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V článku [2] jsem se snažil vysvětlit fenomén Clemova motoru pomocí školské fyziky, kde 
jsem našel popis experimentu, který odporuje zákonu zachování energie. Reakce na tento 
článek, jichž nebylo mnoho, ukázaly, že víra v tento „zákon“ je silnější než logické důkazy a 
zdravý selský rozum. Proto jsem se rozhodl se tomuto tématu věnovat z jiné stránky a ukázat 
tento princip na konkrétních příkladech z praxe.
Nejdříve budeme zkoumat energetické poměry Peltonovy turbíny, jejíž ilustraci najdete na 
obr. 1.

Obr. 1. Peltonova turbína

Výškový rozdíl mezi hladinou v nádrži a umístěním Peltonovy turbíny označme h a průřez 
trysky označme S. Potom platí, že rychlost vody, vytékající z trysky na lopatky turbíny, bude

v = √(2gh)                                                                    (1)

Průtok bude 
I = S.v                                                                       (2)

dynamický tlak pd  kapaliny vytékající z trysky bude roven statickému tlaku ps a platí

pd = 1/2.ρ.v2                                                                    (3)

a pro výkon turbíny bude platit

P < pd.I = 1/2.ρ.v2.I                                                             (4)

Dosadíme-li do (4) za v podle (1), dostaneme následující nerovnost

P < ρ.h.g.I                                                                       (5)

Poznámka: Obvodová rychlost v Peltonovy turbíny musí být vždy nižší než výtoková rychlost,  
daná vztahem (1) a pro skutečný výkon této turbíny platí P = F.v = F.ω.R = ρ.g.h.S.ω.R.  
V okamžiku, kdy obvodová rychlost ω.R Peltonovy turbíny dosáhne výtokové rychlosti, výkon 
turbíny bude nulový.



Nyní si představme místo Peltonovy turbíny reaktivní turbínu, která se může podobat 
například Segnerovu kolu (obr. 2).

Obr. 2. Segnerovo kolo

Naše reaktivní turbína bude mít celkový průřez trysek S a z nádrže s hladinou ve výšce h bude 
do turbíny ústit potrubí tak, aby všechna voda vytékala pouze z trysek. Přitom zanedbáme 
odstředivé síly uvnitř turbíny (zvyšující tlak v tryskách, čili vyšší výkon resp. účinnost), stejně 
jako zanedbáme ztráty, vyvolané nutností udělit kapalině v turbíně rotační pohyb (působení 
setrvačných sil). Z článku [2] víme, že pro reakční sílu, vyvolanou vodou vytékající z trysek 
rychlostí v, platí

F = ρ.S.v2                                                                 (6)

Pokud za rychlost v ve vztahu (6) dosadíme podle (1), dostaneme pro reakční sílu následující 
vztah

F = ρ.S.2.g.h                                                                (7) 

Pro výkon zároveň platí vztah

  P = F.v                                                                    (8)

kde v je obvodová rychlost Segnerova kola. 

V případě, že obvodová rychlost  v Segnerova kola bude rovna výtokové rychlosti podle 
vztahu (1) můžeme pro výkon reaktivní turbíny, s přihlédnutím k (2),  napsat následující 
vztah:

P = 2.ρ.g.h.I                                                                (9)

Poznámka: 
1.Obvodová rychlost v Segnerova kola může být, na rozdíl od Peltonovy turbíny, vyšší než je 
výtoková rychlost, daná vztahem (1). Je tomu tak proto, že reakční síla (neuvažujeme-li  
odstředivou sílu rotující kapaliny) závisí pouze na hydrostatickém tlaku, nikoli na obvodové 
rychlosti kola. Na obdobném principu (reakční síly) fungují motory raket, které dosahují  
obrovských rychlostí. Kdyby se reakční síla se zvyšující rychlostí snižovala, nemohly by 
rakety nikdy fungovat.



2. U Peltonovy turbíny také působí reakční síla, a sice v koleně přívodního potrubí, kde je bez 
užitku promrhána.

Závěr                                                           
Porovnáme-li vztahy (5) a (9) vidíme, že při zachování všech ostatních parametrů je výkon 
reaktivní turbíny proti Peltonově turbíně více než dvojnásobný. Jestliže budeme 
předpokládat stejně velké ztráty obou turbín a účinnost Peltonovy turbíny přesahující 
50 %, bude účinnost reaktivní turbíny vyšší než 100 %, což je zjevně v rozporu se 
zákonem zachování energie, avšak nikoli v rozporu s vědeckým myšlením a zdravým 
selským rozumem. Pokud má někdo problém věřit tomu, že platí vztah pro reakční sílu (6), 
může se o tom přesvědčit nahlédnutím do dodatku, kde najde okopírované příslušné pasáže 
z literatury [1]. Zde je tento vztah podrobně odvozen.

Dodatek

Odvození vztahu (6) pro reakční sílu









Seznam použitých symbolů:

ρ - měrná hmotnost
v – rychlost kapaliny, obvodová rychlost
P - výkon
I – průtok
F – síla, reakční síla
g – gravitační zrychlení
S – průřez, plocha
h – relativní výška hladiny
R – poloměr
ω - úhlová rychlost
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