


Kde se MVE Bělov nachází?
• MVE Bělov leží nedaleko obce Bělov, 

která se nachází ve Zlínském kraji, 
nedaleko od města Zlína a 
Otrokovic. 

• Leží na levém břehu řeky Moravy, 
přesněji na ř.km 166,77.



Řeka Morava
• Řeka Morava je významný levý 

přítok Dunaje. Je dlouhá 354km. 
Pramení pod vrcholem Kralického 
Sněžníku a ústí do Dunaje. 

• Zajímavostí je, že po této řece 
bylo pojmenováno údolí na 
povrchu Marsu, tzv. Morava 
Valles (obrázek dole).



Historie
Milníky doprovázející výstavbu MVE:

• 1965 jez na řece Moravě
• 1994 rozhodnutí o stavbě MVE
• 1997 povodně na řece Moravě
• 2011 ukončení soudních sporů
• 2012 začátek výstavby MVE
• 2013 stavba ukončena



Jez na řece Moravě
V roce 1965 byl na řece Moravě, 166,5 ř. km,  
postaven segmentový jez.
Jez byl vybudován na upraveném korytu řeky
Moravy za účelem zvýšení hladiny tak, aby v 
oblasti štěrkopísků nad jezem stoupla hladina 
spodních vod. Jednalo se o zvýšení možnosti 
odběru pitné vody pro město Zlín, které dodnes 
čerpá vodu z vrtů v tomto štěrkovém loži. 
Vzhledem k tomu, že vybudovaný jez zvedl 
hladinu o 2,8 m, se logicky naskytla možnost 
využít energetického potenciálu řeky v tomto 
místě pro vybudování malé vodní elektrárny.
V budoucnu se zde bude nacházet plavební 
komora prodlužující Baťův kanál.



Výstavba MVE Bělov
• 1994 začátek výstavby MVE
• 2011 ukončení soudních sporů a odkoupení MVE
• 2012 začátek výstavby

Na fotografii vlevo můžeme vidět, v jakém stavu byla rozestavěná MVE prodána. 
Na pravé fotografii začátek stavebních prací.



• Samotnou výstavbu MVE provázalo hned několik komplikací. 
Jednou z nich byly dlouhé soudní spory s předchozím 
majitelem stavby MVE. Ten sice začal s výstavbou MVE, ale 
dokončil pouze vtokový objekt s hrubými česlemi, a poté za 
dotace přislíbené na stavu MVE postavil benzínovou pumpu a 
na MVE se nějak opomnělo. 

• Dlouho se řešilo, co s takto rozestavěnou stavbou, až ji 
odkoupil v roce 2011 nynější majitel a začal s výstavbou MVE. 
Stavba počínala výstavbou opěrných zdí a položením 
základové desky pro turbíny.



Na horní fotografii můžeme vidět 

armaturu budoucího vtokového 

objektu.

Fotografie vespod zachycuje 

práce na vtokovém objektu a 

stavbu rozdělovacích pilířů.



Horní fotografie ukazuje budoucí 

usazení dvou turbín typu Kaplan.

Na fotografii vespod již pohled do 

nově vybudovaného vtokového 

objektu MVE na turbínu.



Během výstavby MVE postihly 

staveniště dvě povodně. Ovšem 

i tak práce postupovaly dále.

Na spodní fotografii můžeme 

vidět vybetonovanou desku 

výtokového objektu.



Schéma MVE Bělov
Základní technické parametry

Počet turbín 2

Typ turbín KP2500K3

Počet oběžných lopatek 3

Počet rozváděcích lopatek 16

Průměr oběžného kola 2,5m

Návrhový spád 2,8m

Rozsah spádu 0,5 – 3,2m

Instalovaný výkon 2 x 0,8 MW



Na úplném začátku stavby MVE jsou umístěny 
hrubé česle, které brání větším nečistotám ve 
vniknutí do vtokového objektu. Čištění česlí 
probíhá pomocí odfázování elektrárny, které 
způsobí rázovou vlnu až půl metru vysokou a 
veškeré nečistoty odplaví na přilehlý jez, přes který 
se převedou dále.

Po 90m dlouhé vtokové části přijdeme k samotné 
MVE. Zde můžeme vidět strojně stírané jemné 
česle, které slouží k zachycení a odvedení 
jemnějších nečistot, které přešly přes hrubé česle. 
Všimnout si můžeme dvou vtokových polí ke 
dvěma turbínám, každé o šířce 6,45m.



Nečistoty zachycené pomocí jemných 

česli jsou strojně stírány na dopravníkový 

pás, odvádějící nečistoty do přilehlého 

kontejneru, který se po naplnění 

pravidelně odváží.

Zde už můžeme vidět detailnější pohled 

na dopravníkový pás, sloužící k odvedení 

nečistot zachycených na jemných česlí.



• Na fotografii vlevo pohled na samotný vstup do MVE.

• Na fotografii vpravo vidíme betonové desky, které zakrývají 4 montážní otvory. 

Tyto otvory slouží pro vytažení některých částí strojního vybavení MVE na 

povrch za pomocí jeřábu. Turbíny, nebo některé její součásti, se mohou 

vytáhnout v případě poruchy, revize atd. Mezi poklopy vidíme výdech 

vzduchotechniky.



Zde je pohled na prostory MVE při vstupu do prvního podzemního 

patra. Na fotografii můžeme vidět rozvody vzduchotechniky. Dva 

otvory vzadu ukrývají převodovku a otvor vpředu, přes který vede 

železná lávka, ukrývá již samotné dvě turbíny.



V tomto patře se dále nacházejí rozvaděče, 

sloužící ke správnému chodu celé MVE. 

Komunikují společně s počítačem, který se 

nachází v místnosti pro obsluhu. Na něm se 

dají pozorovat, ale také upravovat, všechny 

parametry turbín a také jezu. Nalezneme zde 

počet otáček turbín, jejich výkon a hltnost. 

Dále také teploty všech součástí systému 

turbín, hladinu horní a spodní vody atd. 

Přístup k tomuto PC má nejen obsluha, ale 

dálkově i jiné osoby, pověřené k obsluze či 

kontrole některých hodnot MVE.



Na fotografii vlevo je pohled na transformátory umístěné v elektrárně. Slouží 

jak k distribuci do sítě, tak pro vlastní provoz celé elektrárny.

Na fotografii vpravo již bližší pohled na jeden z transformátorů.



Jak bylo již zmíněno, v elektrárně se nacházejí dvě turbíny typu Kaplan. Každá 

turbína má hltnost 60 m3/s při spádu 2,8m. Maximální otáčky jsou 

750ot/minut. Převodovka umístěna vedle turbín tyto otáčky násobí 10x. Na 

obrázcích, které následují na dalším slidu, můžeme vidět regulaci otevření či 

uzavření lopatek pomocí táhel, které jsou usazeny dokola turbíny a jsou žluté 

barvy. Naklánění těchto lopatek obstarává regulátor tlaku oleje, kterým 

můžeme lopatky jak otevřít tak uzavřít, dle průtoku na turbíny, který je zrovna 

použitelný, aby jeho využití bylo co největší. Dále také můžeme vidět ocelové 

závaží (žlutá plotna), které slouží k rychlejšímu odstavení turbín. Tyto turbíny 

jsou schopné se uzavřít a odstavit za 6 sekund. 



Typ turbín KP25
00K3

Počet oběžných 
lopatek 

3

Počet rozváděcích 
lopatek 

16

Průměr oběžného 
kola  (m)

2,5

Návrhový spád (m) 2,8

Počet otáček 
(ot/min)

750

Instalovaný výkon 
(MW)

2x 
0,8 

Hltnost (m3/s) 60



Zde je již bližší pohled na regulátor tlaku 

oleje, který obsluhuje lopatky rozváděcího 

kola turbíny, aby byl průtok vedený na 

turbínu co nejvíce využit, případně aby 

mohla být turbína odstavena.

Každý tento regulátor obsahuje zásobník se 

160 litry oleje, který je potřeba měnit po 

10 000 hodinách provozu.



Na těchto fotografiích můžeme vidět umístění převodovky, která slouží pro 

násobení počtu otáček turbíny. 



Na této fotografii můžeme vidět přístup do 

nižšího patra po točitém schodišti, kde se 

nacházejí turbíny. Cestou k nim můžeme 

vidět dvě čerpadla, sloužící k vyčerpání vody 

v turbínách v případě její opravy, nebo revize 

a zpětnému načerpání vody do turbín při 

jejich opětovném spuštění po revizi. Děje se 

tak z důvodu vyrovnání tlaků. 

Dále můžeme vidět odtokové kanálky, které 

slouží k sběru prosáklé a kondenzované 

vody. Tuto vodu svádí do sběrné jímky, ze 

které je všechna prosáklá voda pomocí 

plovákového čerpadla čerpána ven z MVE.



• Na fotografii vlevo můžeme vidět výtokový objekt elektrárny, na jehož dvou polích jsou 

osazeny dva tabulové uzávěry, kterými se zahradí výtokový objekt z turbín v případě 

poruchy nebo revize turbíny. 

• Vpravo můžeme vidět výtokové potrubí, které slouží k vyčerpání vody ze sběrné jímky. 

Ještě před vypuštěním zpět do řeky tato voda prochází odlučovači oleje, aby byla 

nezávadná pro prostředí.


