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1 Historie

Stavbu velké vodní elektrárny plánovali vodohospodáři v romantickém údolí Jihlavy mezi Třebíčí a Ivan-

čicemi již ve třicátých letech. Teprve roku 1971 se začaly stavět dvě hráze. První sypaná, s rekordní výškou

100 m (nejvyšší sypaná hráz ve střední Evropě), a o 7 km dál po proudu druhá menší betonová, s výškou

49 m. Sypaná přehrada měla být původně také betonová (skořepinová), ale po zahájení prací stavaři

zjistili, že se zde nenachází pro tento typ hráze vhodné podloží a celý projekt musel být přepracován na

přehradu sypanou. Že se mělo jednat o přehradu betonovou dnes připomíná speciálně upravená jeřábová

dráha u paty hráze, jež byla vyprojektována na původní typ přehrady.

2 Účel

Vodní dílo Dalešice (dále jen VD) bylo vybudováno v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Du-

kovany. Součástí VD jsou nádrž Dalešice, vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice

a průtočná vodní elektrárna Mohelno. Celé VD slouží k tlumení povodní a nadlepšování průtoku v řece

v suchém období. Především ale zajišťuje technologickou vodu pro JE Dukovany, nádrž Dalešice vytváří

spád a užitečný obsah pro práci přečerpávací vodní elektrárny (PVE) Dalešice a dlouhodobě vyrovnává

průtok řeky Jihlavy. Snižuje povodňové špičky v dolním toku a sedimentace nečistot z horního toku a

odpadních vod z jaderné elektrárny.

3 Části VD

3.1 Nádrž Dalešice

Nádrž je vytvořena sypanou rokfilovou hrází s jílovým těsněním o výšce 100 m. Přehradní hráz zadržuje

jezero s objemem 127 mil. m3 vody (stálý objem je 59,5 mil. m3), plochou povodí 1136 km2 a délkou

vzdutí 22 km. Hráz je vybavena hydrotechnickými zařízeními pro převádění velkých vod a vypouštění

nádrže. Na turbíny přívádí vodu 4 ocelová potrubí spojující vtokový objekt s elektrárnou. Elektrárna

s rozvodnou jsou umístěny u paty hráze. Vtoky a výtoky jsou vybaveny česlemi, hradidly a potřebnými

zvedacími mechanizmy.

3.2 Nádrž Mohelno

Druhá nádrž z VD je tvořena gravitační betonovou hrází. Přehrada zadržuje objem 17,1 mil. m3 (z toho

stálý objem 5,6 mil. m3) a zatopená plocha činí 118 ha. Slouží hlavně jako spodní vyrovnávací nádrž pro

PVE Dalešice, z toho důvodu může denní kolísání hladiny činit až 12,5 m.

Hráz Dalešice Mohelno

délka v koruně [m] 300 185

šířka v koruně [m] 8,00 7,75

šířka v základnové spáře [m] 300 32

výška [m] 99,5 49,0

kubatura zeminy/betonu [m3] 1 950 000 89 400

Tabulka 1: Parametry hrází
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3.3 Přečerpávací elektrárna Dalešice

Elektrárna plní klasickou funkci akumulátoru energie, tj. výroba elekřiny ve špičkách a odběru energie

v době jejího přebytku. Díky rychlostí najetí na plný výkon 60 sekund, má také nezastupitelnou roli při

regulaci výkonu celostátního energetického systému i jako okamžitá poruchová rezerva.

V elektrárně jsou instalovány 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro spád 90 m. Turbíny

mají průměr 6 m, každá o výkonu 115 MW. Byly vyrobeny v ČKD Blansko. Pro výrobu energie, i jako

pohon v čerpadlovém provozu jsou použity synchroní generátory s napětím 13,8 kV a obousměrným

točením (rotor generátoru váží 300 tun a má průměr 8 m). Pro transformaci napětí generátorů na napětí

vývodů 420 kV slouží blokové transformátory.

V roce 2007 bude ukončena generální oprava turbím a generátoru. Před zahájením oprav měl každý

blok elektrárny po více než 20 letech provozu za sebou zhruba 60 tisíc provozních hodim a 30 tisíc spuštění

a odstavení. Soustrojí byla nejprve demontována, některé části vyměněny za nové a znovu smontována

s přesností desetiny milimetru. Oprava každého bloku trvala 9 měsíců. Po dokončení prací bude elektrárna

disponovat výkonem 480 MW (oproti dosavadním 450 MW).

3.4 Průtočná vodní elektrárna Mohelno

Elektrárna je umístěna v tělese hráze přehrady Mohelno. Je vybavena 2 turbínami - Kaplanova a Fran-

cisova. Spád na turbín kolísá podle hladiny, tj. 21–35 m.

Turbína Francisova Kaplanova

výkon [MW] 0,6 1,2

max. průtok vody [m3/s] 2,15 4,10

otáčky [min−1] 600 750

průměr oběžného kola [mm] 650 800

Tabulka 2: Parametry turbín - přehrada Mohelno
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Příloha A - Mapka

Příloha B - Francisova turbína

V roce 1826 Benoit Fourneyron vyvinul vysoce efektivní (80%) vodní turbínu. Voda byla směrována

tangenciálně turbínou a tím ji roztáčela. Jean-Victor Poncelet vyvinul v roce 1820 turbínu na podobném

principu. S. B. Howd získal v USA v roce 1838 patent pro další turbínu tohoto typu.

V roce 1848 James B. Francis vylepšil tyto předchozí turbíny a podařilo se mu dosáhnout celkové

90% efektivity. Pomocí vědeckých postupů a sady testů a měření vytvořil maximálně efektivní turbínu.

Jeho přispěním se navíc metody výpočtů a měření staly součástí teorie turbín. Pomocí jeho analytických

metod lze nyní úspěšně navrhnout maximálně efektivní turbínu, která bude přesně odpovídat konkrétním

požadavkům instalace.

Francisova turbína je přetlaková turbína, což znamená, že pracovní kapalina mění tlak během své

cesty strojem. Při tom odevzdává svou energii. Pro udržení toku vody jsou nutné rozváděcí lopatky.

Rotor turbíny se nachází mezi vysokotlakým přívodem a nízkotlakou savkou většinou v patě přehrady.

Vstupní potrubí se postupně zužuje. Pomocí rozváděcích (automaticky stavěných regulátorem) lopatek

je voda směřována na rotor. Jak voda prochází rotorem, její rotační rychlost se zmenšuje a zároveň

odevzdává energii rotoru. Tento efekt (spolu s působením samotného vysokého tlaku vody) přispívá

k efektivitě turbíny.

Používá se pro střední a větší průtoky a spády. Jsou časté zejména u přečerpávacích elektráren.
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Příloha C - Fotografie

Obrázek 1: Letecký pohled - vzdušný líc sypané přehrady Dalešice

(a) (b)

Obrázek 2: (a) Vzdušný líc - přehrada Mohelno (b) Vtokový objekt - přehrada Dalešice

Obrázek 3: PVE Dalešice u paty hráze
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