenergetického potenciálu 
proběhla v jednotlivých lokalitách u databáze stupňů a MVE. V tabulce Tab. 9 a na obrázku Obr. 
10 jsou uvedeny počty a znázorněno rozmístění provozoven MVE v rámci ČR. Stupně bez MVE 
mají sami o sobě nevyužitý hydroenergetický potenciál, který je možné využít. Otázkou zůstává, 
zda je využití tohoto potenciálu ekonomicky proveditelné. Při navrhování nové MVE je snaha 
dosáhnout co nejvyšší roční výroby energie při minimálních investičních a provozních nákladech. 

Vzhledem k efektivnímu využití MVE byly stanoveny dvě omezující podmínky: 

podmínka pro návrhový průtok Q Q90 > 2 m3/s 
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podmínka pro výšku spádu H H > 1,5 m 

Tab. 7 Přehled posuzovaných stupňů 

Typ údaje Počet stupňů s údajem / procento 

Splněná podmínka H > 1,5 m 932 / 40% 

Splněná podmínka Q90d > 2,0 m3/s 1367 / 59% 

Vhodné stupně pro MVE – splněné obě podmínky 670/ 29% 

Celkem stupňů 2 307 / 100% 

Pro výpočet výkonu na MVE bylo postupováno dle následujícího vztahu: 

𝑃 = 𝐻 ∗ (𝑄90 − 𝑀𝑍𝑃 − 𝑂) ∗ 𝑔 ∗ 𝜂  [ kW ] 

kde: H  - výška stupně v m 

Q90  - průtok, který je dosažen nebo překročen 90 dní v roce, v m3/s 

MZP  - minimální zůstatkový průtok v m3/s 

O  - odběr/vypouštění v daném profilu v m3/s 

g  - gravitační zrychlení v m/s2 

η  - účinnost v m (v analýze uvažováno s 90% účinností vodního soustrojí) 
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Obr. 10 Přehled dosud nevyužitého hydro-energetického potenciálu (zelená – SMALL nad 1 MW, žlutá - 
MINI do 1 MW, oranžová - MICRO do 100 kW, červená – MICRO do 35 kW) 

Tab. 8 Přehled dosud nevyužitého hydro-energetického potenciálu podle instalovaného výkonu 

Typ MVE dle instalovaného výkonu 
Počet MVE / 

procento 

Instalovaný 
výkon [MW] / 

procento 

Výroba [GWh] / 
procento 

MICRO do 35 kW 26 / 13% 0,7 / 2% 4,8 / 1% 

MICRO od 35 kW do 100 kW 95 / 46% 5,8 / 13% 37,4 / 13% 

MINI od 100 kW do 1000 kW 81 / 39% 20,4 / 45% 135,8 / 47% 

SMALL od 1 MW do 10 MW 5 / 2% 18,1 / 40% 113,6 / 39% 

Celkem MVE 207 / 100% 45,0 / 100% 291,6 / 100% 

Podrobné výsledky vztažené k jednotlivým sledovaným příčným překážkám jsou uvedeny 
v tabulkové příloze číslo 5 Příčné překážky ve sledovaných lokalitách. Zde je vhodné 
poznamenat, že na nejvíznamnějších lokalitách zjištěných při analýze již byla instalována MVE 
během období 2012 až 2014 tedy v průběhu řešení projektu. Jde oknkrétně o lokality Roudnice, 
Štětí, Břeclav, Liběchov. 

2.8 Možnosti zachování minimálních zůstatkových průtoků na tocích 
s výskytem MVE s ohledem na § 36 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném 
znění 

Jak bylo popsáno v kapitole o získávání dat, většina platných povolení k nakládání s vodami 
neobsahuje stanovení MZP. Tato povolení většinou nemají stanovenu dobu platnosti, nebo jí mají 
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velmi dlouhou. Vydání nařízení vlády o stanovování minimálních zůstatkových průtoků 
nepředpokládá plošné revize vydaných povolení k nakládání s vodami. Nicméně vodoprávní 
úřady mají povinnost tak učinit v případech kdy to vyžaduje splnění cílů stanovených v plánu 
povodí. Tuto povinnost udává vodoprávním úřadům §12 vodního zákona 254/2001 Sb. 

Analýza možnosti zachování minimálních zůstatkových průtoků na tocích s výskytem MVE 
s ohledem na návrh nařízení vlády ČR proběhla v jednotlivých lokalitách za předpokladu 
potřebných dat (instalovaný výkon, spád, hltnost popřípadě povolený odběr, MZP) u databáze 
MVE. Na následující tabulce Tab. 9 a obrázku 

 
Obr.  jsou uvedeny počty a znázorněno rozmístění provozoven MVE v rámci ČR. Výroba MVE se 
zvýší/sníží pokud dojde ke zmenšení/zvětšení minimálního zůstatkového průtoku nařízením vlády 
ČR oproti stávajícímu minimálnímu zůstatkovému průtoku. V této analýze byly tedy sledovány 
pouze lokality se stanoveným MZP. 
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Obr. 11 Přehled MVE se stanoveným MZP (zelená – zvýšení výroby během roku, červená – snížení výroby 
během roku) 

Tab. 9 Přehled MVE se stanoveným MZP 

MVE se stanoveným MZP Počet MVE / procento 

MZP dle vyhlášky zvýší výrobu 225 / 85% 

MZP dle vyhlášky sníží výrobu 40 / 15% 

MVE s MZP - vodoprávní povolení 265 / 100% 
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3 ZÁVĚR 

Stanovené cíle projektu se podařilo splnit, přestože získání informací a následně vytvořené 
databáze neobsahují všechna potřebná data. V databázi obsahující informace o stupních je 
uvedena hodnota výšky stupně u 69% záznamů. V databázi obsahující informace o MVE je 
hodnota spádu u 77% záznamů, maximální hltnost/odběr u 56% záznamů a minimální zůstatkový 
průtok u 43% záznamů. 

Analýzou databáze obsahující informace o stupních bylo zjištěno, že 30% stupňů již využívá 
hydroenergetický potenciál a je zde provozována MVE. 

Analýzy jsou vyhodnoceny na základě získaných charakteristických informací (výška spádu, 
hltnost, instalovaný výkon, atd.) a nezohledňují proměnlivé kolísání hladiny. V analýzách dále 
není zohledněno technické řešení jednotlivých MVE (informace o vzdouvacím objektu – 
pohyblivý/nepohyblivý, přivaděči, soustrojí, atd.), jelikož MVE jsou řešeny individuálně. 

Závěrem analýzy současného stavu využití hydroenergetického potenciálu MVE je zjištění, že 
3 MVE mohou využít disponibilní hydroenergetický potenciál při zachování ekologické rovnováhy 
v toku a minimálních zůstatkových průtocích. Nehodnoceno v této analýze bylo 23% záznamů 
z důsledku nedostatku potřebných údajů o MVE. 

Závěrem analýzy dosud nevyužitého nebo jen částečně využitého hydroenergetického potenciálu 
v lokalitách s již existujícím soustředěným spádem při zachování ekologické rovnováhy v toku a 
minimálních zůstatkových průtoků je zjištění, že je možné využít 207 lokalit s instalovaným 
výkonem 35,1 MW a výrobou 226,9 GWh/rok. Dle rozdělení MVE podle instalovaného výkonu by 
se jednalo o 138 MICRO - do 100 kW, 64 MINI – do 1 MW a 5 SMALL – do 10 MW. 

Největší hydroenergetický potenciál pro výstavbu nové MVE mají dvě lokality v Dílčím povodí 
Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe v Ústeckém kraji na řece Labe, tedy na jezech ve 
Štětí a Roudnici nad Labem. V současné době již na těchto lokalitách probíhá, nebo se dokončuje 
výstavba nové MVE 

Závěrem analýzy možnosti zachování minimálních zůstatkových průtoků na tocích s výskytem 
MVE s ohledem na nařízení vlády ČR o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového 
průtoku je zjištění, že 85% MVE zvýší výrobu během roku vzhledem ke sníží stávajících hodnot 
minimálního zůstatkového průtoku a 15% MVE sníží výrobu během roku vzhledem ke zvýšení 
stávajících hodnot minimálního zůstatkového průtoku. 

Vhodná lokalita s nevyužitým hydroenergetickým potenciálem představuje první aspekt při návrhu 
MVE dle Certifikované metodiky, tedy Identifikace potenciálních lokalit MVE. V této metodice je 
rámcově popsán postup a obecné zásady pro návrh MVE. Nejdůležitějším aspektem však 
zůstává kapitola Zhodnocení ekonomické efektivnosti, ve které se analyzují ekonomické 
ukazatele a vhodnost lokality pro případné investory. MVE jsou (s malými výjimkami) budovány 
výlučně soukromými investory s cílem generovat v dlouhodobé perspektivě zisk, nikoliv ztráty. 
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4 PŘÍLOHY 

Přehled instalovaného výkonu a výroby v dílčích povodích 

Přehled instalovaného výkonu a výroby v krajích 

Přehled instalovaného výkonu a výroby na hlavních tocích 
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4.1 Přehled instalovaného výkonu a výroby v dílčích povodích 

 

Obr. 12  Přehled pro dílčí povodí, stávající výroba dle ERÚ na posuzovaných lokalitách MVE za rok 2012 a 
potenciální výroba na volných stupních vhodných pro MVE (modrá – instalovaný výkon [MW], červená – 
výroba [GWh], zelená – potenciální výkon [MW], žlutá – potenciální výroba [GWh]) 

Tab. 10 Přehled stávající výroby dle ERÚ a potenciální výroby pro dílčí povodí 

Dílčí povodí 
Instalovaný 
výkon [MW] 

Výroba 
[GWh] 

Potenciální 
výkon 
[MW] 

Potenciální 
výroba 
[GWh] 

Dílčí povodí Berounky 9,7 35,1 1,2 7,3 

Dílčí povodí Dolní Vltavy 27,4 124,1 1,0 6,2 

Dílčí povodí Dyje 6,6 18,6 2,4 15,1 

Dílčí povodí Horní Odry 5,9 16,0 1,8 13,4 

Dílčí povodí Horní Vltavy 23,8 95,1 3,3 22,1 

Dílčí povodí Horního a středního Labe 79,5 286,9 4,5 28,2 

Dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních 
přítoků Odry 

3,7 9,3 0,2 1,4 

Dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu 19,4 47,8 4,8 30,1 

Dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a 
ostatních přítoků Labe 

22,6 59,2 15,8 103,2 
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Dílčí povodí 
Instalovaný 
výkon [MW] 

Výroba 
[GWh] 

Potenciální 
výkon 
[MW] 

Potenciální 
výroba 
[GWh] 

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje 0 0 0 0 

Celkem 198,5 692,2 35,1 226,9 
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4.2 Přehled instalovaného výkonu a výroby v krajích 

Obr. 13 Přehled pro kraje, stávající výroba dle ERÚ na posuzovaných lokalitách MVE za rok 2012 
pro kraje (zelená – stávající posuzované lokality MVE, modrá – instalovaný výkon [MW], červená 
– výroba [GWh]) 

Tab. 11 Přehled stávající výroby dle ERÚ za rok 2012 pro kraje 

Kraj 

Instalovaný 
výkon [MW] 

Výroba 
[GWh] 

Potenciál
ní výkon 

[MW] 

Potenciální 
výroba 
[GWh] 

Hlavní město Praha 11,6 44,1 0,0 0,0 

Jihočeský 15,8 55,2 3,0 20,1 

Jihomoravský 6,5 21,3 3,0 19,5 

Karlovarský 0,4 1,2 2,4 16,3 

Královéhradecký 20,5 73,4 1,8 11,1 

Liberecký 16,0 48,5 1,2 7,9 

Moravskoslezský 4,6 12,4 1,8 13,0 

Olomoucký 10,7 22,5 0,8 5,3 

Pardubický 14,9 48,4 0,5 3,1 

Plzeňský 14,8 63,2 1,6 9,6 

Středočeský 50,6 217,1 2,1 13,1 
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Kraj 

Instalovaný 
výkon [MW] 

Výroba 
[GWh] 

Potenciál
ní výkon 

[MW] 

Potenciální 
výroba 
[GWh] 

Ústecký 21,4 56,6 13,3 85,9 

Vysočina 3,5 8,7 0,7 4,2 

Zlínský 7,2 19,9 2,8 17,8 

Celkem 198,5 692,2 35,1 226,9 
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4.3 Přehled instalovaného výkonu a výroby na hlavních tocích 

Tab. 12 Přehled stávající výroby dle ERÚ za rok 2012 pro posuzované toky 

Název toku 
Instalovaný 
výkon [MW] 

Výroba 
[GWh] 

Potenciál
ní výkon 

[MW] 

Potenciální 
výroba 
[GWh] 

Bečva 1 960 4,1 352 2,4 

Bělá 773 2,4 56 0,4 

Berounka 5 577 21,7 0 0,0 

Bílina 972 3,0 0 0,0 

Blanice 674 1,9 97 0,7 

Blšanka 26 0,1 0 0,0 

Cidlina 10 0,0 228 1,4 

Dědina 111 0,4 77 0,4 

Desná 1 458 3,9 0 0,0 

Divoká Orlice 5 181 12,9 0 0,0 

Doubrava 484 1,6 99 0,7 

Dřevnice 106 0,2 198 1,3 

Dyje 1 404 6,2 1 042 6,6 

Chomutovka 41 0,1 0 0,0 

Chrudimka 760 2,5 170 1,2 

Jihlava 2 013 3,2 267 1,6 

Jizera 18 253 62,6 1 971 12,5 

Kamenice 40 0,1 114 0,9 

Klabava 109 0,4 20 0,1 

Kyjovka 10 0,0 0 0,0 

Labe 55 044 193,0 10 884 68,3 

Libocký p. 0 0,0 0 0,0 

Litavka 209 0,6 0 0,0 

Loděnice 1 0,0 0 0,0 

Lomnice 75 0,3 0 0,0 

Loučná 1 002 3,2 0 0,0 

Lužická Nisa 2 170 4,7 51 0,2 

Lužnice 2 095 8,2 685 4,5 

Malše 614 2,0 463 3,5 

Metuje 540 1,9 480 3,1 

Morava 11 927 37,4 3 836 23,7 

Moravice 655 1,6 222 1,4 
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Název toku 
Instalovaný 
výkon [MW] 

Výroba 
[GWh] 

Potenciál
ní výkon 

[MW] 

Potenciální 
výroba 
[GWh] 

Moravská Dyje 52 0,1 50 0,3 

Moravská Sázava 295 0,6 0 0,0 

Mže 886 2,2 500 2,9 

Nežárka 673 2,3 208 0,7 

Odra 1 296 4,4 89 0,6 

Ohře 7 819 24,7 4 550 31,7 

Olšava 143 0,2 0 0,0 

Olše 1 037 2,1 504 3,8 

Opava 864 2,3 386 2,6 

Orlice 1 706 5,1 0 0,0 

Oskava 3 249 0,8 0 0,0 

Oslava 399 1,1 240 1,4 

Ostravice 783 1,9 581 4,7 

Otava 3 682 13,7 1 129 7,6 

Ploučnice 3 735 12,1 350 2,4 

Radbuza 1 181 3,7 164 1,0 

Rožnovská Bečva 65 0,2 140 1,0 

Sázava 3 861 15,0 931 6,0 

Skalice 23 0,1 0 0,0 

Smědá 1 338 4,3 156 1,1 

Stěnava 145 0,4 0 0,0 

Stropnice 15 0,1 0 0,0 

Střela 37 0,1 198 1,3 

Svitava 1 072 2,8 189 1,3 

Svratka 1 451 4,3 608 3,8 

Šlapanka 72 0,2 0 0,0 

Tichá Orlice 1 918 6,1 308 2,0 

Třebůvka 137 0,3 22 0,1 

Úhlava 1 435 5,5 224 1,2 

Úpa 3 981 14,5 879 5,4 

Úslava 218 0,8 124 0,8 

Vltava 32 474 140,5 632 4,4 

Volyňka 396 1,1 103 0,7 

Vsetínská Bečva 44 0,1 191 1,4 
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Název toku 
Instalovaný 
výkon [MW] 

Výroba 
[GWh] 

Potenciál
ní výkon 

[MW] 

Potenciální 
výroba 
[GWh] 

Vydra 6 496 33,8 0 0,0 

Výrovka 9 0,0 0 0,0 

Želetavka 29 0,1 0 0,0 

Želivka 109 0,2 32 0,1 

 

 


