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Úvod 

Soubor specializovaných map s odborným obsahem pod názvem „Historické vodohospodářské objekty 

v povodí Moravice“ je dalším, v pořadí druhým souborem map vytvořených v rámci řešeného projektu 

NAKI II. Jak z jeho názvu vyplývá, představuje výsledky výzkumu vodohospodářských staveb v povodí 

Moravice, a to v kontextu fyzicko-geografických a historicko-společenských souvislostí v období od  

2. poloviny 18. století po současnost. 

Zároveň představuje příspěvek k výzkumu možností způsobů identifikace, evidence, dokumentace, 

třídění a hodnocení historických průmyslových objektů z pohledu památkové péče, který bude završen 

připravovanou oborovou metodikou identifikace, hodnocení a ochrany historických 

vodohospodářských objektů. 

Cílem předkládaného souboru map je tak představit možnosti a způsoby mapování, identifikace  

a interpretace vývoje VH-objektů na hydrologickém celku povodí Moravice a zároveň otestovat 

vhodnost, komplexnost, správné nastavení a srozumitelnost navrženého souboru hodnoticích kritérií, 

které jsou součástí zpracovávané metodiky.  

Prvních šest map s průvodním textem, obdobně jak tomu bylo u souboru map VH-objektů povodí 

Svitavy, prezentuje prostorovou identifikaci, popis a interpretaci podmínek a příčin vzniku a vývoje VH-

objektů v pěti časových řezech zastřešujících období od 2. poloviny 18. století po současnost.  

Na dalších třech tematicky pojatých mapách tzv. ohnisek zájmu jsou představeny výsledky průzkumu 

a hodnocení historických VH-objektů a funkčních celků s využitím hodnotících postupů vznikající 

metodiky. 

Ohniska zájmu byla vybrána tak, aby reprezentovala charakter a specifika povodí Moravice, aby byly 

zastoupeny významné samostatné VH-objekty i různorodé funkční celky. Při výběru bylo zváženo  

i hledisko pokrytí celého vybraného hodnoceného časového období, tj. rozsah 2 a půl století.  Práce 

byly zaměřeny zejména na výzkum a popis technických a technologických řešení a hodnot vybraných 

objektů zájmu, na míru dochovanosti a autenticity hmoty a technologického provedení se zasazením 

do historického kontextu vývoje. Důraz byl kladen na identifikaci a popis funkčních celků, protože 

především u VH-typů objektů je tento pohled pro posouzení jejich významu zásadní.  

Předložený soubor map je tvořen následujícími mapami: 

Mapa syntetická 

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY V POVODÍ MORAVICE OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 

Mapa 1a: syntetická mapa současného stavu 

Mapa 1b: VH-objekty na mapách 1. vojenského mapování (1763-1768) 

Mapa 1c: VH-objekty na mapách 2. vojenského mapování (1836-1852) 
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Mapa 1d: VH-objekty na mapách 3. vojenského mapování (1876-1880) 

Mapa 1e: VH-objekty na topografických mapách ČSR (1953-1957) 

Mapa 1f: VH-objekty na současných mapách ČR (2019) 

Mapy tematické (tzv. mapy ohnisek zájmu) 

Mapa 2: Hodnocení vodárenské soustavy Ostravského oblastního vodovodu (Opavská větev) z 

hlediska památkové péče (stav k roku 2021) 

Mapa 3: Hodnocení funkčního celku Weisshuhnova papírenského náhonu z hlediska památkové péče 

(stav k roku 2021) 

Mapa 4: Soubor vodohospodářských objektů v povodí Podolského potoka (stav k r. 2021) 

Tabulka:  Seznam identifikovaných VH-objektů v povodí Moravice 
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1. Datová základna a jiné podkladové zdroje 

Základní mapová bodová vrstva vodohospodářských objektů povodí Moravice byla vytvořena 

s využitím následujících mapování: 

1. Rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1763-1768) 

2. Rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1836-1852) 

3. Rakouské vojenské mapování 1:25 000 (1876-1880) 

Topografické mapy Československa 1:25 000 (1953-1957) 

Základní mapa ČR 1:10 000 (zdroj ČÚZK, 2020) 

ZABAGED® - vektorová geodatabáze (zdroj ČÚZK, 2020) 

Podrobnější charakteristika každého z použitých mapových podkladů je součástí souboru 

specializovaných map VH-objektů prvního pilotního povodí Svitavy z roku 2020 (Dzuráková a kol.), 

který je volně dostupný na adrese: 

https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vhobjekty/default.asp?lang=&tab=2&wmap= 

Za účelem korekce a doplnění některých typů VH-objektů byly využity následující zdroje: 

Seznam malých vodních děl z roku 1930 

Státní vodohospodářský plán z roku 1953 

Povinné císařské otisky map stabilního katastru 1:2 880 z let 1830-1836 

Seznam a mapa vodních děl republiky Československé 

Seznam a mapa vodních děl republiky Československé (dále jen SaMVDRČ) byl vypracován 

Ministerstvem financí jako přehledový seznam vodních děl republiky Československé pro daňové účely 

v roce 1932, přičemž údaje v něm uvedené odrážejí stav k roku 1930. Jedná se o poslední podrobné a 

přesné sčítání provozoven s vodním pohonem, jenž obsahoval veškerá „silotvorná“, v této době 

provozuschopná díla s výkonem větším než 2 koňské síly (1,49 kW). Nejčastěji užívaným vodním 

motorem bylo vodní kolo s průměrným výkonem 4,6 kW a dále Francisova turbina s průměrným 

výkonem 35,8 kW (ENERGETIKA, 2020). SaMVDRČ obsahuje název toku, místo podniku, obec, číslo 

popisné, jméno podnikatele vodního díla, druh živnosti nebo průmyslu, počet a druh vodních motorů, 

množství vody, které jde na vodní dílo, a jeho spád i normální výkon. Mapa je provedena v měřítku 

1:200 000 a je složena z 26 dílčích listů pro jednotlivé finanční úřady (ARA, 2014). 

Státní vodohospodářský plán republiky Československé (SVP, 1953) 

SVP zpracovaný v letech 1949 – 1953 se stal prvním soustavným přehledem možností využití vodního 

bohatství našeho státu. Byl schválen vládou Československé republiky a podle § 3 zákona č. 11/1955 

Sb., o vodním hospodářství (který byl vydán na základě podkladů SVP), se stal směrným plánem pro 

vodohospodářská opatření všech odvětví národního hospodářství, jakož i pro územní plánování. 
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S více než padesátiletým odstupem od schválení prvního SVP můžeme objektivně hodnotit, že tento 

vodohospodářský plán: 

• zhodnotil na základě podrobného místního průzkumu možnosti využití vodních zdrojů v 

jednotlivých povodích a navrhl jejich využití pro krytí očekávaných potřeb vody; 

• dal podnět k soustavnému sledování a vyhodnocování údajů o přírodních podmínkách 

ovlivňujících vodní zdroje a hospodaření s vodou; 

• poprvé souhrnně zpracoval problematiku zásobování pitnou vodou a jakosti vod; 

• vytipoval hlavní trendy vývoje potřeb vody (i když v některých případech nesprávně), 

prosazoval tendenci komplexního a víceúčelového využíváni vodních zdrojů, soustavných 

úprav vodních toků a odtokových poměrů celých oblastí a na úseku zásobování pitnou vodou 

přechod od místních vodovodů k velkým skupinovým a oblastním vodovodům; 

• poskytl podklady pro vydání zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství a pro zřízení 

Ústřední správy vodního hospodářství. 

Postupem let byly však návrhy prvního SVP překonány. Některé potřeby se vyvíjely rychleji, než se 

předpokládalo v padesátých letech, zejména potřeby pitné vody pro obyvatelstvo. Na jiných úsecích 

došlo naopak ke stagnaci, zejména ve výstavbě vodních cest a po roce 1960 i v hydroenergetice. 

Technická řešení odpovídající úrovni znalostí roku 1953 zastarala a stala se nepoužitelná. V roce 1967 

bylo proto rozhodnuto o přepracování SVP a přípravě jeho druhého vydání (eAGRI, 2021). 

Povinné císařské otisky map stabilního katastru 1:2 880 z let 1830-1836 – podrobné staré katastrální 

mapy zpracované pro Moravskoslezský kraj, publikované na geoportálu Moravskoslezského kraje, 

dostupné také jako WMS služba. 

Další použité datové zdroje: 

Databáze vodnimlyny.cz - webová stránka o vodních mlýnech v ČR. Dostupné na: http://vodnimlyny.cz 

Mapa panství – zdrojem je Tereziánský katastr moravský (Radimský a Trantírek, 1962), mapy byly pro 

potřeby projektu georeferencovány a digitalizovány 

DIBAVOD® - Digitální báze vodohospodářských dat – referenční geografická databáze VÚV vytvořená 

primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED®, cílově určena pro tvorbu tematických kartografických 

výstupů s VH-tematikou. Pro tvorbu souboru map byly využity zejména vrstvy vodních toků, vodních 

nádrží, rozvodnic a ochranných pásem vodních zdrojů. Vše v podrobnosti měřítka 1:10 000.  

Ortofoto ČR – georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu (zdroj ČÚZK, 2019 a 

1950) 

DMR 4G, DMR 5G – Digitální modely reliéfu 4. a 5. generace a DMR 4G ve formě stínovaného modelu 

reliéfu (zdroj ČÚZK, 2019) 

Katastrální mapy – vektorová geodatabáze (zdroj ČÚZK, 2020) 
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2. Metodika řešení  

Předmětem této kapitoly je popis metodik řešení, které jsou společné pro celý soubor map VH-objektů 

povodí Moravice. Jedná se o metodiku identifikace VH-objektů na starých topografických mapách z  

18. – 20. století, současné základní mapě ČR a dalších dostupných mapových zdrojích a metodiku 

hodnocení VH-objektů z pohledu památkové péče společně s podpůrným orientačním hodnotícím 

formulářem. 

2.1.  Identifikace vodohospodářských objektů  

Identifikace VH-objektů probíhala s využitím starých topografických map z 18., 19. a 20. století, z 

dostupných aktuálních mapových zdrojů v rastrové i vektorové podobě, včetně starých katastrálních 

map, veřejně přístupných databází, seznamu vodohospodářských děl z období kolem roku 1930 a 1953. 

Při identifikaci objektů bylo využito geografických informačních systémů firmy ESRI, body byly do 

geodatabáze zakreslovány v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Nejdříve byly vybrány objekty potenciálního zájmu, které byly systematicky v zájmovém území 

sledovány. Poté vznikla mapová vrstva historických objektů s VH-funkcí nad starými topografickými 

mapami z 3. VM (1876-1880). Retrospektivně pak bylo hodnoceno, jestli tyto objekty byly evidovány i 

na předešlých dvou mapováních, tzn. na 2. VM (1836-1852) a 1. VM (1763-1768). U 1. VM byly objekty 

lokalizovány s využitím prostorových vztahů a vazeb na navazujících přesnějších mapách z dalších 

období, případně s využitím aktuálních mapových podkladů a interpretace terénního modelu reliéfu. 

Topografické mapy z období let 1953-1957 poskytovaly již poměrně přesné zákresy objektů a byly 

nápomocny při upřesnění lokalizace některých objektů. Databáze VH-objektů ze SaMVDRČ z roku 1930 

a SVP z roku 1953 zahrnovala objekty s energetickým využitím vodního zdroje, tedy s využitím vodního 

kola nebo turbíny. Tyto objekty byly identifikovány s využitím dostupných informací o lokalizaci objektů 

na základě aktuálních a historických údajů o adresách s čísly popisnými, dále s využitím dostupných 

mapových zdrojů nebo leteckých snímků z nejbližšího časového období. Díky dostupnosti kompletní 

sady map stabilního katastru na území celého povodí Moravice byla pro verifikaci přesnosti objektů v 

první polovině 19. století využita i tato mapová sada z roku 1830-1836. Polohová přesnost objektů byla 

tímto více upřesněna. Současné VH-objekty v modelovém území byly systematicky vybrány z vektorové 

vrstvy ZABAGED® ČÚZK.  Pro každý VH-objekt byl doplněn způsob aktuálního využití daného objektu  

a na základě aktuálních mapových podkladů Základní mapy ČR 1:10 000 a ortofotosnímku ČÚZK byla 

zpřesněna jejich lokalizace. U problematické a nejasné lokalizace VH objektů bylo provedeno detailní 

terénní šetření, které proběhlo u přibližně desetiny lokalit. 

Každá mapová sada a informační zdroje mají své limity a určité nejistoty, které bylo nutné zohlednit v 

daném výzkumu. 1. VM z let 1763-1768 nebylo založeno na geodeticky kvalitních základech, proto je 

interpretace a lokalizace objektů na těchto mapách značně obtížná. Bylo vždy nutné zohledňovat 

lokalizaci objektů s využitím navazujících mapových děl, případně i současného terénního modelu. Pro 

VH-objekty s využitím vodního kola byla k dispozici univerzální značka, nelze tedy u některých 

nepopsaných objektů zjistit konkrétní využití objektu (např. vodní mlýn, pila, hamr, papírna apod.).  
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V případě 2. VM a 3. VM bylo v některých územích nejasné, kde se daný objekt přesně nacházel. Při 

zákresu vodního kola na mapě bylo obtížné určit, která z okolních budov plní VH-funkci a která je pouze 

obytným objektem v okolí. Pro zpřesnění lokalizace objektu bylo využito dalších informačních zdrojů, 

zejména v tomto povodí dostupných map stabilního katastru, dále informací z databáze 

www.vodnimlyny.cz, případně z dostupných archivních zdrojů. 

Mapy 2. VM jsou nejstaršími topografickými mapami, které je možné využít pro přesnou evidenci VH-

objektů. Při porovnání lokalizace objektů na mapách 2. VM s aktuálním podkladem ZM10 či podkladem 

z ortofotosnímků byly však nalezeny i rozdíly v polohopisu objektů okolo 20–30 m. Upřesňujícím 

mapovým podkladem byla mapa stabilního katastru z roku 1830-1836 s polohovou přesností zákresu 

okolo 3 m. 

U 3. VM byla velmi ztížena interpretace objektů u černobílých topografických map, které se nachází 

přibližně na 1/3 území ČR. V povodí Moravice se vyskytovaly výhradně černobílé mapy. V případě map 

3. VM byla průměrná polohopisná chyba kolem 20 až 30 m.  

SaMVDRČ je velmi zajímavým základním zdrojem dat pro vodní díla zaniklá po roce 1930. Přesto však 

nelze k tomuto prameni přistupovat nekriticky. Jeho výraznou nevýhodou je nejednotnost zápisů 

určujících druh živnosti či průmyslu. Často se lze setkat s různými názvy jedné a téže živnosti, dále se 

mohou nalézat chybné údaje v určení normálního výkonu vodního díla (ENERGETIKA, 2020). 

Ze SVP (1953) byla pro evidenci VH-objektů využita zejména mapa energetických vodních děl  

a příslušné seznamy vodních děl s údaji o umístění na toku, názvu objektu, katastrálním území, 

provozovateli, účelu objektu, parametrech pohonu, údajích o vodním náhonu. Seznamy malých 

vodních děl z roku 1930 a SVP z roku 1953 však byly obecně obtížně interpretovatelné zejména v 

místech, kde došlo k přečíslování popisných čísel, případně se zcela změnila struktura sídel. Seznamy 

vodních děl s využitím vodního pohonu z období let 1930 a 1953 poukázaly na zásadní problém při 

konkrétní interpretaci funkce VH-objektů. Na základě soupisu těchto objektů bylo zjištěno, že značná 

část z nich plnila více funkcí, jak v průběhu roku podle sezónních prací, tak i celoročně. Topografické 

mapy však uvádí většinou pouze jednu funkci objektu, nebo jeho funkci převažující.  

Při lokalizaci aktuálních VH-objektů byla primárně vybrána aktuální vektorová vrstva ZABAGED® ČÚZK. 

Při srovnání s aktuální ZM10 byly zjištěny některé nesrovnalosti v lokalizaci objektů. Z hlediska využití 

ZM pro výzkum VH-objektů jsou dobře využitelná měřítka ZM10 a ZM50. Přibližně desetina objektů z 

povodí Moravice byla podrobena detailnímu terénnímu šetření, při kterém byla zjištěna přesná 

lokalizace, aktuální stav a funkčnost objektů. Další vodohospodářské objekty byly v terénu 

vyhodnoceny v rámci šetření ve vybraných ohniscích. Obecně bylo nutné počítat u VH-objektů s určitou 

tolerancí v přesnosti zákresu, zejména v místě vysoké koncentrace kartografických prvků v úzkých 

údolích vodních toků (např. souběh vodního toku, silnice, železnice, budov v údolí, popisu objektů). 

Snahou autorů mapy bylo zpřesnit lokalizaci v zájmovém území pro lepší evidenci objektů přímo v 

terénu nebo nad podrobnými mapovými podklady. Důraz byl kladen na zlepšení přesnosti zejména u 

dochovaných nebo částečně dochovaných VH-objektů. 
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2.2.  Hodnocení vodohospodářských objektů z hlediska památkové péče 

Jak již bylo nastíněno v úvodní kapitole, při dokumentaci a hodnocení významu historických VH-

objektů, jako součásti industriálního dědictví ČR, by se kromě tradičně pojatých a obecně zaužívaných 

kritérií používaných odborníky památkové péče, mělo nejen přihlížet, ale klást důraz zejména na 

technická a technologická kritéria hodnocení. 

V rámci řešení tohoto projektu, v souladu s výchozí zastřešující obecnou metodikou hodnocení 

průmyslového dědictví (Matěj a Ryšková, 2018), byl navržen a je průběžně na konkrétních VH-

objektech testován soubor hodnotících kritérií, který reprezentuje jak obecná, tak tradiční, ale zejména 

technická/stavební a technologická kritéria hodnocení VH-objektů. 

Součástí oborové VH-metodiky, jako východisko pro hodnocení, bude definování typologie 

jednotlivých typů VH-staveb, která bude reflektovat jejich klíčové technické a technologické vývojové 

mezníky. S využitím metodiky tak bude možné vybrat jak typické zástupce (reprezentanty) jednotlivých 

typů objektů, tak i významné (jedinečné) stavby, často jediné zachovalé v regionálním, národním nebo 

i nadnárodním měřítku. 

Přestože památkové hodnoty nejsou empiricky měřitelné veličiny, za účelem objektivizace procesu 

hodnocení objektů bylo přistoupeno k testování i kvantitativní (resp. semikvantitativní) varianty 

způsobu hodnocení. 

Návrhu kritérií a jejich vah (semikvantitativní způsob hodnocení) předcházela diskuse širokého týmu 

řešitelského konsorcia (humanitně, technicky i přírodovědně zaměřeného) s důrazem na nutnost 

interdisciplinárního přístupu k hodnocení významu VH-objektů a funkčních celků i do budoucna. 

Hodnotící kritéria pro VH-objekty i funkční celky jsou následující: 

• Obecně hodnotící kritéria: 

o Časové určení – co nejpřesnější datace vzniku; 

o Současný stav – současná integrita stavby; 

o Autenticita funkce objektu – posouzení funkční kontinuity; 

o Autenticita (původnost) objektu – zachování stavu, který odpovídá době vzniku; 

• Stavební, technologická a typologická kritéria: 

o Stavební (konstrukční) a technologická hodnota – hodnocení výjimečnosti a 

významných charakteristik a parametrů dané stavby či jejího technického zařízení; 

• Tradiční hodnotící kritéria 

o Architektonická hodnota – styl, architekt, projektant apod.; 

o Uměleckohistorická hodnota – posouzení významných uměleckých, architektonických, 

řemeslných a výtvarných detailů; 

o Urbanistická hodnota – působení stavby v rámci okolní krajiny (dominanta, panorama, 

identita místa); 

o Hodnota stáří – žádoucí stopy působení času. 
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Každému kritériu v rámci jednotlivých skupin byla přiřazena hodnotící škála (Tab. 2.1), která je 

výsledkem dosavadních zkušeností autorů s použitím multikriteriální analýzy při hodnocení jevů, 

diskuzí v rámci konsorcia a testování na konkrétních VH-objektech v rámci řešení projektu. Rovněž je 

zohledněna skutečnost, že v hodnocení významu objektů industriálního dědictví je kladen důraz 

zejména na jejich technická a technologická specifika.  

Tab. 2.1 Přehled kategorizace kritérií hodnocení VH-objektů 

SOUČASNÝ STAV 

KRITÉRIUM  BODOVÉ HODNOCENÍ 

Stavební stav 
Celá 

částečně 
poškozená 

chátrající ruina 
archeologický 

relikt 

5 4 3 2 1 

Stav ve vazbě na 
technologii 

stavba 
zachována 

stavba s 
nekompletním 

zařízením 

stavba bez 
technických 

zařízení 
  

5 3 0   

Stávající 
funkčnost 

Funkční 
částečně 
funkční 

nefunkční   

5 3 0   

Technologický tok 

technologický 
celek - širší 
soustava 

technologický 
celek - celý 

technolog. tok 

technologický 
celek - ucelená 

fáze toku 

samostatná 
stavba – součást 
technolog. celku 

samostatně stojící 
bez jakýchkoliv 

vazeb 

5 3 2 1 0 

AUTENTICITA FUNKCE 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

Míra autenticity 
funkce 

slouží původnímu 
účelu 

původní účel byl 
rozšířen nebo       

mírně pozměněn 

provozuschopný    
stav, mimo provoz 

neprovozu
-schopný 

stav 

nové 
využití 

10 5 3 1 0 

Hodnota nového 
využití 

výjimečné využití 
díla 

významné nevýznamné žádné  

10 5 0 0  

AUTENTICITA OBJEKTU 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

Míra 
dochovanosti 
stavby 

původní bez 
rekonstrukcí 

výraznější rekonstrukce 
stavba 

znehodnocena 

  

  

5 3 0   

Míra 
dochovanosti 
technických 
zařízení 

původní zařízení 
původní zařízení s 

rozsáhlými opravami 

bez technických 
zařízení nebo nové 

zařízení 

  

  

5 3 0   

Autenticita 
stavební hmoty 

autentický 
materiál 

částečně neautentický 
materiál 

neautentický 
materiál 

  

5 3 0   
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Autenticita 
technologického 
provedení 

autentické 
provedení vč. 

oprav a 
rekonstrukcí 

částečné neautentické 
provedení oprav a 

rekonstrukcí 

   

neautentické 
provedení oprav a 

rekonstrukcí 

  

5 3 0   

Stav ve vazbě na 
technologii 

stavba zachována 
stavba s nekompletním 

zařízením 
stavba bez 

technických zařízení 

  

  

5 3 0   

TECHNICKÁ/STAVEBNÍ KRITÉRIA 

KRITÉRIUM 
BODOVÉ HODNOCENÍ 

Nadnárodní Národní Regionální Lokální 

První svého druhu 30 20 10 5 

Nejstarší svého druhu 30 20 10 5 

Jediná dochovaná svého druhu 30 20 10 5 

Výjimečné použití dané technologie 30 20 10 5 

Výjimečné parametry 30 20 10 5 

TECHNOLOGICKÁ KRITÉRIA 

KRITÉRIUM 
BODOVÉ HODNOCENÍ 

Nadnárodní Národní Regionální Lokální 

První svého druhu 30 20 10 5 

Nejstarší svého druhu 30 20 10 5 

Jediná dochovaná svého druhu 30 20 10 5 

Výjimečné použití dané technologie 30 20 10 5 

Výjimečné parametry 30 20 10 5 

VÝJIMEČNOST DLE POČTU VÝSKYTU DANÉHO TYPU STAVEB V RÁMCI ČR 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

Výskyt v ČR 
1-2 3-5 6 a více 

10 5 0 

ARCHITEKTONICKÁ HODNOTA 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

Významný autor 
ano ne  

10 0  

Reprezentant stylu 
ano ne  

5 0  

Architektonická 
kontinuita 

stavba 
odpovídá 

době vzniku 

více kvalitních 
stavebních fází 

pouze původní jádro s přístavbami 

5 3 0 

UMĚLECKOHISTORICKÁ HODNOTA 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

Umělecká a umělecko-
řemeslné díla 

každý typ bez 

+1 0 
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Architektonické a 
výtvarné detaily 

každý typ bez 

+1 0 

URBANISTICKÁ HODNOTA 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

Pohledová dominanta 
Ano ne 

1 0 

Součást panoramatu 
Ano ne 

1 0 

Vytváří identitu 
místa/města 

Ano ne 

1 0 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

Stopy působení času 
     Ano       ne 

    1     0 

Návrh souboru kategorizovaných skupin kritérií je převeden do formy hodnotícího formuláře 

(dotazníku), který představuje prvotní (orientační) podpůrný nástroj pro roztřídění souboru 

hodnocených objektů (dle typů) z hlediska jejich potenciální významnosti z pohledu památkové péče.  

Použití hodnotícího formuláře je demonstrováno na konkrétních VH-objektech a funkčních celcích 

v kapitolách 4, 5 a 6. 

Semikvantitativní hodnocení je doprovázeno slovním popisem a zdůvodněním relevantním k 

příslušnému kritériu. 

Dle výsledků hodnocení uceleného souboru 167 přehradních děl ČR, které bylo realizováno v rámci 

řešení projektu v letech 2018 – 2020, byla navržena kategorizace významnosti VH-objektů z pohledu 

památkové péče a je uvedena v Tab. 2.2. Kategorizace je provedena na základě celkového počtu bodů 

dosaženého objektem v hodnotícím formuláři. Předpokládá se, že po zhodnocení dalších typů VH 

staveb (např. vodní elektrárny, objekty vodárenství) dojde k revizi a případné úpravě tak, aby byla škála 

významnosti aplikovatelná pro všechny typy VH-staveb. 

Tab. 2.2 Návrh kategorií významnosti VH-objektů 

TŘÍDA VÝZNAMNOSTI BODOVÉ ROZPĚTÍ 

Nadnárodní význam > 200 b. 

Národní význam 151 - 200 b. 

Regionální význam 101 - 150 b. 

Lokální význam 51 - 100 b. 

Méně významné 0 - 50 b. 

Objekty, které se tímto předběžným plošným výzkumem ukážou jako potenciálně významné v rámci 

vývoje určitého typu VH-objektů nebo naopak vykazují známky typického zástupce určité skupiny, musí 

být v následném kroku podrobeny detailnímu výzkumu a hodnocení.  
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3. Mapy 1x - Vodohospodářské objekty povodí Moravice od konce 18. 
století do současnosti  

Mapy 1a – 1f mají syntetickou povahu, zobrazují definovaný obsah vždy pro celou plochu pilotního 

povodí. Cílem těchto map je znázornění vodohospodářského využívání potenciálu krajiny ve vztahu k 

vývoji společnosti v dané době. Při využití výše uváděných datových a mapových podkladů bylo možno 

vytvořit syntetizující pohled na vznik, vývoj i zánik či přeměnu celého souboru vybraného typu objektů 

v zájmovém území. Na druhou stranu je možné stejně tak sledovat jednotlivě proměnu každého 

identifikovaného objektu v průběhu času. Pro potřeby hodnocení vodohospodářských objektů z 

hlediska památkové péče mapy podpoří jejich posuzování a zároveň rozhodnutí o změně nebo 

potvrzení vybraných hodnotících kritérií.  Na základě poznatků získaných při pracích na těchto 

syntetických mapách byly také vybrány tematické vodohospodářské okruhy k podrobnějšímu 

zpracování v mapách č. 2 - 4. Ukazuje se, že zpracování tohoto typu syntetických map má přínos pro 

vyhodnocení jedinečnosti nebo výjimečné časové kontinuity některých jevů ve sledovaném území. 

3.1.  Metodika řešení  

Identifikace VH-objektů v povodí Moravice probíhala v jednotlivých časových horizontech daných 

zdrojovými kartografickými prameny uvedenými v kap. 1, metodami popsanými v kap. 2.1. Následně 

byl proveden relevantní archivní výzkum a terénní průzkum pro upřesnění informací a aktualizaci 

současného stavu vybraných VH-objektů. 

Jednou z analýz, která byla provedena pro lepší pochopení vývoje a změn prostorové koncentrace VH-

objektů v povodí, byla tzv. Kernel density analýza s výsledky ve formě tzv. map hustot. Do analýz 

vstupovaly jen ty objekty, u nichž byla možnost v daném časovém období určit, zdali byly na mapách 

vedeny coby VH-objekty (příslušný atribut = 1). Odhadovaná hustota objektů v prostoru byla 

prováděna prostřednictvím prostorových analýz v programu ArcMap 10.8, konkrétně s pomocí 

nástroje Kernel Density. Tento nástroj v příslušném časovém horizontu pro každý bod v prostoru 

odhaduje hodnotu hustoty daného jevu (v našem případě hustotu VH-objektů). Velikost buňky 

výsledných rastrů byla nastavena na 150x150 m. Hledací rádius (Search radius) byl nastaven na 5 000 

m, základní plošné jednotky výsledné hustoty jsou potom v km2. Hodnota hledacího rádia byla 

stanovena s ohledem na doporučenou hodnotu vypočítanou softwarem (v rozmezí 5 200 – 5 800 m) a 

také s ohledem na fakt, že menší hledací rádius zvýrazní lokální jádra koncentrace. Následně bylo s 

pomocí funkce Raster calculator v programu ArcMap přistoupeno ke stanovení rozdílu hustot výskytu 

VH-objektů v jednotlivých časových obdobích. Z výsledků je pak patrné (Obr. 3.7), ve kterých částech 

docházelo ke snižování či naopak zvyšování koncentrace VH-objektů (hnědá resp., modrá barva) a kde 

se situace takřka neměnila (žlutá barva). 

Při interpretaci výsledků je obecně nutné brát v úvahu limity, které se objevují při práci se starými 

mapami (Leyk a kol., 2005). Předně je to určitá míra nepřesnosti zdrojových map, ať už ve smyslu 

prostorového zákresu (posuny objektů v případě topografických map v řádech stovek (1. VM) či desítek 

metrů (2. VM), u katastrálních map v řádech jednotek metrů), případně opomenutí zákresu určitého 
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objektu, případně jeho špatná kategorizace v rámci mapové legendy. Některé objekty tak mohly mít 

svojí VH-funkci, přesto, že na mapách nebyla adekvátně zaznačena. K chybám však může docházet také 

při současném zpracování těchto map – ať už ve smyslu chybné interpretace či opomenutí zákresu 

daného objektu ze staré mapy, případně volbou metod zpracování v GIS. Výsledky by mohly být odlišné 

i při jiném nastavení parametrů, především pak hledacího rádia (Fotheringham a kol., 2000). Jádra 

koncentrace by však byla zachována. 

3.2.  Charakteristika území  

Povodí Moravice se nachází na severovýchodě České republiky a je protaženo převážně 

západovýchodním směrem. Osu povodí o ploše 900 km2 tvoří tok Moravice dlouhý přes 100 km. 

Prameniště Moravice se nachází ve Velkém Kotli na jihovýchodním úpatí hlavního hřebene Hrubého 

Jeseníku – Vysoké Hole v nadmořské výšce přes 1130 m n. m. Odkud odtéká jihovýchodním směrem 

do Karlova pod Pradědem, kde do ní zprava ústí Kotelný potok. V Malé Morávce se Moravice stéká 

s levostranným přítokem Bělokamenným potokem a směr toku se stáčí k jihu. Ve Velké Štáhli do 

Moravice zprava ústí Podolský potok, významný přítok dlouhý přes 21 km, pramenící na úpatí Břidličné 

hory ve výšce více než 1350 m n. m. Od města Břidličná se Moravice stáčí k východu. Od úrovně 

soutoku s Černým potokem, významným levostranným přítokem odvodňujícím Bruntálsko, se směr 

mění na převážně jihovýchodní až po Podhradí u Vítkova, kde se stáčí k severovýchodu směrem 

k Hradci nad Moravicí a Opavě, pod níž se vlévá do řeky Opavy jako její nejvýznamnější přítok.  

Z hlediska přírodních podmínek je nejvýznamnější charakter reliéfu, na jehož základě je možné povodí 

rozdělit na tři rozličné části (viz Obr. 3.1). Horní a nejvíce členitá část povodí zaujímá jihovýchod 

Hrubého Jeseníku a okraj Hanušovické vrchoviny, v minulosti bylo pro tuto část typické rudné hornictví.  

Střední část povodí, přibližně od Dolní Moravice, resp. Staré Vsi u Rýmařova (v dílčím povodí 

Podolského potoka), pokrývá centrální část Nízkého Jeseníku, který je charakteristický rozsáhlým 

vyzdviženým a relativně mírně zvlněným povrchem rozčleněným výrazným údolím Moravice a jejích 

přítoků, čehož bylo využito k vybudování dvou údolních nádrží – Kružberku a Slezské Harty. Údolí 

Moravice se od středního toku téměř až po ústí ostře zařezává do terénu, je poměrně úzké, jen na 

dolním toku řeky se rozšiřuje. Nejnižší část povodí pod Hradcem nad Moravicí již spadá do Opavské 

pahorkatiny s převážně pahorkatinným až nížinným reliéfem, nižšími nadmořskými výškami a 

převládajícím zemědělským obhospodařováním. Rozličné přírodní podmínky se odrážejí v postupném 

přetváření krajiny a způsobu hospodaření v ní. 
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Obr. 3.1  Rozdělení povodí Moravice podle geomorfologického členění a způsobu hospodaření 

Z hlediska osídlení je v současné době zájmové území převážně řídce osídleno ve srovnání s jinými 

částmi České republiky Tento fakt vyplynul z geografických podmínek území, ale i z historických 

událostí, které v různých obdobích ovlivňovaly místní obyvatelstvo. Tok Moravice coby hlavní osa 

povodí, neleží v žádném komunikačním směru. Území však protínají dvě historické dálkové 

komunikační spojnice. Jedná se o bývalou císařskou silnici s poštovním provozem (již od 17. stol.) 

Olomouc – Šternberk – Moravský Beroun – Opava (řeku Moravici překonává na jejím středním toku 

v lokalitě Moravská Harta) a spojnici Olomouc – Krnov – Wroclaw (Slezsko/Prusko; Moravici přechází 

poblíž Valšova). Obě cesty si svůj komunikační význam udržují do dnešních dnů. Směr Olomouc – 

Bruntál – Krnov byl na začátku 70. let 19. století využit pro stavbu železnice (uvedena do provozu r. 

1872). 

Povodí Moravice spadá převážně do oblasti tzv. Sudet, z drtivé většiny po staletí obývané 

obyvatelstvem německé národnosti (hlavní oblasti Rýmařovsko, Bruntálsko, Opavsko). Jistou výjimku 

v rámci povodí představuje severovýchodní pasáž opavské části povodí s převahou českého 

obyvatelstva.  

V důsledku událostí druhé světové války a odsunu německého obyvatelstva po jejím konci došlo 

v letech 1945-46 ke zcela zásadní a v historii bezprecedentní proměně počtu a struktury obyvatelstva 

(viz Tab. 3.1). Původní německé obyvatelstvo bylo v rámci dosídlenecké politiky nahrazeno populací 
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bez mentální vazby na region a často také bez znalosti a předpokladů pokračovat v místní výrobní 

tradici. Jednalo se o populaci národnostně českou, často z vnitrozemských oblastí. 

Jiná socio-ekonomická struktura obyvatelstva a také jeho citelný početní úbytek měly za následek 

masivní výrobní diskontinuitu. Výroba v sudetských oblastech prošla v následujících dekádách 

reorganizací a restrukturalizací také v důsledku nové státní hospodářské politiky. Ta se ve svém 

programu neřídila zásadou výrobní kontinuity, což během 2. poloviny 20. století vyústilo v transformaci 

výrobních provozů, technologií i oborů a přepsání hospodářské charakteristiky regionu. Souběžně se 

také z kolektivní paměti postupně vytratilo povědomí o historickém kontextu zdejších řemeslnicko-

živnostenských a průmyslových, resp. vodohospodářských provozech před polovinou 20. století. 

Oblast povodí Moravice se dnes nachází v okresech Bruntál a Opava. Před zásadní správní reformou 

v roce 1949 (1960) zasahovala do území čtyř, resp. pěti, politických okresů (Rýmařov, Bruntál, Opava-

venkov, Moravský Beroun, mimo to v letech 1949-1960 existoval okres Vítkov). Okresy Rýmařov, 

Bruntál a Moravský Beroun byly osídleny prakticky homogenní německou populací (přes 98%, viz Tab. 

3.1), většinový podíl německého obyvatelstva vykazoval také přechodně ustavený okres Vítkov (79%). 

Venkovský okres Opava (město Opava coby statutární sídlo tvořilo samostatný okres) představovalo 

z národnostního hlediska pestřejší celek. Obce v jihovýchodním sektoru opavské části povodí (okres 

Vítkov) měly výrazně německý charakter, naopak severovýchodní část vykazovala převahu české 

populace. Pouze tuto část je také možné označit za populačně relativně stabilní ve smyslu kontinuity 

osídlení po roce 1945/46.  

Tab. 3.1 Počty obyvatel bývalých politických okresů zasahujících do zájmového povodí Moravice 

politický okres 
počet 

obyvatel 
1930 

1930 – podíl německého 
obyvatelstva 

počet 
obyvatel 

1950 

Rýmařov 1 27584 98% 
18317   

(úbytek 34%) 

Bruntál 2 49134 98% 
27259   

(úbytek 45%) 

Moravský Beroun 3 27499 98% - 

Vítkov 4 14254 79% 
25070   

(nárůst 76%) 

Opava  - venkov 
+ Vítkov 5 

115616 43% 
73052   

(úbytek 37%) 

 

Zdroje dat: 1 Statistický lexikon obcí země Moravskoslezské 1935, s. XIX; 2 Hist. místopis IV, s. 254, 3 Statistický 

lexikon obcí země Moravskoslezské 1935, s. XVII; 4, 5 Hist. místopis III, s. 308-309, Statistický lexikon obcí země 

Moravskoslezské 1935, s. XIX; Hist. místopis XIV, s. 25 

Poznámka: V případě jednotlivých okresů je nutno vzít v úvahu, že se jejich hranice v souvislosti se správní 

reformou v roce 1949 proměnily (např. politický okres Moravský Beroun byl zcela zrušen a obce začleněny do 

nově organizovaných okresů Bruntál, Olomouc, Vítkov a Šternberk; naopak zcela nově vznikl okres Vítkov, jenž 
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byl tvořen bývalými soudními okresy Vítkov a Odry a částí politického okresu Moravský Beroun), a proto jsou 

údaje o počtu obyvatel do jisté míry zkreslené. 

Dělení z hlediska historie obhospodařování krajiny 

Z hlediska využívání přírodních zdrojů a hospodaření v krajině lze povodí Moravice rozdělit na dvě 

oblasti, což přibližně odpovídá oblasti povodí horního toku Moravice a na druhé straně společně oblasti 

středního a dolního toku. Dělicí čáru tvoří přibližně linie vrcholů Slunečná (800 m. n. m.) – Velký Roudný 

(780 m. n. m.) – Zadní vrch (712 m. n. m.) jihovýchodně od Bruntálu. 

Oblast horního toku 

V oblasti horního toku vznikla primárně zřejmě v souvislosti s těžbou drahých kovů a zpracováním rud 

na přítocích Moravice největší centra osídlení v povodí. Na Černém potoce na komunikačním směru 

Olomouc – Krnov vznikl Bruntál, mimo Prahu nejstarší město u nás založené snad již na počátku 13. 

století, a jihozápadně od něj na Podolském potoce o něco mladší Rýmařov. 

Moravice se svými přítoky odvodňuje na horním toku jihovýchodní část Hrubého Jeseníku, díky čemuž 

jsou jednotlivé toky velmi vodné. Již v minulosti lze tady předpokládat existenci různých účelových 

vodohospodářských objektů, a to zejména spojených s těžbou a zpracováním rud (hamry, stoupy, 

vodní čerpadla), ale i jiné, jako pily (Stará Ves) nebo papírny (Stará Ves/Janovice, Dolní Moravice, Malá 

Morávka), jak dokládají náhony zobrazené na starých mapách. Nelze ani vyloučit existenci běžných 

obilních mlýnů nebo objektů, sloužících pro zpracování lněných tkanin, provozovanou v přirozeně 

lnářském kraji historicky v cechovním duchu (Rýmařov, Bruntál). Využití tekoucí vody k výrobě však 

mohlo být v minulosti v horní části povodí omezené, protože významnou část roku tu ležela sněhová 

pokrývka a vodní toky zamrzaly (např. papírna v Janovicích u Rýmařova pracovala jen část roku).   

Paleta vodohospodářských objektů se postupem doby proměňovala a některá stávající mlýnská kola 

měnila svou funkci. Novým impulsem bylo přesunutí tkalcovských mistrů majitelem janovického 

panství hrabětem Harrachem ze Šluknova do Janovic a založení manufakturní výroby lněného zboží, 

která si vynutila přeměnu funkce stávajících vodních kol nebo vznik nových na vodu vázaných zařízení 

(bělidla, valchy, barvírny, apretovny). Na přelomu 18. a 19. století došlo navíc k útlumu těžby  

a zpracování rud, který si vynutil hledání jiných zdrojů obživy. Oblasti kolem Bruntálu a Rýmařova se 

postupně částečně přeměňovaly na lnářské. Na předměstích obou jmenovaných měst se v důsledku 

toho začaly v 19. století postupně rozvíjet textilní podniky (některé na místě hamrů, např. Břidličná), 

zatímco průmysl jiného druhu (rudný, železářský, papírenský, dřevozpracující) nebyl v této době 

dominantní, i když některé objekty si udržovaly dlouhodobě svou funkci. Takovým byla např. dosud 

existující pila ve Staré Vsi na soutoku Podolského a Stříbrného potoka (objekt FID 370). K plavení dřeva 

z lesních komplexů Hrubého Jeseníku k ní byly na toku potoka dobově zvaném Klausenbach (dnes 

Podolský potok), jeho přítocích a Stříbrném potoku zřízeny různé splavy a stavby nadlepšující průtoky 

vody (např. obnovená nádrž Schwarze Klaus na Splavském potoce – objekt FID 472).  



DG18P02OVV019 - Popis souboru specializovaných map s odborným obsahem 

 

| 18 

 

V první polovině 19. století už přestávala stačit síla vodních kol energetickým potřebám průmyslových 

podniků, takže se stávala doplňkem jiných pohonů (parní pohon, naftové motory). Voda mohla být 

využita pouze jako technologická, zejména v textilním průmyslu.  

Vodní pohon, kolo později nahrazené vodní turbínou, obvykle sloužilo k výrobě elektrické energie, 

zpočátku jen pro potřebu výroby, později i pro blízké okolí. Napojení obcí do jednotné energetické sítě 

znamenalo pro mnohé vodohospodářské objekty konec i tohoto využití vodních pohonů, přetrvávající 

objekty pak zanikly s odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce a se znárodněním.  

Ve svém důsledku znamenaly tyto události destrukci nebo v lepším případě přeměnu bývalých 

vodohospodářských objektů na obytná či rekreační zařízení. Ztráta výrobního charakteru objektu byla 

často spojená se zánikem (zasypáním) systému náhonů, zejména v místech, která jsou v exponovaném 

prostředí turistických center (Karlov, Malá Morávka, Stará Ves u Rýmařova) či měst (Rýmařov, 

Břidličná) 

Zhruba od konce 70. let je patrný rostoucí zájem o obnovu činnosti malých vodních elektráren 

v souvislosti s rostoucí poptávkou po elektrické energii. Zejména od konce 80. let dochází k obnovování 

do té doby převážně nevyužívaných náhonů, vzdouvacích a odběrných zařízení i samotných turbín,  

a to ve větší míře na Podolském potoce, v menší míře i na Moravici.  

Důležitým dopravním prostředkem, který umožňoval hospodářský rozvoj tohoto kraje, byla železnice. 

Železniční síť byla doplněna na horním toku o lokální tratě, které odbočovaly ze zmíněného hlavního 

tahu Opava – Krnov – Bruntál – Olomouc z roku 1874. Textilní a jiné podniky v oblasti Břidličné  

a Rýmařova napojila krátce po výstavbě hlavní trati lokální dráha Valšov – Rýmařov (dána do provozu 

r. 1878). Síť doplnila ještě místní dráha z Bruntálu do Malé Morávky (v provozu od r. 1901). 

Důvodem pro stavbu těchto místních tratí byl rozvoj průmyslu a manufakturní výroby, jako např. 

přádelna ve Světlé Hoře (rodina Primavesi), svoz dřeva a hotových výrobků. Na vodní hospodářství 

měla výstavba železnic malý vliv. Vyžádala si jen zpevnění břehů nebo lokální regulace toků, pokud byly 

tratě vedeny údolím. Regulace Moravice z tohoto období je patrná např. v Břidličné, i když to nemusí 

být primárně v souvislosti s železnicí, ale s průmyslovým rozvojem vůbec. 

Oblast středního a dolního toku 

Tato část povodí Moravice začíná v horní části vzdutí dnešní údolní nádrže Slezská Harta. Jedná se 

z převážné části o mírně zvlněný reliéf Nízkého Jeseníku, do něhož se hluboce zařezává úzké údolí 

Moravice a jejích přítoků. Moravice má v této části povodí na rozdíl od jiných obdobně velkých toků 

v České republice poměrně velký podélný sklon při dostatečné vodnosti. Vhodné konfigurace terénu  

a vodnosti bylo využito k vybudování dvou významných údolních nádrží – Kružberku (budována 

v letech 1948 – 1955) a Slezské Harty (budována v letech 1987 – 1997), které jsou součástí vodárenské 

soustavy, která zajišťuje dodávky pitné vody pro Ostravsko, Opavsko i Bruntálsko. Vodní hospodářství 

má však podél Moravice mnohem delší historii. Nemalá část historických vodohospodářských objektů 
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zanikla v souvislosti se stavbou zmíněných údolních nádrží, část z nich si však zachovala svou funkci do 

dnešních dní (např. papírenský jez a náhon u Žimrovic). 

Charakter toku a krajiny se výrazně mění pod Hradcem nad Moravicí, kde se údolí široce rozevírá do 

ploché zemědělsky využívané nivy a po zhruba 9 km se na východním okraji Opavy Moravice vlévá do 

stejnojmenné řeky. Na tomto úseku do Moravice zleva ústí její další významný přítok, řeka Hvozdnice. 

Z vodohospodářského hlediska je pak zajímavostí, že z mohutného Jashkova jezu v Opavě – 

Kylešovicích je část vod z Moravice odváděna náhonem Strouha přes Černý Mlýn v Opavě-Komárově 

do řeky Opavy asi 1,5 km pod ústím Moravice.  

V oblasti středního a dolního toku existovaly v údolí na náhonech (nebo přítocích) vodohospodářské 

objekty tradičních typů, které odpovídaly spíše zemědělskému charakteru okolní krajiny (obilní mlýny, 

přádelny lnu, výjimečně i jiné druhy). Vzhledem k řidšímu osídlení, které navíc pronikalo do údolí jen 

na několika místech, nebyla jejich koncentrace tak významná, jako na horním toku. Jejich pozdější 

osudy (pokud nebyly zaplaveny později budovanými přehradami) vykazují podobné rysy jako 

vodohospodářské objekty na horním toku, některé byly také přebudovány na malé vodní elektrárny, 

nebo vznikly zcela nové (např. malá vodní elektrárna na jezu v Podhradí nebo na Zámeckém náhonu 

v Hradci nad Moravicí).  

V údolí Moravice vznikly u léčivých pramenů známých nejméně od 17. století na počátku 19. století 

lázně Jánské Koupele (Bad Johannisbrun). Dobu největšího rozkvětu zažily na počátku 20. století. Její 

majitelé, hraběcí rodina Razumovských, investovali do rozsáhlé modernizace, v jejímž rámci vznikla 

řada nových lázeňských budov a altánků. Nechali také vyhloubit nový pramen. Pro potřeby lázní byl 

nedaleký Moravický mlýn přestavěn na elektrárnu.  

Po druhé světové válce znárodněný areál fungoval nejprve jako léčebné a později rekreační zařízení až 

do počátku devadesátých let (1993). Od roku 1994 byly všechny budovy opuštěné a neudržované. Po 

přechodu komplexu do soukromých rukou v roce 2003 se nepodařilo získat dotace na zajišťovací práce, 

takže chátrání komplexu budov se nepodařilo zastavit. V roce 2005 byl areál zapsán do seznamu 

kulturních památek ČR, později (2013) byla ochrana zúžena jen na některé budovy. Dnešní celkový stav 

areálu je neutěšený.    

K průmyslovému rozvoji v této části povodí došlo až po druhé polovině 19. století. Pozoruhodné vodní 

dílo nechal vybudovat úspěšný místní podnikatel Carl Weisshuhn. Nejprve si zřídil papírnu v 

Annenském údolí nedaleko Podhradí, do níž přiváděl vodu tunelem vylámaným ve skále (z jezu Annatal, 

km 25,8). Ale začátkem devadesátých let 19. století se Weisshuhn rozhodl přemístit papírenskou 

výrobu dále po proudu. Stávající místo zřejmě neposkytovalo dostatečný spád pro využití „moderní“ 

elektrické energie, s jejímiž výhodami se seznámil na své americké cestě. Pro nově zamýšlenou papírnu 

v Žimrovicích nechal zřídit r. 1891 asi 3,5 km dlouhý vodní náhon. Sloužil k více účelům, pro chod 

papírny zajišťoval důležité suroviny – přiváděla se jím technologická voda, která zároveň dopravovala 

dřevo. Z dosaženého vysokého spádu (22 – 23,5 m) získávala továrna později elektrickou energii pro 

vlastní výrobu. Jsou na něm tři tunely (nejdelší je hned na počátku kanálu a dosahuje délky 45 metrů) 

a dva akvadukty. Je dosud funkční, voda stále slouží v papírenském provozu, energie získávaná z malé 
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vodní elektrárny je doplňkem výroby (dřevo se po náhonu plavilo do roku 1966), podrobněji viz kapitola 

5 a Mapa 3. 

Po druhé světové válce vznikla v tomto údolí nad obcí Kružberk podle staršího projektu (Carl 

Weisshuhn plánoval vybudování přehrady v podstatě ve stejném profilu již v r. 1911) stejnojmenná 

vodní nádrž. Hráz se stavěla mezi lety 1948-1955. Motivem ke stavbě bylo podle původního projektu 

energetické využití, ale pro stále se zvyšující spotřebu pitné vody v prudce rostoucích blízkých 

aglomeracích (Ostrava a okolí) byl účel nádrže přehodnocen. Pro příhodné poměry (málo osídlená 

krajina s nerozvinutými zdroji znečištění) bylo rozhodnuto, že nádrž bude sloužit jako zásobárna a zdroj 

pitné vody. V současnosti je z důvodů ochrany okolí málo osídleno a jsou zde vymezena ochranná 

pásma vodního zdroje. Při stavbě bylo zatopeno pět vodních mlýnů, pila, škrobárna, osm lomů na 

břidlici a šedesát čtyři domy ve třech obcích, podrobněji viz kapitola 4 a Mapa 2.    

V současnosti nádrž primárně dodává vodu do úpravny vody v Podhradí u Vítkova štolou, raženou 

v letech 1954-1958. Na pravém břehu nádrže je umístěna vodní nádrž Lobník s 19 metrů vysokou hrází. 

Ta je určena k zachycování splavenin ze stejnojmenného přítoku. Jedná se o jediné místo, kde je 

umožněn standardní rybolov, neboť na jiných místech by to mohlo narušit přirozenou biodiverzitu 

nádrže, a tak snížit kvalitu vody. 

V lokalitě Podhradí byla v letech 1954-1962 vybudována úpravna vody, v časové návaznosti na 

výstavbu Kružberku. Důvod výstavby souvisel s rostoucími požadavky expandujícího průmyslu, jeho 

obyvatel i zemědělské výroby v regionu, jimž přestávaly stačit stávající zdroje (většinou podzemní) 

vody. Tento klíčový objekt hospodaření s pitnou vodou je určen pro úpravu surové vody přiváděné 

z vodní nádrže podzemní štolou, budovanou v době stavby objektu. Je součástí Ostravského oblastního 

vodovodu a pitnou vodou zásobuje 66 měst a obcí zejména na Ostravsku, ale také v oblastech 

Frýdecka, Karvinska, Opavska a Novojičínska, také na okrajích Olomouckého kraje (město Hranice na 

Moravě), ale i v příhraniční části Polska (zejména město Jastrebie Zdrój). Projektové řešení umožňuje 

v případě potřeby úpravu vody jen na jedné ze dvou symetrických linek, které mají dohromady 26 

filtračních jednotek o celkové kapacitě 1 872 m2 s výkonem 2 700 litrů za sekundu. 

Z hlediska stavebně-architektonického jde o příklad průmyslové technické architektury z dílny 

architekta Cyrila Kainara. Konstrukci tvoří převážně železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. 

Dominantou nad vstupní částí úpravny je pak poslední rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence 

Makovského z let 1961-1964 z cyklu „Voda v Našem životě“.    

Pro regulaci průtoku řeky v souvislosti se zvýšeným odběrem vody do úpravny vznikla u Podhradí 

vyrovnávací nádrž.  

Zvětšující se požadavky na vodu ze strany průmyslu i obyvatel vedly již v 60. letech 20. století k úvahám 

o výstavbě další vodní nádrže. Po průzkumných pracích a sociologických výzkumech byla v roce 1987 

zahájena stavba přehrady Slezská Harta. Stavba zatopila části šesti vesnic (Nová Pláň, Razová, Dlouhá 

Stráň, Leskovec, Roudno a Karlovec), celkem bylo odstraněno tři sta budov (viz kapitola 4). V důsledku 

společenských změn roku 1989 a nedostatku financí nebyl dodržen původní plán, aby byla stavba 
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dokončena v roce 1992. Z důvodů zvyšování ceny vody a tím vyvolané celkové snižování spotřeby se 

uvažovalo i o přerušení a ukončení stavby. Práce však byly v tak pokročilém stádiu, že bylo výhodnější 

stavbu dokončit, k čemuž nakonec došlo v r. 1997. Napouštění nádrže bylo zahájeno v r. 1996 se 

záměrem jej dokončit v r. 2002. V důsledku katastrofálních povodní roku 1997 však byla nádrž 

naplněna již roku 1998.   

V současnosti lze i v této části povodí pozorovat trend obnovy vodních děl – náhonů či malých vodních 

elektráren (např. Davidův mlýn ve Starých Těchanovicích, Panský mlýn v Opavě – Kylešovicích, Černý 

mlýn v Opavě – Komárově; Obr. 3.2), případně i vznik vodohospodářských objektů nových (např. malá 

vodní elektrárna v Hradci nad Moravicí nebo bývalý Dvorecký mlýn v Bílčicích). 

 

Obr. 3.2 (A) vnitřní vybavení v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích, (B) Černý mlýn v Opavě-Komárově 
(foto: VÚV červen 2021) 

Posledním významným přítokem Moravice na jejím dolním toku je Hvozdnice. Tento více než 36 km 

dlouhý levostranný přítok protéká mírně zvlněnou krajinou širokou nivou. Na Hvozdnici i jejich 

přítocích vznikl kromě náhonů a s nimi spojených objektů s vodními koly také větší počet rybničních 

kaskád (na Hvozdnici jižně od Slavkova, na Litultovickém potoku u Litultovic a Dolních Životic). Údolím 

také vede místní dráha z Opavy do Horního Benešova. Do provozu byla dána roku 1892, sloužila 

k dopravě břidlice a jiného vytěženého materiálu. Dnes vede z důvodu propadu části náspu kvůli důlní 

činnosti jen do Svobodných Heřmanic. Její výstavba nevyvolala potřebu nějakých regulačních prací na 

vodním toku.  

Památková ochrana VH-objektů v povodí Moravice 

V hodnoceném území povodí Moravice se nachází dvě národní kulturní památky, a to Zámek Hradec 

nad Moravicí a Zámek Bruntál (PK NPÚ, 2021). Součástí památkové ochrany areálu zámku v Hradci nad 

Moravicí je i tzv. Bílá věž (Obr. 3.3), která byla v 80. letech 19. st. původně postavena jako součást 

vjezdu k budově Bílého zámku. Stavba měla nakonec polyfunkční charakter, resp. její funkce byla v čase 

značně proměnlivá. Ve 3. a 4. patře byla instalována objemná litinová nádoba fungující jako vodojem 

pro zámek i přilehlé město, rovněž tak pro zavlažování zámeckého parku. Není však doloženo, jestli  

a jak dlouho plnila tuto funkci. Prostory věže byly využívány převážně jako sklady, od 60. let 20. st. zde 
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byla umístěna expozice orientálního umění a příležitostní výstavy. V roce 1972 se znovu objevuje 

myšlenka obnovit a využít nádrž s napojením jímacích studní, k této realizaci však neexistují žádné 

podklady (PK NPÚ, 2021). V současnosti se v Bílé věži nachází výstavní prostory. 

 

Obr. 3.3 (A) Bílá věž na zámku Hradec nad Moravicí (foto: VÚV červen 2020) 

Co se týče celkového přehledu kulturních památek v povodí Moravice, v hodnoceném území se nachází 

253 památkově chráněných objektů (stav v roce 2021) (PK NPÚ, 2021). Charakteristickým rysem je 

skutečnost, že památkově chráněných je poměrně velké množství venkovských domů a usedlostí, 

soustředěných zejména v povodí Bělokamenného potoka, na horním toku Moravice a v povodí 

Podolského potoka. Památkově chráněné venkovské domy v Malé Morávce reprezentují dochovanou 

ucelenou vesnickou zástavbu tzv. východosudetského jesenického typu. Pro zvýšení úrovně jejich 

ochrany bylo v roce 1994 vymezeno a vyhlášeno ochranné pásmo kulturních památek Malé Morávky 

(NPÚ Ostrava, 1994). Z pohledu objektů zájmu tohoto projektu je nutno konstatovat, že památková 

ochrana se soustřeďuje především na obytné domy majitelů různých typů provozoven, přičemž 

samotné objekty provozů (drátovny, valchy, bělidla, hamry, hutě, pily, vodní mlýny) se nedochovaly, 

nebo byly výrazně přestavěny. Podobná situace je i ve vesnické památkové zóně Stará Ves – Žďárský 

potok, kde je rovněž chráněna vesnická zástavba jesenického typu spjatá s dřevařskou a uhlířskou 

minulostí. 

Dalším památkově chráněným souborem objektů, který má spojitost s vodním hospodářstvím, je KP 

Jánské Koupele zahrnující lázeňské léčebné pavilony, budovy a prameny Marie a Pavla. Areál s objekty 
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je převážně v havarijním stavu a objekty byly zapsány do Seznamu ohrožených nemovitých památek. 

Řešený projekt se sice objekty lázeňství nezabývá, pozornost však jistě zaslouží objekt pramene Marie, 

který byl postaven v roce 1898 podle projektu vídeňského architekta Tischlera (PK NPÚ, 2021). Po 

celkové rekonstrukci v roce 2004 stojí na jeho místě kopie s původními vstupními dveřmi. 

 

Obr. 3.4 Janské lázně – současný stav lázeňských budov (foto: VÚV červenec 2019) 

Významným památkově chráněným objektem z pohledu vodního hospodářství je KP Úpravna vody ve 

Vítkově-Podhradí, v Památkovém katalogu nazvaná jako Vodárna (katalog. číslo: 1000146476). Na 

mapách 1a – 1f pod číslem ID_mapa = 7. Úpravna vody je součástí funkčního celku Ostravského 

oblastního vodovodu, kterým se podrobněji zabývá kapitola 4, resp. mapa 2. Areál úpravny je možné 

identifikovat již na topografických mapách 1 : 25 000 z roku 1955, a to v rozestavěné podobě. Na TM  

1 : 10 000 z období 1957 – 1962 je úpravna již znázorněna jako funkční dokončená stavba. V souvislosti 

s její památkovou ochranou je nutno podotknout, že pozornost památkové péče si vysloužila zejména 

z důvodu osazení monumentálních kamenných reliéfů na téma vody od významného sochaře Vincence 

Makovského na průčelí vstupní části. I samotná stavba úpravny vody však představuje hodnotnou 

moderní průmyslovou architekturu, které autorem je architekt Cyril Kainar. 
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3.3. Popis výsledků výzkumu a interpretace trendů 

Interpretace map 

V období I. rakouského vojenského mapování (1763-1768) bylo v povodí Moravice evidováno celkem 

Na základě studia topografických map bylo na území povodí Moravice evidováno celkem 476 

vodohospodářských objektů (Obr. 3.5) v pěti časových horizontech (Obr. 3.6). Předmětem výzkumu 

nebyly objekty lázeňství, prameny, studny a zatopené lomy.  

 

Obr. 3.5 Přehled všech identifikovaných typů VH-objektů a jejich počtů v povodí Moravice (*objekty s vodním 
pohonem: hamr, papírna, prachárna, přádelna, valcha, bělidlo, pila, válcovna, strojírna, drátovna, železárna) 

175 vodohospodářských objektů (Obr. 3.6). Nejvíce byly zastoupeny vodní mlýny (114 objektů), dále 

se zde vyskytovaly v tomto období jezy (36 objektů) a hráze vodních ploch (14 objektů). Objekty 

s vodním pohonem se specifickou funkcí (11 objektů) byly prezentovány drátovnami, hamry, valchami, 

papírnou a prachárnou.  S porovnáním s ostatními časovými obdobími a ze zkušeností z interpretace 

objektů v jiných povodích je zapotřebí zmínit, že je v případě tohoto mapování uváděna jen jedna 

převažující funkce, případně lze značku vodního kola bez označení považovat nejen za vodní mlýn, ale 

i jiný typ objektu.  

V dalším období 2. rakouského vojenského mapování (1836-1852) se celkový počet 

vodohospodářských objektů zvýšil na 231 (Obr. 3.6), přičemž k významnému navýšení počtu objektů 

došlo u všech typů a kategorií. Počet vodních mlýnů narostl na 136, jezů bylo v tomto období 

zakresleno na mapách 58, hrází vodních ploch bylo 18. Objektů s vodním pohonem bylo na těchto 

mapách evidováno 19. Za velmi specifické a regionálně typické lze považovat zejména drátovny  

(7 objektů), a papírny (4 objekty), dále zde byly provozovány hamry, železárny, pily, valchy a prachárna. 

4

24

46

70

28

1 1 7 12

154

129

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



DG18P02OVV019 - Popis souboru specializovaných map s odborným obsahem 

 

| 25 

 

V období 3. rakouského vojenského mapování (1876-1880) počet vodohospodářských objektů 

v povodí Moravice klesl na 208 (Obr. 3.6). Ubylo zejména vodních mlýnů (celkem 27), část starších 

objektů mlýnů ovšem byla na tomto mapování uvedena mezi objekty s vodním pohonem. Celkem zde 

bylo provozováno a zakresleno 28 objektů s vodním pohonem (7 papíren, 6 pil, 4 drátovny, 2 hamry,  

2 přádelny, prachárna, valcha, bělidlo a kovárna). Snížil se i počet hrází vodních ploch, zatímco počet 

jezů zůstal zachován stejně, jako před 40 lety. 

V 50. letech 20. století je zaznamenáno v povodí Moravice méně vodohospodářských objektů  

(Obr. 3.6) než v předchozích obdobích (celkem 177). Největší úbytek byl zaznamenán u vodních mlýnů 

(ze 109 na 23) a objektů na vodní pohon (z 28 na 11). Tyto provozy byly nahrazovány modernějšími a 

většími průmyslovými areály s pohonem na elektřinu. Z objektů na vodní pohon zůstaly v tomto období 

zachovány 3 pily, 2 železárny, valcha, textilní továrna, přádelna. Na mapách z 50. let nebylo prioritou 

zaznamenávat všechny prvky typu jez, důvodem mohl být i proces znárodňování (nebo likvidace) 

provozů na vodní pohon, se kterými byly objekty jezů spjaty. Počet jezů se snížil z 58 na 49. Největší 

zastoupení v tomto období měly vodojemy (60 objektů), které sloužily k zásobování pitnou vodou pro 

rozvíjející se města a ostatní obce v povodí. S tímto souvisí i vybudování úpravny vody ve Vítkově-

Podhradí a využití vody z vodní nádrže Kružberk (dokončena v roce 1955). Novým prvkem mezi 

vodohospodářskými objekty od počátku a první poloviny 20. století byly vodní elektrárny (13 objektů), 

které vznikaly nejčastěji adaptací původních vodních mlýnů a dalších provozoven na vodní pohon. 

Velmi specifickým vodohospodářským prvkem v povodí Moravice jsou akvadukty a shybka, které jsou 

vázány především na Weisshuhnův papírenský náhon, kterému je věnována samostatná kapitola. 

Nejvíce VH-objektů je na mapách evidováno v současnosti, velkou část z nich však reprezentují 

vodojemy (98 objektů), četný je i výskyt hrází vodních ploch (43 objektů), jezů (38 objektů) a čistíren 

odpadních vod. Zvýšený výskyt vodních ploch v současnosti v porovnání s předchozím obdobím 

koreluje s trendem obnovy nebo zvýšené poptávky na vznik nových vodních ploch i v souvislosti s 

klimatickou změnou, resp. potřebou zlepšení retence vody v krajině. Zvýšil se i počet provozovaných 

vodních elektráren, z nichž nejvýkonnější jsou vázané na největších vodní nádrž v regionu (Slezská 

Harta, Kružberk) a v papírně v Žimrovicích na Weisshuhnově kanále. Pro zásobování vodou a její úpravu 

bylo v roce 2020 v povodí Moravice provozováno 7 úpraven vody. Specifickým objektem je 

provozované přístaviště v Leskovci nad Moravicí na vodní nádrži Slezská Harta. 
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Obr. 3.6 Přehled počtu objektů dle sledovaných období (*objekty s vodním pohonem: hamr, papírna, prachárna, 
přádelna, valcha, bělidlo, pila, válcovna, strojírna, drátovna, železárna) 

Některé objekty plnily svoji funkci pouze v jednom sledovaném období, některé si zachovaly svoji 

funkci po více období. V následujících tabulkách Tab. 3.2, Tab. 3.3, Tab. 3.4, Tab. 3.5 jsou uvedeny 

přehledy kontinuity funkčnosti objektů mezi jednotlivými mapováními. 

Tab. 3.2 Počet VH objektů, které si zachovaly svoji funkci od I. VM do daného období 

TYP OBJEKTU - od I. VM do I. VM do II. VM do III. VM do 1950 do současnosti 

hráz vodní plochy 14 12 11 10 10 

vodní mlýn/průmysl/MVE 125 115 99 28 4 

jez 36 36 36 23 10 

CELKEM 175 163 146 61 24 

Kontinuálně až do současnosti se v povodí Moravice udrželo celkem 24 vodohospodářských objektů. 

Tradičně se jedná o historické hráze vodních ploch a jezy, které se dochovaly ve všech sledovaných 

obdobích. Zároveň však u čtyř objektů lze doložit při aktuálním využití jako malá vodní elektrárna 

návaznost na předchozí výrobu a provoz ve stejné lokalitě až do období 1763-1768. Mezi I. VM a II. VM 
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(1763-1768 a 1836-1852) si zachovalo kontinuitu vodohospodářské funkce 115 objektů s vodním 

pohonem ze 125. Hrází vodních ploch bylo zachováno 12 ze 14, tedy naprostá většina, ukazuje to na 

velkou kontinuitu vodních ploch v regionu (do současnosti se jich dochovalo 10 ze 14). 

Tab. 3.3 Počet VH objektů, které si zachovaly svoji funkci od II. VM do daného období 

TYP OBJEKTU - od II. VM do II. VM do III. VM do 1950 do současnosti 

hráz vodní plochy 18 12 11 11 

vodní mlýn/průmysl/MVE 155 128 34 7 

jez 58 56 41 26 

CELKEM 231 196 86 44 

Mezi roky 1836 až 2020 si v povodí Moravice dochovalo vodohospodářskou funkci celkem 44 objektů. 

Největší podíl připadá na jezy, které byly na řekách dochovány téměř poloviny objektů, přičemž značná 

část jezů zanikla také díky budování vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk v průběhu 20. století. 

Hráze vodních ploch byly dochovány u 11 objektů z původních 18, což potvrzuje velmi vysokou 

kontinuitu u menších vodních ploch v tomto povodí. Z původních 155 objektů na vodní pohon je jich 

v současnosti provozováno 7.  

Tab. 3.4 Počet VH objektů, které si zachovaly svoji funkci od III. VM do daného období 

TYP OBJEKTU - od III. VM do III. VM do 1950 do současnosti 

hráz vodní plochy 13 11 11 

vodní mlýn/průmysl/MVE 137 38 9 

jez 58 43 28 

CELKEM 208 92 48 

Mezi roky 1880 až 2020 si v povodí Moravice dochovalo vodohospodářskou funkci celkem 48 objektů, 

tedy pouze o čtyři více, než za předchozí období. Z tohoto období vykazují kontinuitu oproti 

předchozímu mapování další dva další objekty na vodní pohon a dva jezy. 

Od poloviny 20. století do současnosti se dochovalo ze 177 vodohospodářských objektů 96 objektů. 

Od roku 1950 do současnosti zanikla polovina vodojemů, často ustoupily rozvoji nové zástavby, 

případně přestaly plnit dostatečně funkci při zvýšené spotřebě vody v průmyslu, zemědělství  

a zásobování obyvatel. Z jezů provozovaných před přibližně 70 lety zůstala zachováno 34, značná část 

zaniklých jezů je vázána na budování vodní nádrže Slezská Harta, další na regulace hlavního toku 

Moravice a dalších vodních toků. Mezi dochované objekty s vodohospodářskou funkcí se řadí také  

12 malých vodních elektráren, z nichž 8 elektráren mělo tuto funkci již v roce 1950 a čtyři byly v tomto 

období využívány jako vodní mlýny. 

Tab. 3.5 Počet VH objektů, které si zachovaly svoji funkci od 1950 do daného období 

TYP OBJEKTU - od 1950 do 1950 do současnosti 

hráz vodní plochy 17 16 
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vodní mlýn/průmysl/MVE 47 12 

jez 49 34 

vodojem 60 30 

akvadukt 3 3 

Úpravna vody 1 1 

CELKEM 177 96 

Z Obr. 3.7 jsou patrné trendy vývoje hustoty objektů, jejichž možné příčiny změn byly nastíněny 

v předchozím textu. Na 2. VM přibývá objektů s VH-funkcí, v 50. letech zanikají a přibývají objekty v 

souvislosti s budováním přehrady Kružberk a úpravny vody v Podhradí. V současnosti je pak zcela 

patrné, že přibylo objektů především v Opavě a okolí, různých typů provozů spojených s využitím vody 

naopak ubylo v oblasti Malé Morávky nebo na Podolském potoce. V současnosti z VH-objektů převažují 

především vodojemy, čistírny odpadních vod apod. Taktéž jsou zde hojně zastoupeny hráze vodních 

ploch a jezy.  

 

Obr. 3.7 Trendy vývoje hustoty VH-objektů v povodí Moravice 

Popis nejistot 

Za základní nejistoty použitých mapových a datových zdrojů lze považovat nepřesnosti lokalizace 

vodohospodářských objektů v historickém kontextu. Podle již výše uvedených metodických problémů 

(kap. 2.1) je určitým omezením nepřesná lokalizace objektů z důvodu odsazení zákresu na 

topografických mapách, dostupnost pouze černobílých obtížně čitelných map třetího rakouského 

vojenského mapování na některých částech území, problematické přečíslování popisných čísel v 
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daném území od roku 1930 nebo 1950. Dalším limitujícím faktorem interpretace výsledků je 

nemožnost určení všech funkcí vodohospodářských objektů s využitím značek či popisů z 

topografických map. I na mapách současného období je možné se setkat se vzájemnými 

nesrovnalostmi ZM10 a ZABAGED®, které se týkají polohové nepřesnosti zákresů objektů nebo i 

nesprávně přiřazené funkce danému objektu. Jako velmi nápomocný zdroj k ověření polohové 

přesnosti a úplnosti zákresů objektů v první polovině 19. století posloužily mapy stabilního katastru 

v měřítku 1:2880 z roku 1830-1836. V případě nejasností u lokalizace a funkčnosti některých objektů 

v současnosti bylo provedeno podrobné terénní šetření s využití dostupných moderních technologií 

lokalizace objektů v terénu.   
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4.  Mapa 2 – Hodnocení vodárenské soustavy Ostravského oblastního 
vodovodu (Opavská větev) z hlediska památkové péče (stav k roku 
2021) 

4.1. Datová základna a jiné vstupní zdroje 

Hlavními zdroji informací byly zejména archivní dokumenty, včetně dobových fotografií, plánů a 

technických výkresů. Archiválie byly poskytnuty ze Státního okresního archivu v Opavě, Zemského 

archivu v Opavě, Státního okresního archivu v Jeseníku, archivu Povodí Odry a archivu 

Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Dále byly využity podkladové mapy spravované 

Českým ústavem zeměměřickým a katastrálním a datové sady spravované VÚV TGM (HEIS, DIBAVOD). 

4.2.  Metodika řešení 

Poloha vodovodu (včetně polohy jednotlivých významných staveb a samotné trasy vodovodu) vznikla 

pomocí georeferencování archivovaných plánů a výkresů. Pro potřeby georeferencování byly 

jednotlivé dokumenty naskenovány a pomocí ArcMAP (ESRI©) 10.8 zpracovány, přičemž byla jako 

podklad využita Základní mapa ČR 1 : 10 000 (ČÚZK©). V případě trasy vodovodu se vycházelo z různých 

dokumentů z různých období, což se odrazilo na přesnosti lokalizace trasy vodovodu a jednotlivé trasy 

tak na sebe přesně nesedí. Tyto nepřesnosti nebyly odstraněny z důvodu demonstrace těchto rozdílů 

a zachování objektivního zpracování dat. 

Textová část mapy Ostravského oblastního vodovodu (Opavská větev) vznikla na základě souhrnu 

informací z několika dokumentů, které jsou ocitovány a uvedeny v seznamu zdrojů. Text je doplněn o 

grafické přílohy, které jsou částečně převzaté z literatury (zejména historické fotografie a schémata), 

doplněné o vlastní fotografie z terénních průzkumů v rámci řešení projektu. 

Hodnocení vodovodu je vytvořeno pomocí hodnotící metodiky a formuláře v kapitole 2.2, kdy bylo 

současně testováno nastavení hodnotícího formuláře a jeho kritérií. Hodnocení vychází jednak z 

rešerše veškeré dostupné literatury, včetně dobových fotografií, map a schémat, a zadruhé na základě 

terénního průzkumu. Terénní průzkum se skládal z dílčích výjezdů v letech 2019 až 2021, během 

kterých byly navštíveny postupně jednotlivé významné stavby v rámci vodovodu. Jednotlivé stavby byly 

zdokumentovány a samostatně vyhodnoceny dle metodiky v kapitole 2.2. Syntézou těchto výsledků 

bylo vytvořeno finální celkové hodnocení Ostravského oblastního vodovodu (Opavská větev). 

4.3. Stručná charakteristika území  

Mapa 2 prezentuje výsledky hodnocení ohniska zájmu, svým rozsahem nejvýznamnějšího 

vodohospodářského funkčního celku, (tzv. Ostravský oblastní vodovod - Opavská větev), který se 

nachází severozápadně od města Ostrava a většina území spadá do povodí řeky Moravice, respektive 

řeky Odry. Tento funkční celek představuje významný vodohospodářský systém, sestávající z několika 

dílčích, vzájemně propojených funkčních celků a objektů, jehož hlavním cílem je tvorba a distribuce 
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pitné vody na Ostravsku. Hodnocená část tvoří pouze zlomek celé rozsáhlé vodárenské sítě, která se 

rozprostírá mezi Hrubým Jeseníkem a Moravskoslezskými Beskydy, pokrývá celou ostravskou 

aglomeraci a mnoho dalších měst a obcí v tomto regionu. Zájem byl zaměřen na část s pracovním 

názvem Opavská větev (Obr. 4.1), která je z celého systému nejstarší a nachází se zde významné stavby 

jak z pohledu vodohospodářského, tak i památkářského. 

Pro potřeby zpracování takto rozsáhlého vodohospodářského systému bylo ohnisko rozděleno na 3 

funkční celky: 

I. funkční celek Slezská Harta (vodní dílo Slezská Harta, malá vodní elektrárna, odběrný objekt); 

II. funkční celek Kružberk (vodní díla Kružberk a Lobník, malá vodní elektrárna, odběrný objekt, 

rybí hospodářství); 

III. funkční celek Podhradí (úpravna vody, malé vodní elektrárny Kružberk-Podhradí a Podhradí-

úpravna, jez s malou vodní elektrárnou a odběrným objektem). 

Jednotlivé funkční celky a stavby jsou vzájemně propojeny a postupně na sebe navazují. Pokud se 

vezme v potaz současný stav, tak nejprve dochází k akumulaci vody ve vodním díle Slezská Harta, která 

posléze přepouští vodu do vodního díla Kružberk. Voda je při tom energeticky využita na malé vodní 

elektrárně pod tělesem přehrady. Je možné také vodu přímo přes úpravnu v Leskovci nad Moravicí 

distribuovat jako pitnou směrem na Bruntálsko.  

Voda vypouštěná ze Slezské Harty je dále akumulována ve vodním díle Kružberk. Pro zvýšení jakosti a 

zamezení pronikání znečištění (zejména splavenin) bylo vybudováno vodní dílo Lobník na toku Lobník 

před jeho zaústěním do hlavní nádrže. Vodu zadrženou v Kružberku je možné využít k energetickým 

účelům na malé vodní elektrárně Kružberk a také se využívá pro provoz rybího hospodářství pod 

přehradním tělesem. Odebíraná voda z Kružberka je pak vedena cca 7 km dlouhým potrubím do malé 

vodní elektrárny Kružberk-Podhradí, kde je větší část vody převedena přímo na elektrárnu a po té zpět 

do řeky Moravice. Potřebné množství vody je však přednostně vedeno do úpravny v Podhradí, kde je 

upravena na vodu pitnou. Na samotném vtoku do úpravny byla v nedávné době zřízena malá vodní 

elektrárna Podhradí-úpravna. Samotná úpravna vody má také možnost záložně čerpat vodu 

z vyrovnávací nádrže z Moravice, respektive na jezu v Podhradí. I na tomto jezu je instalována malá 

vodní elektrárna.  

Upravená voda je pak rozdělena do čtyř vodovodů, přičemž nejstarší vodovody vedou vodu souběžně 

s řekou Moravicí směrem na Hradec nad Moravicí a pak do Ostravy do zásobního vodojemu Krásné 

Pole. Třetí potrubí vede vodu z úpravny nejprve jižním směrem na Fulnek a poté se vodovod stáčí na 

východ opět na Ostravu směrem do Studénky. Poslední potrubí vede vodu severozápadním směrem 

do města Bruntál (VRV, 1984; Povodí Odry, 2005 a 2007). 
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Obr. 4.1 Celkové schéma vodárenské soustavy Ostravského oblastního vodovodu s vyznačeným zájmovým 
územím (zdroj: VRV, 1984) 

Primární funkcí tohoto systému je samozřejmě vodárenství, nicméně stavby všech tří vodních děl 

(Slezská Harta, Kružberk a Lobník) mají za úkol i další funkce. Jednak zmíněná výroba elektrické energie, 

ale také protipovodňová, rekreační a další. Například protipovodňová funkce vodního díla Slezská 

Harta se ověřila hned v prvních letech po zprovoznění nádrže, kdy v roce 1997 pomohla přehrada 

zvládnout povodňovou situaci na Moravici, což bylo dáno v podstatě prázdným zásobním prostorem 

přehrady, která byla teprve rok před tím dostavena (Povodí Odry, 2007). Je nutné také zmínit, že stavba 

tohoto systému také přinesla řadu negativních dopadů, zejména se jedná o zatopení obcí a usedlostí 

při stavbě vodních děl a objevují se určité problémy se znečištěním povrchových vod díky akumulaci 

znečištění na vodních dílech. Celkově však toto ohnisko zájmu a celá vodohospodářská soustava 

Oblastního vodovodu má velký pozitivní vliv na rozvoj celého regionu. 

4.4. Popis výsledků výzkumu 

Interpretace mapy 

Na vlastní mapě 2 je vyobrazena celá soustava Opavské větve Ostravského oblastního vodovodu (horní 

mapové pole), která se skládá ze tří velkých údolních nádrží (Kružberk, Lobník a Slezská Harta), pěti 
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malých vodních elektráren (Slezská Harta, Kružberk, Kružberk-Podhradí, jez Podhradí a Podhradí-

úpravna), tří odběrných míst povrchové vody a dvou úpraven vody (Podhradí a Leskovec nad Moravicí), 

přičemž z našeho hlediska je významná úpravna vody v Podhradí (část obce Vítkov). Součástí mapy jsou 

také trasy vodovodu projektovaných a budovaných v různých obdobích. 

Ve střední části mapy jsou zobrazeny současné rozsahy zátop všech tří údolních nádrží na podkladu 

Topografických map z 50. let 20. století. Jsou zde jasně vidět obce či jednotlivé budovy, které byly 

zatopeny, a jsou zde také vyznačeny vodohospodářské objekty z mapy 1. Na základě historických 

dokumentů byla snaha o přesnou identifikaci některých těchto objektů. V případě údolní nádrže 

Kružberk se podařilo u několika objektů přiřadit dobové fotografie daného objektu. Z mapy je jasné, že 

byla zatopena celá řada objektů, včetně vodohospodářských, které byly vázány na tok Moravice 

(hlavně vodní mlýny). V případě údolní nádrže Slezská Harta byl v mapě vyznačen objekt kostela sv. 

Jana Nepomuckého v Karlově, jakožto jediné dochované stavby. 

Ve spodní části mapy je detailně vyobrazena situace v Podhradí, včetně vyobrazení a srovnání 

dobových fotografií se současností. Na Topografické mapě z let 1955-1956 je jasně vidět plánovaná 

trasa přivaděče vody z údolní nádrže Kružberk přes již stojící úpravnu vody v Podhradí směrem na 

Ostravu. Vedle těchto map jsou pak umístěny dobové fotografie, které mimo jiné posloužily 

k hodnocení stavu a autenticity jednotlivých vodohospodářských staveb vodovodu.  

Celkové hodnocení vodárenské soustavy Ostravského oblastního vodovodu jako funkčního celku 

Celkové hodnocení Ostravského oblastního vodovodu (Opavská větev) bylo vytvořeno na základě 

syntézy hodnocení jednotlivých významných staveb zahrnutých do tohoto funkčního celku. Na základě 

rešerše literatury a terénního průzkumu byl vodovod vyhodnocen jako významná vodohospodářská 

stavba na lokální až regionální úrovni (Tab. 4.1). V rámci obecných kritérií, které se zaměřují na 

hodnocení autenticity stavby a její stupeň zachovalosti, získal vodovod 46 bodů, což poukazuje na 

vysoký stupeň zachovalosti stavby i přes jeho intenzivní reálné užívání. Snížené hodnocení stavba 

získala pouze z důvodů obměny materiály během let užívání, což odpovídá pravidelné údržbě a 

modernizaci takto důležité infrastruktury. Z typologického hlediska je vodovod významný na regionální 

úrovni, což je dáno jeho reálným rozsahem v rámci území severní Moravy a také díky hodnocení 

jednotlivých staveb vodovodu (zejména parametrů VD Slezská Harta, VD Kružberk a úpravny vody 

v Podhradí). V rámci hodnocení tradičních kritérií hrály roli opět velké stavby (VD Slezská Harta, VD 

Kružberk a úpravna vody v Podhradí) jakožto významné krajinotvorné prvky, a dále umělecko-

architektonický význam samotné úpravny vody v Podhradí. 
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Tab. 4.1 Výsledky hodnocení Ostravského oblastního vodovodu (Opavská větev) pomocí navržené metodiky 
hodnocení VH objektů 

KRITÉRIUM 
BODOVÝ 

ZISK 
SLOVNÍ HODNOCENÍ POZNÁMKA 

O
B

EC
N

Á
 H

O
D

N
O

TÍ
C

Í K
R

IT
ÉR

IA
 

Stavební stav 5 celá stavba  

Stav ve vazbě na 
technologii 

5 stavba zachována  

Stávající funkčnost 5 funkční  

Technologický tok 5 
techn. celek - širší 

soustava 

vodovod jako funkční celek skládající se ze 
soustavy tří přehrad, úpravny vody, pěti 
MVE, potrubí přivaděče, ražených štol a 
dalších souvisejících staveb 

Míra autenticity 
funkce 

10 
slouží původnímu účelu, 

v provozu 
 

Hodnota nového 
využití 

0 nemá nové využití  

Míra dochovanosti 
stavby 

3 Výraznější rekonstrukce viz hodnocení jednotlivých staveb 

Míra dochovanosti 
technických zařízení 

5 původní zařízení viz hodnocení jednotlivých staveb 

Autenticita stavební 
hmoty 

3 
částečně neautentický 

materiál 
viz hodnocení jednotlivých staveb 

Autenticita 
technologického 
provedení 

5 
autentické provedení vč. 

oprav a rekonstrukcí 
viz hodnocení jednotlivých staveb 

TY
P

O
LO

G
IC

K
Á

 K
R

IT
ÉR

IA
 

První svého druhu 10 úroveň regionální viz hodnocení jednotlivých staveb 

Nejstarší svého 
druhu 

10 úroveň regionální viz hodnocení jednotlivých staveb 

Jediná dochovaná 
svého druhu 

0   

Výjimečné použití 
dané technologie 

10 úroveň regionální viz hodnocení jednotlivých staveb 

Výjimečné 
parametry 

10 úroveň regionální viz hodnocení jednotlivých staveb 

Výskyt v ČR 0 6 a více  

TR
A

D
IČ

N
Í K

R
IT

ÉR
IA

 

Významný autor 0 ne  

Reprezentant stylu 5 ano  

Architektonická 
kontinuita 

5 
stavba odpovídá době 

vzniku 
 

Umělecká a 
umělecko-řemeslná 
díla 

1 ano viz hodnocení jednotlivých staveb 

Architektonické a 
výtvarné detaily 

1 ano viz hodnocení jednotlivých staveb 
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Pohledová 
dominanta 

0 ne 
jako celek to dominanta není, ale některé 
části ano 

Součást panoramatu 0 ne 
jako celek to dominanta není, ale některé 
části ano 

Vytváří identitu 
místa/města 

0 ne 
jako celek to dominanta není, ale některé 
části ano 

Stopy působení času 0 ne  

V
ÝS

LE
D

K
Y 

OBECNÁ HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIA 

46 ZACHOVALÁ STAVBA I JEJÍ FUNKCE 

TYPOLOGICKÁ 
HODNOTA 

40 TYPOLOGICKY VÝZNAMNÁ STAVBA NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

TRADIČNÍ KRITÉRIA 12 
STAVBA HODNOTNÁ Z HLEDISKA ARCHIT. KONTINUITY A UMĚLECKÝCH 
DOPLŇKŮ 

CELKEM 98 VÝZNAMNÁ STAVBA NA LOKÁLNÍ AŽ REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

Dílčí funkční celek vodních děl Kružberk a Lobník 

Stavebně-technologický popis 

Vodní dílo Kružberk (Obr. 4.2) bylo budováno v letech 1948 a stavba byla dokončena v roce 1955, 

přičemž vlastní využití nádrže bylo spuštěno až po roce 1958 po dokončení tlakového přivaděče do 

Ostravy. Vodní dílo je tvoří tížná betonová hráz s obloukovým zakřivením s délkou koruny 280 m a 

výškou hráze 32,6 m. Hráz má dvě spodní výpusti a jeden bezpečnostní přeliv, který má pět hrazených 

přelivných polí. Dohromady jsou schopny převést až 530 m3/s během povodní (Q1000 = 405 m3/s). 

Objem nádrže je 35,56 mil. m3 vody a zatopená plocha je 286 ha. Délka zátopy je cca 9 km. Odběr vody 

se provádí ve dvou výškových úrovních, odběrný objekt je umístěn na pravém břehu asi 60 m od hráze. 

V roce 1991 byla přehrada osazena dvěma Bánkiho turbínami o celkovém instalovaném výkonu 2x100 

kW, které byly v roce 2003 nahrazeny jednou Francisovou turbínou s výkonem 0,4 MW. Pod hrází se 

nachází provoz rybího hospodářství, které využívá zvýšeného spádu vody a následného prokysličení 

pro chov ryb (Povodí Odry, 2005). 
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Obr. 4.2 Vodní dílo Kružberk – (A) hráz (vzdušní líc), (B) hráz (návodní líc), (C) uzávěry spodních výpustí, (D) rybí 
hospodářství (foto: VÚV květen a červen 2021) 

Součástí funkčního celku je také vodní dílo Lobník (Obr. 4.3) na stejnojmenném toku, který tvoří 

pravostranný přítok do vodního díla Kružberk. Tato nádrž má za úkol zadržení splavenin, zpoždění 

povodňové vlny, zlepšení vodohospodářské bilance v nádrži Kružberk a také převedení komunikace. 

Stavba vodního díla byla provedena v letech 1952 až 1957 a je tvořena 19,6 m vysokou sypanou hrází 

s bočním bezpečnostním přelivem a dvěma spodními výpustěmi. Celkový objem nádrže je 1,29 mil. m3 

vody (Povodí Odry, 2005). 

 

Obr. 4.3 Vodní dílo Lobník – (A) bezpečnostní přeliv a manipulační věž tabulových uzávěrů spodních výpustí, (B) 
hráz (foto: VÚV květen 2021) 
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Hodnocení vodního díla Kružberk 

Při hodnocení této stavby se v první řadě hodnotila stavba samotné přehrady a až poté se přistoupilo 

k hodnocení instalované malé vodní elektrárny, protože tato elektrárna zde původně nebyla plánovaná 

a je součástí strojovny přehrady. V Tab. 4.2 je představeno výsledné hodnocení vodního díla Kružberk 

(Obr. 4.2), která je zejména z typologického hlediska výjimečná v rámci povodí Odry. Jedná se o 

nejstarší a zároveň nejvyšší betonovou hráz v povodí Odry. Z hlediska národní typologie je zde 

ojedinělé využití 17 druhů cementu během stavby. Jako ostatní nádrže je stále funkční a slouží 

především hlavnímu původnímu účelu, tedy jako zásobárna vody pro vodárenské využití. V průběhu 

času však došlo k výraznějším rekonstrukcím, což je vidět především na samotném tělese hráze, 

zejména na koruně hráze, která byla v nedávně době opravena. Je potřeba zmínit, že během 

rekonstrukcí byla velká snaha využít obdobných materiálů kvůli zachování autenticity díla, což je 

zřetelné zejména na manipulačních věžích (Obr. 4.4). Z architektonického hlediska právě tyto věže jsou 

cenné, evokující tzv. Bruselský styl. 

Tab. 4.2 Výsledky hodnocení funkčního celku vodního díla Kružberk pomocí navržené metodiky hodnocení VH 
objektů 

KRITÉRIUM 
BODOVÝ 

ZISK 
SLOVNÍ HODNOCENÍ POZNÁMKA 

O
B

EC
N

Á
 H

O
D

N
O

TÍ
C

Í K
R

IT
ÉR

IA
 

Stavební stav 5 celá stavba  

Stav ve vazbě na 
technologii 

5 stavba zachována  

Stávající funkčnost 5 funkční  

Technologický tok 5 
techn. celek - širší 

soustava 

soustava s VD Slezská Harta, Lobník, Šance a 
Morávka – vodárenská soustava 
Ostravského oblastního vodovodu 

Míra autenticity 
funkce 

10 
slouží původnímu účelu, 

v provozu 
 

Hodnota nového 
využití 

0 nemá nové využití  

Míra dochovanosti 
stavby 

3 výraznější rekonstrukce 

2015-16 - rekonstrukce koruny hráze a 
návodního líce. Návodní líc hráze, jehož 
betonový povrch degradoval vlivem 
povětrnostních podmínek a kolísáním 
hladiny vody v nádrži, byl sanován do 
hloubky cca 10 m pod úroveň koruny hráze. 
Nejvíce poškozené části povrchu byly 
odbourávány po úroveň výztuže, 
zkorodované výztuže byly ošetřeny, 
doplněny novou výztuží, a opatřeny krycí 
betonovou vrstvou. 

Míra dochovanosti 
technických zařízení 

3 původní zařízení 

v průběhu času došlo k modernizaci 
strojního vybavení (čerpadla, potrubí atd.) a 
v roce 2003 byly vyměněny dvě Bánkiho 
turbíny z roku 1991 za jednu Francisovu 

Autenticita stavební 
hmoty 

5 autentický materiál viz míra dochovanosti stavby 
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Autenticita 
technologického 
provedení 

5 
autentické provedení vč. 

oprav a rekonstrukcí 
viz míra dochovanosti stavby 

TY
P

O
LO

G
IC

K
Á

 K
R

IT
ÉR

IA
 

První svého druhu 10 úroveň regionální 
první betonová hráz v povodí Odry + první 
údolní nádrž v povodí Odry, první osazení 
elektrárnou v povodí Moravice 

Nejstarší svého 
druhu 

10 úroveň regionální 
nejstarší betonová hráz v povodí Odry + 
nejstarší údolní nádrž v povodí Odry 

Jediná dochovaná 
svého druhu 

0   

Výjimečné použití 
dané technologie 

20 úroveň národní během výstavby použito 17 druhů cementu 

Výjimečné 
parametry 

10 úroveň národní nejvyšší betonová hráz v povodí Odry 

Výskyt v ČR 0 6 a více v ČR se nachází obdobné stavby 

TR
A

D
IČ

N
Í K

R
IT

ÉR
IA

 

Významný autor 0 ne  

Reprezentant stylu 5 ano 

určujícím stylovým prvkem návodní strany  
jsou poloválcové manipulační věže s horním 
pásem oken a dvě strojovny symetricky po 
stranách přelivů (evokace Bruselského 
slohu). 

Architektonická 
kontinuita 

5 
stavba odpovídá době 

vzniku 

jako celek ano, změny proběhly v detailech 
- plastová okna v manipulačních věžích. 
Nutno ověřit původní podobu plného 
zábradlí na koruně hráze. 

Umělecká a 
umělecko-řemeslná 
díla 

0 ne  

Architektonické a 
výtvarné detaily 

1 ano 
stylově určující pásy oken manipulačních 
věží v zaoblení do půlkruhu. 

Pohledová 
dominanta 

1 ano  

Součást panoramatu 0 ne  

Vytváří identitu 
místa/města 

1 ano  

Stopy působení času 0 ne  

V
ÝS

LE
D

K
Y 

OBECNÁ HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIA 

46 ZACHOVALÁ STAVBA I JEJÍ FUNKCE 

TYPOLOGICKÁ 
HODNOTA 

50 TYPOLOGICKY VÝZNAMNÁ STAVBA NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

TRADIČNÍ KRITÉRIA 13 
STAVBA HODNOTNÁ Z HLEDISKA ARCHIT. KONTINUITY A UMĚLECKÝCH 
DOPLŇKŮ 

CELKEM 109 VÝZNAMNÁ STAVBA NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 
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Obr. 4.4 Vodní dílo Kružberk – (A) manipulační věž (návodní líc), (B) koruna hráze (foto: VÚV květen a červen 
2021) 

Hodnocení vodního díla Lobník 

Vodní dílo Lobník těsně navazuje na zátopu údolní nádrže Kružberk a napomáhá k zadržení splavenin 

přinášených vodním tokem Lobník. Z hlediska hodnocení je stavba významná na lokální až regionální 

úrovni a to především díky typologickým parametrům jakožto první a nejstarší sypané hráze v povodí 

Odry a oboustranně zatápěné hrázi (Tab. 4.3). Zajímavá je také snaha o dekorativní využití betonu na 

přelivném objektu a manipulační věži (Obr. 4.3). 

Tab. 4.3 Výsledky hodnocení vodního díla Lobník pomocí navržené metodiky hodnocení VH objektů 

KRITÉRIUM 
BODOVÝ 

ZISK 
SLOVNÍ HODNOCENÍ POZNÁMKA 

O
B

EC
N

Á
 H

O
D

N
O

TÍ
C

Í K
R

IT
ÉR

IA
 

Stavební stav 5 celá stavba  

Stav ve vazbě na 
technologii 

5 stavba zachována  

Stávající funkčnost 5 funkční  

Technologický tok 5 
techn. celek - širší 

soustava 
Součást VD Kružeberk a vodárenské 
soustavy Ostravského oblastního vodovodu 

Míra autenticity 
funkce 

10 
slouží původnímu účelu, 

v provozu 
 

Hodnota nového 
využití 

0 nemá nové využití  

Míra dochovanosti 
stavby 

5 původní bez rekonstrukcí 
pouze provozní opravy bez větších 
rekonstrukcí 

Míra dochovanosti 
technických zařízení 

5 původní zařízení 
pouze provozní opravy bez větších 
rekonstrukcí 
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Autenticita stavební 
hmoty 

5 autentický materiál 
pouze provozní opravy bez větších 
rekonstrukcí 

Autenticita 
technologického 
provedení 

5 
autentické provedení vč. 

oprav a rekonstrukcí 
pouze provozní opravy bez větších 
rekonstrukcí 

TY
P

O
LO

G
IC

K
Á

 K
R

IT
ÉR

IA
 

První svého druhu 10 úroveň regionální první sypaná hráz v povodí Odry 

Nejstarší svého 
druhu 

10 úroveň regionální nejstarší sypaná hráz v povodí Odry 

Jediná dochovaná 
svého druhu 

0   

Výjimečné použití 
dané technologie 

0   

Výjimečné 
parametry 

10 úroveň regionální oboustranně zatápěná hráz 

Výskyt v ČR 0 6 a více v ČR se nachází obdobné stavby 

TR
A

D
IČ

N
Í K

R
IT

ÉR
IA

 

Významný autor 0 ne  

Reprezentant stylu 5 ano 

Celek je založen na pohledovém betonu 
přelivu, skluzu i drobné formě zábradlí na 
koruně. Betonová čtyřboká věž s 
kvadratickým objektem na vrcholu s 
cihelnými vyzdívkami bočních stěn 
prolomených řadou oken. 

Architektonická 
kontinuita 

5 
stavba odpovídá době 

vzniku 
Odpovídá době svého vzniku. Beton získal 
patinu. 

Umělecká a 
umělecko-řemeslná 
díla 

0 ne  

Architektonické a 
výtvarné detaily 

1 ano 

Beton je zpracován do promyšleného 
detailu kontrastující surovosti materiálu a 
elegantních forem (zaoblení hran zídek 
přelivu, přiznané stopy po bednění). Jeho 
dekorativnost je uplatněna především v 
prutech zábradlí na koruně, které tak 
nepůsobí masivně. 

Pohledová 
dominanta 

0 ne  

Součást panoramatu 0 ne  

Vytváří identitu 
místa/města 

1 ano  

Stopy působení času 1 ano  

V
ÝS

LE
D

K
Y 

OBECNÁ HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIA 

50 ZACHOVALÁ STAVBA I JEJÍ FUNKCE 

TYPOLOGICKÁ 
HODNOTA 

30 
TYPOLOGICKY VÝZNAMNÁ STAVBA NA LOKÁLNÍ AŽ REGIONÁLNÍ 
ÚROVNI 

TRADIČNÍ KRITÉRIA 13 
STAVBA HODNOTNÁ Z HLEDISKA ARCHIT. KONTINUITY A UMĚLECKÝCH 
DOPLŇKŮ 

CELKEM 93 VÝZNAMNÁ STAVBA NA LOKÁLNÍ AŽ REGIONÁLNÍ ÚROVNI 
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Dílčí funkční celek úpravna vody Podhradí, malé vodní elektrárny Kružberk-Podhradí a jez Podhradí 

Stavebně-technologický popis 

Úpravna vody v Podhradí (část obce Vítkov; Obr. 4.5) patří k největším úpravnám vody v ČR s výrobní 

kapacitou 2700 l/s. Patří do správy Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. a je součástí 

Ostravského oblastního vodovodu. Úpravna byla budována v letech 1954 až 1962 současně s vodním 

dílem Kružberk. S touto nádrží je propojena 6,7 km dlouho štolou, která přivádí surovou vodu na 

úpravnu, kde se upravuje pro pitné účely a dále je distribuována pomocí čtyř hlavních vodních řadů 

převážně na Ostravsko, ale také do okolí Fulneku, Bruntálu a na Přerovsko. Technologie úpravy je 

řešena jako jednostupňová koagulační filtrace v otevřeném, gravitačně protékaném systému mísících, 

flokulačních a filtračních jednotek. Jako koagulant je používán síran hlinitý, úprava pH pitné vody je 

zajištěna dávkováním vápenného hydrátu ve formě vápenné vody a hygienicky je voda zabezpečena 

chlórem a oxidem chloričitým. V roce 2014 byla v úpravně instalována malá vodní elektrárna (zde 

Podhradí-úpravna) využívající hydroenergetický potenciál k výrobě elektrické energie, která je dále 

využívána pro samotný provoz úpravny vody. Přebytky vyrobené elektrické energie jsou předávány 

dále do energetické distribuční sítě (ČVVS, 1972; www.smvak.cz). 

 

Obr. 4.5 Úpravna vody v Podhradí (foto: VÚV květen 2021) 

Úpravna je koncipována do dvou symetrických linek, díky čemuž v půdorysu připomíná tvar letadla (viz 

mapa). Historická část budovy reprezentuje průmyslovou technickou architekturu od architekta 
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Kainara. Stavba je tvořena železobetonovým skeletem s cihelnými vyzdívkami. Fasádu budovy zdobí 

rozsáhlý reliéf od národního umělce Vincence Makovského z let 1961-1964 z cyklu Voda v Našem 

životě (Obr. 4.6). V průběhu času byla úpravna mnohokrát rekonstruována a modernizována (zejména 

v technologické části), ale byla zde snaha o zachování původní podoby stavby (ČVVS, 1972; 

www.smvak.cz). 

 

Obr. 4.6 Úpravna vody v Podhradí – reliéf od V. Makovského (foto: VÚV červenec 2019) 

Součástí tohoto funkčního celku je také jedna z nejvýkonnějších malých vodních elektráren v tomto 

území, Kružberk-Podhradí (Obr. 4.7). Je instalována na konci 6,7 km dlouhého přivaděče vody 

z vodního díla Kružberk a využívá zde cca 70 m spád vody. Celkový instalovaný výkon činní 4,1 MW a je 

zde instalována jedna Francisova turbína. Budova elektrárny byla v posledních letech rekonstruována 

a současně patří soukromému subjektu (Povodí Odry, 2005; www.pod.cz). 
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Obr. 4.7 MVE Kružberk-Podhradí – (A) budova elektrárny, (B) přívodní potrubí vody z VD Kružberk (vlevo potrubí 
do úpravny vody, vpravo potrubí do elektrárny) (foto: VÚV květen 2021) 

Malá vodní elektrárna Jez Podhradí je tvořena jezovým objektem s výškou 6,5 m, jehož přelivná hrana 

je opevněna betonem a kamennou dlažbou (Obr. 4.8). Na levém břehu je umístěna malá vodní 

elektrárna, která byla v roce 2004 zrekonstruována a současný instalovaný výkon elektrárny je  

0,183 MW. Na pravém břehu je umístěna záložní čerpací stanice do úpravny vody v Podhradí 

s kapacitou 1 m3/s. Primárním účelem jezu je však vyrovnávání odtoku ze špičkující malé vodní 

elektrárny Kružberk-Podhradí (Povodí Odry, 2005). 

 

Obr. 4.8 MVE jez Podhradí – (A) těleso jezu a umístění MVE (na levém břehu, (B) vzdutí nad jezem (foto: VÚV 
květen 2021) 

Hodnocení úpravny vody v Podhradí 

Úpravna vody v Podhradí (Obr. 4.5) je z hlediska hodnocení nejvýznamnější vodohospodářskou 

stavbou v rámci celého funkčního celku Ostravského oblastního vodovodu (Opavská větev). Celkový 

počet získaných bodů je 125 (Tab. 4.4) a některé parametry jsou unikátní i v rámci celé České republiky. 



DG18P02OVV019 - Popis souboru specializovaných map s odborným obsahem 

 

| 44 

 

Jedná se zejména o architektonické prvky, respektive uspořádání úpravny, která se skládá ze dvou 

oddělených částí pro čištění vody, které jsou vzájemně zrcadlově provedeny (architekt Kainar). Celá 

budova je názorným příkladem průmyslového technického stylu 50. let 20. století, která je zdobena 

rozsáhlým reliéfem na fasádě budovy od národního umělce Vincenta Makovského (Obr. 4.6). I když 

v průběhu let došlo k rekonstrukcím a jistým úpravám stavby, tak původní vzhled je zcela zachován a 

dokonce i některé technické části či prvky ponechány na místě (př. ovládací panely), což jen dokresluje 

celkový dojem ze stavby. 

Tab. 4.4 Výsledky hodnocení úpravny vody v Podhradí pomocí navržené metodiky hodnocení VH objektů 

KRITÉRIUM 
BODOVÝ 

ZISK 
SLOVNÍ HODNOCENÍ POZNÁMKA 

O
B

EC
N

Á
 H

O
D

N
O

TÍ
C

Í K
R

IT
ÉR

IA
 

Stavební stav 5 celá stavba  

Stav ve vazbě na 
technologii 

5 stavba zachována  

Stávající funkčnost 5 funkční  

Technologický tok 5 
techn. celek - širší 

soustava 

Úpravna vody obsahuje všechny 
části/systémy z hlediska úpravy vody a je 
také součástí vodárenské soustavy 
Ostravského oblastního vodovodu 

Míra autenticity 
funkce 

10 
slouží původnímu účelu, 

v provozu 
 

Hodnota nového 
využití 

5 významné 
Využití energetického potenciálu přiváděné 
vody na úpravnu pro výrobu el. energie 

Míra dochovanosti 
stavby 

5 původní bez rekonstrukcí 
v průběhu času byly provedeny 
rekonstrukce fasády s vysokou mírou 
zachování původního vzhledu 

Míra dochovanosti 
technických zařízení 

5 původní zařízení 

v průběhu času došlo k technologické 
obměně některých strojních částí, ale velká 
část původních součástí zachována ve 
funkčním či muzeálním stavu na místě 

Autenticita stavební 
hmoty 

3 
Částečně neautentický 

materiál 

došlo k výměně původních oken za plastová 
(v kancelářské části hlavní budovy), došlo k 
výměně luxferů za plastová okénka, v části 
usazovacích nádrží byl změněn 
strop/podhled, došlo k výměně dláždění 
usazovacích nádrží 

Autenticita 
technologického 
provedení 

5 
autentické provedení vč. 

oprav a rekonstrukcí 
 

TY
P

O
LO

G
IC

K
Á

 K
R

IT
ÉR

IA
 

První svého druhu 10 úroveň regionální 
první úpravna vody v povodí Odry+první 
osazení elektrárnou v povodí Moravice 

Nejstarší svého 
druhu 

10 úroveň regionální nejstarší úpravna vody v povodí Odry 

Jediná dochovaná 
svého druhu 

0  v oblasti se nachází obdobné objekty 

Výjimečné použití 
dané technologie 

5 úroveň lokální 
osazení úpravny vody malou vodní 
elektrárnou ojedinělé v rámci povodí 
Moravice 
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Výjimečné 
parametry 

20 úroveň národní 
úpravna vody sestává ze dvou oddělených 
částí pro čištění a úpravu vody, které jsou 
vzájemně zrcadlově provedeny 

Výskyt v ČR 0 6 a více v ČR se nachází obdobné stavby 

TR
A

D
IČ

N
Í K

R
IT

ÉR
IA

 

Významný autor 10 ano Architekt Kainar 

Reprezentant stylu 5 ano Průmyslový technický styl 

Architektonická 
kontinuita 

5 
stavba odpovídá době 

vzniku 
 

Umělecká a 
umělecko-řemeslná 
díla 

3 ano 

zachovány původní ovládací prvky a 
obslužné panely, zachován původní reliéf z 

let 1961-1964 na fasádě stavby (reliéf 
vytvořen národním umělcem V. 

Makovským jako součást cyklu "Voda v 
našem životě") 

Architektonické a 
výtvarné detaily 

0 ne  

Pohledová 
dominanta 

1 ano  

Součást panoramatu 1 ano  

Vytváří identitu 
místa/města 

1 ano  

Stopy působení času 1 ano 
některé části nesou znaky patiny působení 

času, zejména obkladové části 

V
ÝS

LE
D

K
Y 

OBECNÁ HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIA 

53 ZACHOVALÁ STAVBA I JEJÍ FUNKCE VČETNĚ NOVÉHO VYUŽITÍ 

TYPOLOGICKÁ 
HODNOTA 

45 
TYPOLOGICKY VÝZNAMNÁ STAVBA NA REGIONÁLNÍ AŽ NÁRODNÍ 
ÚROVNI 

TRADIČNÍ KRITÉRIA 27 
STAVBA VÝRAZNĚ HODNOTNÁ Z HLEDISKA ARCHIT. KONTINUITY A 
UMĚLECKÝCH DOPLŇKŮ 

CELKEM 125 VÝZNAMNÁ STAVBA NA REGIONÁLNÍ AŽ NÁRODNÍ ÚROVNI 

Hodnocení malé vodní elektrárny Kružberk-Podhradí 

Tato malá vodní elektrárna byla vyhodnocena z hlediska typologických kritérií jako významná stavba 
až na regionální úrovni (  
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Tab. 4.5) a to zejména díky jejími velkému výkonu (až 4,08 MW) a umístění na potrubí přivádějícím 

vodu z vodního díla Kružberk do úpravny vody v Podhradí (Obr. 4.7). Na rozdíl od řady dalších 

elektráren v tomto funkčním celku, byla tato elektrárna plánována a realizována současně s výstavbou 

vodního díla (Kružberk). V nedávné době prošla rekonstrukcí, která se týkala oprav fasády a vnitřních 

prostor. Strojní vybavení bylo upraveno, když v letech 2003-2004 byla instalována nová Francisova 

turbína. Z pohledu umělecko-architektonického je elektrárna nevýznamná. 
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Tab. 4.5 Výsledky hodnocení malé vodní elektrárny Kružberk-Podhradí pomocí navržené metodiky hodnocení VH 
objektů 

KRITÉRIUM 
BODOVÝ 

ZISK 
SLOVNÍ HODNOCENÍ POZNÁMKA 

O
B

EC
N

Á
 H

O
D

N
O

TÍ
C

Í K
R

IT
ÉR

IA
 

Stavební stav 5 celá stavba  

Stav ve vazbě na 
technologii 

5 stavba zachována  

Stávající funkčnost 5 funkční  

Technologický tok 5 
techn. celek - širší 

soustava 
 

Míra autenticity 
funkce 

10 
slouží původnímu účelu, 

v provozu 
 

Hodnota nového 
využití 

0 nemá nové využití  

Míra dochovanosti 
stavby 

3 výraznější rekonstrukce 
Podle terénního průzkumu z roku 2021 
došlo k opravě fasády a lze předpokládat, že 
i vnitřních prostor 

Míra dochovanosti 
technických zařízení 

3 
původní zařízení 

s rozsáhlými opravami 

V literatuře matoucí informace, ale hovoří 
se o Francisově turbíně, nebo Bánkiho, 
která nahradila původní Francisovu v letech 
2003-2004 

Autenticita stavební 
hmoty 

3 autentický materiál viz předchozí hodnocení 

Autenticita 
technologického 
provedení 

3 
autentické provedení vč. 

oprav a rekonstrukcí 
viz předchozí hodnocení 

TY
P

O
LO

G
IC

K
Á

 K
R

IT
ÉR

IA
 

První svého druhu 10 úroveň regionální 
nejstarší malá vodní elektrárna umístěná na 
konci přívodu vody z vodní nádrže v povodí 
Moravice a potažmo Odry 

Nejstarší svého 
druhu 

10 úroveň regionální viz předchozí 

Jediná dochovaná 
svého druhu 

10 úroveň regionální v povodí Moravice jediná 

Výjimečné použití 
dané technologie 

10 úroveň regionální využívá přívodu vody do úpravny 

Výjimečné 
parametry 

10 úroveň regionální 
Nejvýkonnější malá vodní elektrárna 
v povodí Moravice 

Výskyt v ČR 0 6 a více v ČR se nachází obdobné stavby 

TR
A

D
IČ

N
Í K

R
IT

ÉR
IA

 Významný autor 0 ne  

Reprezentant stylu 0 ne  

Architektonická 
kontinuita 

5 
více kvalitních 
stavebních fází 

 

Umělecká a 
umělecko-řemeslná 
díla 

0 ne  
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Architektonické a 
výtvarné detaily 

0 ne  

Pohledová 
dominanta 

0 ne  

Součást panoramatu 0 ne  

Vytváří identitu 
místa/města 

1 ano  

Stopy působení času 0 ne  

V
ÝS

LE
D

K
Y 

OBECNÁ HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIA 

42 ZACHOVALÁ STAVBA I JEJÍ FUNKCE 

TYPOLOGICKÁ 
HODNOTA 

50 TYPOLOGICKY VÝZNAMNÁ STAVBA NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

TRADIČNÍ KRITÉRIA 6 
STAVBA MÁLO HODNOTNÁ Z HLEDISKA ARCHIT. KONTINUITY A 
UMĚLECKÝCH DOPLŇKŮ 

CELKEM 98 VÝZNAMNÁ STAVBA NA LOKÁLNÍ AŽ REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

Hodnocení malé vodní elektrárny jez Podhradí 

Malá vodní elektrárna, umístěna na řece Moravici, jez Podhradí je sama o sobě malým funkčním 

celkem, která se skládá z jezového objektu a levostranného bočního přelivu s instalovanou malou vodní 

elektrárnou (Obr. 4.8). Celkově má elektrárna význam pouze lokální (Tab. 4.6), protože v povodí 

Moravice a potažmo Odry se nachází celá řada obdobných objektů. Nicméně tato stavba výrazně 

ovlivňuje své okolí a vytváří identitu místa díky vzniklému vzdutí nad jezem, které je rekreačně 

využíváno. 

Tab. 4.6 Výsledky hodnocení malé vodní elektrárny jez Podhradí pomocí navržené metodiky hodnocení VH 
objektů 

KRITÉRIUM 
BODOVÝ 

ZISK 
SLOVNÍ HODNOCENÍ POZNÁMKA 

O
B

EC
N

Á
 H

O
D

N
O

TÍ
C

Í K
R

IT
ÉR

IA
 

Stavební stav 5 celá stavba  

Stav ve vazbě na 
technologii 

5 stavba zachována  

Stávající funkčnost 5 funkční  

Technologický tok 5 
techn. celek - širší 

soustava 
 

Míra autenticity 
funkce 

10 
slouží původnímu účelu, 

v provozu 
 

Hodnota nového 
využití 

0 nemá nové využití  

Míra dochovanosti 
stavby 

3 výraznější rekonstrukce 
Celý jez včetně elektrárny byl v nedávné 
době rekonstruován 
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Míra dochovanosti 
technických zařízení 

3 
původní zařízení 

s rozsáhlými opravami 
Viz předchozí hodnocení 

Autenticita stavební 
hmoty 

3 
částečně neautentický 

materiál 
Viz předchozí hodnocení 

Autenticita 
technologického 
provedení 

5 
autentické provedení vč. 

oprav a rekonstrukcí 
Viz předchozí hodnocení 

TY
P

O
LO

G
IC

K
Á

 K
R

IT
ÉR

IA
 

První svého druhu 5 úroveň lokální  

Nejstarší svého 
druhu 

0   

Jediná dochovaná 
svého druhu 

5 úroveň lokální  

Výjimečné použití 
dané technologie 

5 úroveň lokální  

Výjimečné 
parametry 

5 úroveň lokální  

Výskyt v ČR 0 6 a více  

TR
A

D
IČ

N
Í K

R
IT

ÉR
IA

 

Významný autor 0 ne  

Reprezentant stylu 0 ne  

Architektonická 
kontinuita 

5 
více kvalitních 
stavebních fází 

 

Umělecká a 
umělecko-řemeslná 
díla 

0 ne  

Architektonické a 
výtvarné detaily 

0 ne  

Pohledová 
dominanta 

0 ne  

Součást panoramatu 0 ne  

Vytváří identitu 
místa/města 

1 ano Spolu s jezem a vzniklou zátopou 

Stopy působení času 0 ne  

V
ÝS

LE
D

K
Y 

OBECNÁ HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIA 

44 ZACHOVALÁ STAVBA I JEJÍ FUNKCE 

TYPOLOGICKÁ 
HODNOTA 

20 TYPOLOGICKY VÝZNAMNÁ STAVBA NA LOKÁLNÍ ÚROVNI 

TRADIČNÍ KRITÉRIA 6 
STAVBA MÁLO HODNOTNÁ Z HLEDISKA ARCHIT. KONTINUITY A 
UMĚLECKÝCH DOPLŇKŮ 

CELKEM 70 VÝZNAMNÁ STAVBA NA LOKÁLNÍ ÚROVNI 
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Dílčí funkční celek vodního díla Slezská Harta 

Stavebně-technologický popis 

Vodní dílo Slezská Harta je největším dílem v povodí řeky Odry s celkovým objemem nádrže 218,7 mil. 

m3 vody a s rozlohou zátopy 870 ha. Samotná hráz je sypaná kamenitá s výškou 64,8 m a délkou hráze 

540 m. Délka zátopy je 9 km a největší šířka až 1,7 km. Stavba byla započata v roce 1987 a v roce 1997 

byla dokončena, přičemž do roku 1998 trvalo napouštění přehrady, což bylo silně urychleno díky 

intenzivní povodňové situaci v roce 1997. Primární funkcí nádrže je posílení níže položené nádrže 

Kružberk k zajištění jejího vodárenského účelu. Ze samotné nádrže se však také odebírá voda a to 

pomocí odběrné věže se čtyřmi výškovými horizonty. Tato voda je pak vedena do nedaleké úpravny 

vody v Leskovci nad Moravicí, kde po úpravě na vodu pitnou je distribuována směrem na Bruntálsko. 

Součástí přehrady je malá vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbínami s celkovým instalovaným 

výkonem 3,05 MW (Povodí Odry, 2007; www.pod.cz). 

 

Obr. 4.9 Vodní dílo Slezská Harta – (A) hráz (vzdušní líc), (B) hráz (návodní líc), (C) odběrná věž, (D) skluz 
bezpečnostního přelivu (foto: VÚV červen 2021) 

Hodnocení 

K hodnocení se přistupovalo obdobně jako v případě vodního díla Kružberk. Vodní dílo Slezská Harta je 

dle výsledků hodnocení v Tab. 4.7 méně hodnotné než vodní dílo Kružberk (je srovnatelné s vodním 

dílem Lobník). Výjimečné parametry stavba získala díky své mohutnosti v porovnání s ostatními 
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obdobnými díly v povodí Odry. Obecně je to krásný příklad sypané hráze s typizovanou odběrnou věží 

ve stylu 80.-90. let 20. století (Obr. 4.9). Tato údolní nádrž je dosud nejmladší nádrží v ČR (z roku 1997) 

a v průběhu jejího provozu došlo jen k malým úpravám, díky čemuž si drží svůj původní vzhled včetně 

strojního vybavení.  

Tab. 4.7 Výsledky hodnocení funkčního celku vodního díla Slezská Harta pomocí navržené metodiky hodnocení 
VH objektů 

KRITÉRIUM 
BODOVÝ 

ZISK 
SLOVNÍ HODNOCENÍ POZNÁMKA 

O
B

EC
N

Á
 H

O
D

N
O

TÍ
C

Í K
R

IT
ÉR

IA
 

Stavební stav 5 celá stavba  

Stav ve vazbě na 
technologii 

5 stavba zachována  

Stávající funkčnost 5 funkční  

Technologický tok 5 
techn. celek - širší 

soustava 

soustava s VD Slezská Harta, Lobník, Šance a 
Morávka – vodárenská soustava 
Ostravského oblastního vodovodu 

Míra autenticity 
funkce 

10 
slouží původnímu účelu, 

v provozu 
 

Hodnota nového 
využití 

0 nemá nové využití  

Míra dochovanosti 
stavby 

5 výraznější rekonstrukce 
pouze provozní opravy bez větších 
rekonstrukcí 

Míra dochovanosti 
technických zařízení 

5 původní zařízení  

Autenticita stavební 
hmoty 

5 autentický materiál  

Autenticita 
technologického 
provedení 

5 
autentické provedení vč. 

oprav a rekonstrukcí 
 

TY
P

O
LO

G
IC

K
Á

 K
R

IT
ÉR

IA
 

První svého druhu 0   

Nejstarší svého 
druhu 

0   

Jediná dochovaná 
svého druhu 

0   

Výjimečné použití 
dané technologie 

0   

Výjimečné 
parametry 

30 3x regionální úroveň 
nejvyšší sypaná hráz v povodí a největší 
objem a zátopa nádrže v povodí + patří k 
největším na Moravě 

Výskyt v ČR 0 6 a více v ČR se nachází obdobné stavby 

TR
A

D
IČ

N
Í 

K
R

IT
ÉR

IA
 Významný autor 0 ne  

Reprezentant stylu 5 ano 
jediným nositelem dobového stylu je objekt 
na vrcholu odběrné betonové věže. Je krytý 
plechem a ve středu horizontálně prochází 
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pás oken mezi červenými skleněnými 
panely. 

Architektonická 
kontinuita 

5 
stavba odpovídá době 

vzniku 
 

Umělecká a 
umělecko-řemeslná 
díla 

0 ne  

Architektonické a 
výtvarné detaily 

1 ano 
zaoblení betonového zábradlí na koruně 
hráze. Pásy zřejmě boletických skleněných 
panelů, ale to by bylo příliš pozdní užití. 

Pohledová 
dominanta 

0 ne  

Součást panoramatu 0 ne  

Vytváří identitu 
místa/města 

1 ano  

Stopy působení času 0 ne  

V
ÝS

LE
D

K
Y 

OBECNÁ HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIA 

50 ZACHOVALÁ STAVBA I JEJÍ FUNKCE 

TYPOLOGICKÁ 
HODNOTA 

30 
TYPOLOGICKY VÝZNAMNÁ STAVBA NA LOKÁLNÍ AŽ REGIONÁLNÍ 
ÚROVNI 

TRADIČNÍ KRITÉRIA 12 
STAVBA HODNOTNÁ Z HLEDISKA ARCHIT. KONTINUITY A UMĚLECKÝCH 
DOPLŇKŮ 

CELKEM 92 VÝZNAMNÁ STAVBA NA LOKÁLNÍ AŽ REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

4.5.  Popis nejistot 

Nejistoty zobrazených výsledků vyplývají z nejistot podkladových dat pro tvorbu mapy a vlastního 

hodnocení vodohospodářských objektů. Při tvorbě přesné trasy jednotlivých částí vodovodu vznikly 

relativně malé nepřesnosti dík skenování historických podkladů a jejich převodu do digitální podoby, 

včetně následné úpravy pomocí georeferencování. Nepřesnosti (zejména u polohy nadzemních částí 

vodovodu a staveb) byly částečně odstraněny díky terénnímu průzkumu. Je potřeba také zmínit menší 

nepřesnosti mezi některými tištěnými dokumenty. Uvedené nepřesnosti jsou jasně viditelné na mapě, 

kde jednotlivé trasy částí vodovodů na sebe nesedí. Obdobně tomu může být při určování přesné 

polohy historických budov v rámci zátop vodních děl, což je dáno nepřesností při tvorbě historických 

podkladových map. Nejistoty mohou obecně pocházet ze všech podkladových materiálů, včetně 

mapových kompozic, které se mohou mezi sebou lišit v závislosti na době vzniku daného podkladu. 

Zmíněné nejistoty jsou však pro potřeby projektu zanedbatelné a na výsledné hodnocení vodovodu 

nemají žádný vliv.  
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5. Mapa 3 – Hodnocení funkčního celku Weisshuhnova papírenského 
náhonu z hlediska památkové péče (stav k roku 2021) 

5.1.  Datová základna a jiné vstupní zdroje 

K prostorové identifikaci průběhu Weisshuhnova náhonu a přidružených objektů na historických 

mapových podkladech, vzhledem k období vzniku tohoto vodního díla, bylo možné použít mapy až 

z 50-ych let 20. století. Využity byly zejména tyto podklady: 

• Topografické mapy Československa 1:10 000 (1957-1962) 

• Topografické mapy Československa 1:25 000 (1953-1957) 

• Topografické mapy Československa 1:50 000 (1952) 

• Historická ortofotomapa (1952-1955) © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010 

Dále pak byly využity současné mapové podklady, především: 

• Ortofotomapa ČR (2020), zdroj: © ČÚZK 

• Katastrální mapy ČR (2021), zdroj: © ČÚZK 

a další mapové podklady ze současnosti jmenované v kapitole 1. 

 

Z archivních zdrojů byly využity hlavně vybrané fondy Zemského archivu v Opavě, Státního okresního 

archivu Opava, Státního okresního archivu Bruntál, fotodokumentace ze Sbírky dokumentačního 

materiálu SOkA Opava, manipulační řády vodních elektráren Povodí Odry, s.p., podklady a materiály 

ÚOP NPÚ Ostrava. 

5.2.  Metodika řešení 

Rešeršní výzkum funkčního celku Weisshuhnova papírenského náhonu byl založen na excerpci 

archivních materiálů, především Zemského archivu v Opavě a SOkA Opava v úzké spolupráci s Mgr. 

Martou Šopákovou, archivářkou Zemského archivu v Opavě. Využity byly i materiály NPÚ Ostrava, 

které vznikly v rámci procesu podání návrhu na prohlášení náhonu za kulturní památku. Komplexní 

zdroj informací představovala diplomová práce Bc. Obrusníkové z roku 2012 zabývající se historií a 

turistickým potenciálem papírenského náhonu a práce Zbyňka Krále, který tematiku žimrovické 

papírny zpracovával v 80-ych a 90-ych letech 20. století, memoárová literatura týkající se rodiny 

Weisshuhnových a standardní přehledové práce biografického, vlastivědného a topografického 

charakteru.  

Prostorová identifikace částí náhonu a souvisejících objektů  a popis jejich aktuálního stavu byly 

realizovány podrobným terénním průzkumem v období 2019 – 2021, a to za plného provozu náhonu, 

ale i v období oprav břehů a dna tělesa náhonu, kdy byl vypuštěn. Získané informace byly doplňovány 

rozhovory s pracovníky papírny a zpřesňovány za pomoci archivní projektové dokumentace, kronik, 

dobové korespondence a dalších. V ArcGIS verze 10.8 byly následně vytvořeny prostorové databáze 

náhonu a objektů s popisem jejich vývoje a stavu v atributové části. Jako podklad pro mapové práce 

byla využita Základní mapa ČR 1 : 10 000 (ČÚZK©) a topografické mapy z 50. let v různých měřítkách 

spolu s ortofotomapami a katastrálními mapami.  
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Hodnocení významu funkčního celku Weisshuhnova náhonu je vytvořeno s využitím hodnotícího 

formuláře (kapitola 2.2), přičemž byl současně testován výběr a nastavení hodnotících kritérií vznikající 

metodiky. Náhon je hodnocen jako funkční celek spolu se souvisejícími objekty, a to na základě 

posouzení jeho stavebních a technologických parametrů, historického kontextu jeho vzniku, 

krajinotvorného, ale i turistického potenciálu.  

5.3.  Popis výsledků výzkumu 

Historický kontext vzniku papírenského náhonu a význam Karla Weisshuhna 

V oblasti tzv. Rakouského (Českého) Slezska fungovaly v moderní éře desítky menších či větších 

papírenských závodů s ruční či později strojní výrobou (Krnov, Opava, Písečná, Zlaté Hory, Hradec nad 

Moravicí, Vratimov, Malá Morávka, Frýdek aj.). Řada z nich se z původních vodních mlýnů 

transformovala v rozsáhlé provozy na výrobu papíru, později také kartonáže, lepenky, dřevoviny, 

celulózy a jiného sortimentu. V roce 1885 statistiky evidovaly devět papíren s charakterem továrny, 

papírovinu vyrábělo dalších šest továren, což Slezsko řadilo před moravskou výrobu (Janák, 1999). 

Koncem 19. století se k dosavadním závodům připojila papírna v Žimrovicích (dnes součást Hradce nad 

Moravicí) a již krátce po svém založení se zařadila k nejvýkonnějším provozům. Objemem produkce jí 

počátkem 20. století konkurovala pouze zavedená papírna v Písečné u Jeseníku (založena 1870, 

akcionována 1897). Mezi další moderní tovární provozy tehdy patřily ještě provozy v Malé Morávce 

(firma Rudolf Müller) a Hradci nad Moravicí (firma Ferdinand Hoffmann´s Söhne). Vůbec největším 

podnikem papírenského průmyslu ve Slezsku a na severní Moravě se stala celulózka ve Vratimově, 

založená v roce 1882 (Kulturně-historická encyklopedie, 2013). Papírna v Žimrovicích náležela ke 

stabilním, silným podnikům po celé 20. století. V roce 1930 měla 300 zaměstnanců, z nichž část bydlela 

v bývalém Schultzově mlýně nedaleko výrobního areálu, adaptovaného v roce 1911 na dělnické byty, 

a pozici jednoho z největších zaměstnavatelů na Opavsku si udržela i po znárodnění (Historický místopis 

Moravy a Slezska, 1995). 

 

Obr. 5.1 Portrét Karla Weisshuhna (zdroj: SOkA Opava, karton 44, kronika) 
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Za vznikem továrny s unikátním přívodem vody v Žimrovicích stál Karl Weisshuhn (1837-1919) (Obr. 

5.1). Byl evangelického vyznání a pocházel z tehdy pruské Ratiboře (narodil se v myslivně „Jerusalem“ 

v Nouzi u Ratiboře, dnes na území Polska). Do severní části habsburské monarchie se přestěhoval 

počátkem 60. let 19. století (SOkA Opava, karton 44, kronika; Weisshuhn, 2001; Beranová, 2007). 

Nejprve si s bratrem pronajali Nový mlýn v Hradci nad Moravicí (dnes Branecké železárny), kde získali 

první zkušenosti s fungováním podobných staveb. V roce 1862 si pronajali Albrechtický mlýn na řece 

Moravici, nedaleko od Žimrovic, k němuž přistavěli pilu – tu provozoval Karl, zatímco jeho bratr mlýn. 

Zbohatli na obchodu se dřevem a postupně skoupili mlýny a pily na řece Moravici v úseku od dnešní 

Kružberské přehrady po Opavu. Zpracování dřeva, pro což stavěl pily v širokém okolí Moravice, se stalo 

základem podnikatelského úspěchu Karla Weisshuhna. Dostatek dřevní hmoty mu umožnil podílet se 

na rozvoji železniční sítě v monarchii a Prusku, pro kterou ve velkém dodával pražce. Participoval na 

budování jednotlivých úseků železničních tratí, zejména v Pruském Slezsku, ale také např. na Balkáně 

či v Haliči. Na „domácí půdě“ se podílel na budování silnic (SOkA Opava, karton 44, kronika). Využíval 

přitom břidlici z dolů a lomů, které provozoval v oblasti Zálužné-Mokřinky, v Deštném, Budišově nad 

Budišovkou aj. (Jirásek a kol., 2019). Byl však schopen vyhovět i poptávce po jemnějších, speciálních 

výrobcích, jakou byla výroba krabiček na doutníky pro státní tabákové firmy. Za vlastnoručně 

zkonstruovaný stroj na jejich výrobu, jenž náklady snižoval na desetinu, získal dvě prestižní ceny na 

průmyslové výstavě ve Vídni v roce 1869. Zejména kvůli surovinové základně obchodoval s 

pozemkovými statky, které velmi čile směňoval (Weisshuhn, 2001).  

Vedle obchodu a dopravního stavitelství se jeho zkušenosti nabyté při pobytech v zahraničí, 

mimořádná technická zručnost a technologické vizionářství zúročovaly i v projektech, kde důležitou 

roli hrál vodní pohon. Zpočátku pracoval na zakázku: v 80. letech přestavěl prachárnu v Kylešovicích u 

Opavy na brusírnu dřeva a výrobnu lepenky a upravil náhon, zčásti vedený tunelem ve skále, pro 

lepenkovou továrnu v Podhradí (dnes součást Vítkova).  

Pozitivní zkušenosti s přestavbami a potenciál výroby papíru, konkrétně dřevitého papíru vyráběného 

z broušeného dřeva, jej přiměl ke stavbě vlastní výrobny (Solnický, 2007). Původní úvaha, že k tomu 

využije svůj Albrechtický mlýn, vzala za své vzhledem k nevyhovujícímu dopravnímu spojení. Závod se 

proto rozhodl postavit blíže k Žimrovicím (cca 4 km po toku řeky), což ovšem mimo jiné obnášelo 

výstavbu technicky a finančně náročného vodního kanálu. Pro svůj podnik od počátku počítal s využitím 

moderní elektrické energie, s jejímiž výhodami se seznámil během svých studijních cest do USA 

(konzultace s vynálezcem T. A. Edisonem). Pro energetickou soběstačnost a hospodárnost podniku bylo 

mimo jiné nezbytné zajistit dostatečný spád vody. Terénní komplikace, se kterými se musel potýkat, 

vyústily v realizaci náročného a zároveň v mnoha ohledech unikátního vodního díla, jež si sám zaměřil 

a naprojektoval (viz dále). Stavbu náhonu, včetně ručního proražení tunelů svěřil italským stavařům 

(kateřinská firma Migliarini v součinnosti se specialisty na stavbu alpských tunelů) (SOkA Opava, karton 

44, kronika). 

Povolení ke stavbě elektrárny získal v květnu a v červenci 1890 následoval souhlas úřadů se stavbou 

papírny. Náhon, hydrocentrála, dřevobrusírna i vlastní papírenský provoz byly dokončeny a uvedeny 

do provozu v roce 1891 (29. srpna byl vyroben první papír, 18. prosince byla papírna zaregistrována u 

Okresního hejtmanství v Opavě), dva roky od zahájení prvních projektových a geodetických prací. 
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Náhon sloužil nejen jako zdroj technologické vody a energie, ale též k dopravě dřeva. Tento efektivní a 

levný způsob dopravy poskytl Weisshuhnovi klíčovou konkurenční výhodu. V roce 1899 vodní pohon 

doplnil první parní stroj a park pracovních a pohonných strojů se postupně rozšířil natolik, že objem 

výroby dosáhl až 6600 tun papíru ročně. Prodával jej výhradně prostřednictvím opavského 

velkoobchodníka Raimunda Habela, od roku 1907 skrze vlastní obchodní oddělení. Raritou závodu bylo 

napařování dřevěných polen v pařácích ještě před vkládáním do brusného stroje, které na rozdíl od 

převažujícího odkornění značně urychlovalo brusný proces. Transport vyrobeného sortimentu výrazně 

usnadnilo a zlevnilo železniční spojení Opavy s Hradcem nad Moravicí (1909). Na trať byla ze závodu 

napojena úzkorozchodná vlečka. V letech 1914-1938 byla provozována jako koňská dráha, poté ji 

nahradila dieselová trakce (Král, 1990). Od roku 1912 byl k výrobě využit i tzv. spodní náhon (tedy 

odtokový kanál od turbín v závodě), ústící zpět do řeky Moravice před jezem. Vodní náhon tak dosáhl 

úctyhodných 5,5 km (horní a spodní náhon dohromady). Ekonomicky nepříliš rentabilní „dolní“ provoz 

(elektrárna a dřevobrusírna), byl zastaven v roce 1921 a vodní síla byla následně využita k výrobě 

elektrické energie a pohonu holendrů v papírně. Tím byla započata elektrifikace hlavních i vedlejších 

strojů. Doposud elektřina sloužila k osvětlení závodu a pohonu menších strojů (SOkA Opava, karton 44, 

kronika; Obrusníková, 2012; Král, 1990). 

V díle Karla Weisshuhna pokračovali jeho synové Karl (1871-1946) a Ernst (1879-?). Na chodu 

papírenského provozu v Žimrovicích byli zainteresováni již od roku 1908, kdy byla podepsána 

společenská smlouva, na jejímž základě vznikla veřejná obchodní společnost Carl Weisshuhn & Söhne. 

Stalo se tak po smrti Karlova bratra Paula (1835-1907), který se v pozici spolupracovníka a 

spolumajitele firmy od počátku podílel na úspěších rodinného podnikání. Další z Karlových synů, Felix 

(1874-1942), rovněž podílník žimrovického závodu, působil v čele podkrkonošské továrny na papír ve 

Svobodě nad Úpou (ZAO, Krajský soud Opava, kart. 104). 

Žimrovická továrna byla zaměřena na produkci hrubých hnědých balicích papírů (tzv. patentních 

balíků), kterou zásobovala rozsáhlý trh monarchie. Weisshuhnovu podnikání velmi prospěly tíživé roky 

první světové války, kdy byly nedostatková jutovina a bavlna na výrobu pytlů nahrazeny papírem. 

Ekvivalent našel okamžité uplatnění a v době největšího rozmachu Weisshuhn produkoval až 50 000 

kusů několikavrstvých pytlů na cement a hnojiva denně. Zvýšená poptávka po papírových pytlích 

(mimochodem se v tomto ohledu inspiroval americkou praxí) jej přivedla roku 1917 k rozšíření výroby 

převzetím a zmodernizováním papírny na rozhraní Mladých Buků a Svobody nad Úpou (okr. Trutnov) 

(SOkA Opava, karton 44, kronika; Král, 1990). 

V důsledku rozpadu monarchie a ztráty tradičních trhů byla papírna donucena ke změně nabízeného 

sortimentu a částečné orientaci na mimoevropský export. Od původních hrubých hnědých balicích 

papírů přešla ke kvalitnějším, tenčím a světlejším papírům (patentem chráněný světlý a bílý lignocel), 

vyráběných novou technologií vaření za pomocí louhu. Do svého produktového portfolia přidala také 

toaletní papír, vyráběný ze směsi světlého a celulózového lignocelu a patentního papíru. Na trhu se 

továrna prosadila s papírovými koberci a speciálním voděodolným papírem pro domácnosti 

„Kawoleum“, který nahrazoval voskované plátno. Nadále byly vyráběny i různé druhy papírových pytlů, 

o něž se opět enormně zvýšil zájem během druhé světové války (roční produkce až 25 miliónů kusů) 

(SOkA Opava, karton 44, kronika; Král, 1990; Obrusníková, 2012). V roce 1945 byla na podnik uvalena 
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nucená správa. Jako znárodněný podnik fungoval od roku 1949 pod názvem Žimrovické papírny, n. p. 

V rámci reorganizace československého průmyslu se podnik v roce 1958 stal součástí národního 

podniku Vratimovské papírny (společně se závody Vratimov, Rožnov pod Radhoštěm, Opava, Český 

Těšín a Kylešovice). V rámci tohoto konglomerátu vydržel (s přestávkou 1969-1970, kdy se 

osamostatnil) až do roku 1981. Tehdy přešel pod hlavičku národního podniku Olšanské papírny, 

společně se závody v Opavě, Rožnově pod Radhoštěm, Jindřichově, Lukavici, Aloisově, Vlčici a Litovli. 

Kromě papíru se zde vyráběla vlnitá lepenka. V roce 1972 se přešlo od zpracovávání dřevní hmoty k 

ekologičtější výrobě základní suroviny ze sběrného papíru. Od roku 2006 je žimrovická papírna součástí 

nadnárodní firmy Smurfit Kappa, držící se, byť s pozměněným sortimentem, v první desítce největších 

světových výrobců papíru (SOkA Opava, karton 44, historie Olšanských papíren; Kulturně-historická 

encyklopedie, 2013). 

Karl Weisshuhn rovněž projevoval zájem o stavbu Kružberské přehrady (primárně jako zásobárnu vody 

a za účelem výroby elektřiny), kterou se zabývala slezská zemská vláda již počátkem 20. století, a to 

přesto, že se proponovaná stavba přímo dotýkala vlastnických poměrů rodiny. Jeho projekt se v 

klíčových parametrech kryl s nakonec realizovanou stavbou přehrady (1955). V osadě Na Stoupách 

(Seifenmühle) v katastru Budišova nad Budišovkou stálo rodinné sídlo, které se po naplnění přehrady 

ocitlo pod její hladinou (Dětství v Seifenmühle, 2000; Weisshuhn, 2001). Zatopení údolí Moravice 

přečkala tzv. vila Carl (postavena 1919, vyhořela 1992), ve které bylo zřízeno muzeum tematicky 

zaměřené na stavbu přehrady, zatopené osídlení, Weisshuhnovy aktivity a památky na dětství jeho 

pravnučky Joy Adamsonové, bioložky, ochranářky a autorky světoznámého příběhu o lvici Else 

(Beranová, 2007). 

Karl Weisshuhn náležel k silné generaci průmyslových podnikatelů a v mnoha ohledech 

technologických pionýrů, kteří měli klíčový podíl na modernizaci (nejen) českých zemí na přelomu 19. 

a 20. století. Patřil k nejvýznamnějším průmyslníkům a stavebním podnikatelům Slezska a severní 

Moravy a zásadně ovlivnil vývoj regionu kolem řeky Moravice. Mimo to se podílel na stavbách železnic 

a silnic na Moravě, ve Slezsku, v Prusku, Haliči, Dolním Rakousku a na Balkáně. Jeho životním dílem a 

také nejvýkonnějším podnikem se stala právě žimrovická papírna, jíž promyšlená koncepce umožnila 

přetrvání až do současnosti. Coby vlastník se v 80. a 90. letech podílel také na modernizaci a rozšíření 

areálu lázní Jánské Koupele, které se díky tomu staly prosperujícím podnikem a jedním z center 

lázeňství ve Slezsku (Weisshuhn, 2001, Beranová, 2007). 

Stavebně-technologický popis funkčního celku Weisshuhnova náhonu 

Jak už bylo zmíněno výše, Žimrovice si pro vybudování papírny zvolil Karl Weisshuhn hlavně ze dvou 

zásadních důvodů. Těmi byly dostatečné zásoby dřeva v okolitých lesích a přítomnost vodní energie, o 

které po předchozích zkušenostech věděl, že je možné ji využít na více účelů v rámci budoucího 

provozu papírny. Pro reálné využití této vodní síly však bylo potřebné vybudovat vodní dílo – vodní 

náhon, který by propojil tok Moravice od jezu u Kozího hřbetu přes kopce s papírnou s dosažením 

dostatečného spádu a průtoku vody tak, aby zabezpečoval potřebné množství vody pro účely 

technologické i energetické a zároveň umožnil dopravu (plavbu) dřeva přímo do areálu papírny. 
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Po počátečních problémech s knížetem Lichnovským a představiteli obce Žimrovice týkajících se směn 

pozemků a obav o dostatek vody v Moravici a o její kvalitu pro obyvatele, rybáře apod., požádal Karl 

Weisshuhn c.k. geodety o zaměření a zpracování projektu náhonu. Kvůli složitým terénním poměrům 

ve strmých skalnatých svazích, kudy měl zamýšlený náhon vést, se však u těchto specialistů nesetkal 

s pochopením. Dílo považovaly za nerealizovatelné. V zimě na přelomu let 1888/89 tak sám se svými 

syny uskutečnil zaměření svahů pomocí nivelace a propočet dosažitelného spádu, vyhotovil projekt a 

předložil jej c.k. okresnímu hejtmanství v Opavě na jaře 1890 k vodoprávnímu řízení (SOkA Opava, 

karton 44, kronika). 

Návrh projektu funkčního celku cca 3,6 km dlouhého náhonu byl tvořen vlastním tělesem horního 

papírenského náhonu 4 – 5 m širokým, jezem, stavidly na jezu, třemi tunely (první z nich dlouhý cca 45 

m, další dva kratší), dvěma akvadukty, výpustěmi na přebytečnou vodu a ledovou tříšť, vtokovým 

objektem se stavidly a česly na konci horního náhonu nad papírnou. Z vtokového objektu byly navrženy 

dvě téměř vertikální šachtice vyhloubené v čedičové skále přivádějící vodu k turbínám (Obr. 5.2). 

Odvodnění turbín zajišťoval spodní odtokový kanál proražený do skály 4 m pod povrchem s vyvedením 

vody zpět do řeky Moravice těsně pod objektem závodu (Král, 1983). Projekt počítal s celkovým 

převýšením 22 – 23,5 m (dle výšky hladiny vody v Moravici) s průměrným spádem 6 cm/100 m a 

v počátečním období fungování papírny s průtokem vody v náhonu 4 m3/s. 

 

Obr. 5.2 Přívod vody k turbínám z vtokového objektu a odvodnění spodním náhonem, 15. 5. 1890 (zdroj: SOkA 
Opava, karton 44, kronika) 

Projekt s těmito parametry byl schválen c.k. okresním hejtmanstvím v Opavě 24. 5. 1890 (vodní dílo) a 

24. 7. 1890 (papírna) (SOkA Opava, karton 44, kronika). 

Práce na náhonu započaly již v létě téhož roku. Z důvodu specifického typu prací v skalnatém prostředí 

byli najati italští dělníci s potřebnými zkušenostmi. Tunely byly raženy v tvrdé čedičové skále ručně a 
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již 7. 8. 1890 byl proražen první, 45 m dlouhý tunel přes Kozí hřbet, těsně za stavidly od jezu na 

Moravici. Z důvodu šetření finančními prostředky byly břehy i dno náhonu vyzdívány nasucho. 

Girardovy turbíny, vhodné na spád 22 – 23,5 m, dodala firma Escher, Wyss and Co. z Curychu, 

prostřednictvím své kanceláře v Leesdorfu u Badenu v Rakousku, v březnu 1891 (SOkA Opava, karton 

44, kronika). 

 

Obr. 5.3 Reklama na výrobu turbín firmy Escher, Wyss and Co. v roce 1901 (zdroj: Grace’s Guide to British 
Industrial History, 2021). 

Firma Escher, Wyss and Co. se v té době řadila ke světové špičce ve výrobě textilních strojů, vodních 

kol a vodních turbín, hydraulických zařízení. Hans Caspar Escher ji založil spolu s bankéřem von Wyss 

v roce 1805 jako mechanickou přádelnu. Později začali vyrábět i lodě a parní stroje a zakládali pobočky 

v dnešním Rakousku, Itálii, Anglii, Německu (Stadler, 2012). Vodní turbíny instalovala i v Indii (v roce 

1888) nebo v Norsku (Grace’s Guide to British Industrial History). V průběhu druhé světové války 

dodávala potřebné strojní zařízení pro Německou říši, např. i plamenomety. 

Původní sídlo a průmyslový areál firmy v Curychu bylo v 90-ych letech 20. st. přestavěno na víceúčelový 

areál pro kulturní, společenské, gastronomické a vzdělávací využití. Rovněž tak vznikly kancelářské 

budovy a byty. Vybrané budovy prošly úspěšnou konverzí se zachováním autentické hmoty. Z továrny 

na výrobu lodí Schiffbau se stal multifunkční prostor pro divadlo, dílny, bydlení a restaurace (Obr. 5.4), 

společnost MAN Energy Solution sídlí v částečně zachovalé původní budově, vznikly nové prostory jako 

Westpark a Technopark (1989 - 1993). Ústřední náměstí čtvrtě nese název Turbinenplatz. Rekonstrukcí 

prošel i původní věžový vodojem. Na několika místech čtvrtě jsou v exteriéru instalovány různá strojní 

zařízení vyráběná původně firmou (Obr. 5.5). Celá čtvrt je pojmenovaná po firmě - Escher Wyss. 
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Obr. 5.4 Budova Schiffbau a instalace objektu na Schiffbaustrasse, Zürich (zdroj: Street View, Google Maps, 
červen 2021) 

 

Obr. 5.5 Instalace turbíny před sídlem společnosti MAN Energy Solutions na Escher Wyss Platz, Zürich (zdroj: 
Street View, Google Maps, červen 2021) 
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V polovině května 1891 byla stavba náhonu až do továrny ukončena a byla do něj napuštěna voda. 

Ukázalo se, že vyzdívání náhonu nasucho není postačující, voda se cestou náhonem zcela ztrácela. Další 

tři týdny probíhaly utěsňovací a spárovací práce břehů i dna náhonu. Při opakovaném napouštění vody 

se zjistilo, že přívodní šachtice vyhloubené ve skále pro vodní turbíny, nevydrží tlak vody, a proto byly 

vybetonovány. 21. 7. 1891 bylo vodní dílo otestováno povodňovou vlnou, která zničila v té době ještě 

nedokončený spodní odlehčovací náhon (Král, 1990). 

Dřevobrusírna byla uvedena do provozu 30. 7. 1891, šest Girardových turbín bylo napojeno na šest 

horizontálních brusů (každý s příkonem 150 HP). 29. 8. 1891 byl vyroben první papír. 

Aby se předešlo škodlivým vlivům zpětného vzdutí při vyšších stavech vod v Moravici na Girardovy 

turbíny, získal Karl Weisshuhn 26. 9. 1891 vodoprávní povolení k prodloužení délky spodního náhonu 

o 470 m, až po křížení s potokem Melečkem, viz 1. prodloužení náhonu na Mapě 3. O pár týdnů později, 

14. 10. 1891 mu bylo uděleno povolení na další prodloužení spodního náhonu, a to o dalších 250 m, 

tzn. až k jezu Schulzova mlýna (viz 2. prodloužení náhonu na Mapě 3). Tyto práce byly dokončeny 

během několika měsíců (SOkA Opava, karton 44, kronika).  

V říjnu 1891 požádal Karl Weisshuhn o povolení plavení dřeva po Moravici, a to od hamrů v Nové Pláni 

(tzn. od moravskoslezské hranice nad obcí Kružberk), k Weisshuhnovu „továrnímu“ jezu v Žimrovicích 

s pokračováním po horním náhonu až k papírně (SOkA Bruntál, karton 334). První plavení probíhalo od 

29. března 1892 na trase z Jánských Koupelí do Žimrovic (Weisshuhn, 2001). Doprava plavením byla až 

20 – násobně levnější než doprava koňskými povozy, což výrazně zlevňovalo výrobu papíru, ale taky 

nutilo další podnikatele se dřevem prodávat jej za nižší cenu. Plavení dřeva probíhalo v období jarních 

a podzimních měsíců (za vyšších stavů vody), ve zbylých částech roku se připravovala a skladovala na 

vhodných místech na březích Moravice 1 m dlouhá polena, která musela být vhodně upravena (suché 

oloupané brusné dřevo v průměru max. 20 cm) (SOkA Bruntál, karton 334), v celkovém množství 6 tisíc 

m3 ročně. 

Povolení se vydávalo na časově omezenou dobu, zpravidla 3 – 7 let, a muselo se o něj opakovaně žádat 

u zemského úřadu. V červenci 1929 firma požádala (kromě dalšího prodloužení povolení) o prodloužení 

trasy plavení dřeva, a to od hamru v Nové Pláni až k mostu přes Moravici na státní silnici v Malé Štáhli 

(Obr. 5.6) (SOkA Bruntál, karton 334). Žádost se týkala období 1930 – 1936, povolení firma dostala na 

roky 1930 – 1932, a to na celkové množství 12 tisíc m3 ročně. 
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Obr. 5.6 Mapa prodloužení trasy plavení dřeva od hamru v Nové Pláni po most přes silnici v Malé Štáhli (zdroj: 
SOkA Bruntál, karton 334) 

V souvislosti s plavením dřeva musela papírna dodržovat různé podmínky stanovené daným 

povolením: realizovat opravy břehu a plavebních objektů před plavením, oznamovat 24 hod. dopředu 

začátek a konec plavení, vést seznam o množství plaveného dřeva, zabezpečit personál pro kontrolu 

plavby na jednotlivých úsecích, instalovat na jezech skluzy na dřevo (Obr. 5.7), zabezpečit ochranu 

stavidel jiných náhonů po trase (k mlýnům a dalším provozům), zabezpečit ochranu železničních 

zařízení a mostů po trase plavby a další (Král, 1990; SOkA Bruntál, karton 334). 
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Obr. 5.7 Plavení dřeva po Moravici s instalací skluzů na dřevo na jezech (zdroj: SOkA Bruntál, karton 334, r. 1926) 

Weisshuhnův jez na Moravici u Kozího hřbetu musel být pro plavení dřeva po horním papírenském 

náhonu speciálně upraven. Na začátku náhonu (před tunelem) byly instalovány stavidla (částečně 

pevná, částečně posuvná) pro regulaci výšky vody v náhonu a dřevěné segmenty pro zvýšení hladiny 

vody na jezu. Těsně před jezem byla na Moravici připevněná dřevěná šikmá norná stěna pro usměrnění 

dřeva k začátku náhonu (Obr. 5.8). 

Pracovníci papírny byli rozestavěni i podél trasy horního náhonu a zabezpečovali plynulost plavby. 

V tunelech byly vytvořeny tzv. nahlížecí otvory pro kontrolu a posouvání klad. Na konci horního 

náhonu, před vtokovým objektem na turbíny, bylo napojeno dřevěné koryto, umístěno na vertikálních 

podpěrách, které s potřebným spádem a malým množstvím vody splavovalo dřevo gravitačně až do 

prostoru dřevoskladu, což představovalo rozdíl 8-12 výškových metrů oproti konci náhonu. Zároveň 

bylo možné na vybraných místech vkládat do koryta dřevěné skluzy, které vyhazovaly dřevo na 

libovolných místech skladu. Voda pak odtékala do odvodňovacího kanálu a do Moravice. 

V zimě, když teplota klesla pod bod mrazu a tvořila se v náhonu námraza a ledová krusta, musel být 

led pravidelně rozbíjen a odváděn speciálními výpusty na ledovou tříšť mimo náhon, aby nebránil toku 

vody k turbínám nebo technologické vody, příp. mechanicky nepoškodil lopatky turbíny. Tři takové 

výpustě se nacházely mezi posledním tunelem a koncem horního náhonu před vtokovým objektem (viz 

Mapa 3). Led se častokrát hromadil na svazích pod náhonem ve velkém množství a pak tál až do června. 
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Obr. 5.8 Schematický nákres úpravy jezu u Kozího hřbetu při plavení dřeva (zdroj: Král, 1990) 

 

Obr. 5.9 Horní náhon: (A) Nahlížecí otvor u tunelu (B) Výpusť na ledovou tříšť nebo nečistoty (C) Výpusť na 
ledovou tříšť v zimě (D) relikt otvoru pro dřevěné koryto na plavení dřeva do skladu (foto: SDM SOkA Opava, VÚV 
červen 2021) 

A B 

C D 
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K šesti Girardovým turbínám bylo napojeno šest horizontálních dřevobrusů, v roce 1892 byly přidány 

další dvě Girardovy turbíny a další dva brusy, každy o výkonu 100 HP. V roce 1906 dostal brus č. 2 

Francisovu trurbínu (250 HP) a brus č. 4 Francisovu turbínu o výkonu 200 HP (Král, 1990; SOkA Opava, 

karton 44, kronika). V roce 1909, za účelem dalšího zvýšení výkonu dřevobrusírny, byl instalován parní 

stroj Stumpf s kondenzací s výkonem 350 HP (První brněnská strojírenská). 

S nárůstem počtu turbín musel být zvýšen i průtok vody v náhonu, a to o 50 % v porovnání s prvními 

lety provozu, na 6 m3/s. Aby náhon takový objem vody zvládal, musel být udržován v dobrém stavu, 

pravidelně kontrolován a opravován. Byly navýšeny i břežní zdi náhonu. Při vyšších průtocích vody se 

stávalo, že kamenné zdi náhonu nevydržely, vznikaly průrvy, které se musely rychle opravovat. Protože 

jinak byla zastavena práce v papírně, což přinášelo provozní ztráty. Dodnes je horní náhon pravidelně 

vypouštěn a opravován, pokud je to možné, tak s využitím autentických materiálů – kamenného zdiva 

(Obr. 5.10). 

 

Obr. 5.10 Pravidelná údržba a opravy porušených částí horního náhonu (foto: VÚV červenec 2019) 

Z důvodu potřeby dalšího navýšení výroby byl v roce 1911 vypracován projekt na výstavbu nové 

dřevobrusírny se spodní vodní elektrárnou, které měly být umístěny na spodním náhonu ve 

vzdálenosti cca 1100 m od papírny po proudu Moravice (Obr. 5.11). Pro dosažení potřebného průtoku 

a spádu vody na turbíny byl spodní náhon znovu prodloužen, a to od křížení s původním Mlýnským 

náhonem, který vedl vodu do už tehdy nefunkčního Schultzova mlýna a pily, až po zaústění do řeky 

Moravice těsně nad existujícím jezem (tzv. hradeckým splavem) pod obcí Žimrovice. Rovněž musel být 

na Moravici, asi 300 m pod papírnou (Obr. 5.11), vybudován nádržní práh, napouštěcí stavidlo a 

přívodní zařízení vody z Moravice do spodního náhonu. Tím bylo dosaženo potřebného objemu vody 

6 m3/s a spádu 5,3 m na turbíny (SOkA Opava, karton 1052; Král, 1990). Celková délka horního a 

spodního náhonu dosáhla 5,5 km (viz Mapa 3). Schultzův mlýn a pilu Karl Weisshuhn od majitele 

odkoupil, rozšířil a přestavěl na byty pro společníky papírny. 
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Obr. 5.11 Projekt výstavby dřevobrusírny a spodní elektrárny (parcela č. 140/1) a prodloužení spodního náhonu 
– celková situace, 27. 8. 1911 (zdroj: SOkA Opava, karton 1052) 

Vodní elektrárna byla postavena na parcele č. 140/1, spolu s budovou nové brusírny (Obr. 5.12). 

V elektrárně byly instalovány dvě Francisovy turbíny s výkonem 190 a 140 HP, v roce 1912 byly 

uvedeny do provozu. V roce 1913 byla k budově brusírny postavena lokomotiva zn. Lanz na horkou 

páru s výkonem 200 HP. Brusírna tak mohla fungovat nepřetržitě, i při malých průtocích vody v náhonu. 
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Obr. 5.12 Projekt výstavby brusírny a elektrárny na spodním náhonu, 27. 8. 1911 (zdroj: SOkA Opava, karton 
1052) 

O necelých deset let později, v roce 1921, byl provoz spodní dřevobrusírny zrušen, protože se 

ekonomicky nevyplácela doprava vyrobené dřevoviny do 1100 m vzdálené papírny. Elektrárna zůstala 

plně funkční, vyrobený střídavý proud (3000 V/350 kW) se využíval na pohon holendrů v papírně (SOkA 

Opava, karton 44, kronika; SOkA Opava, karton 44, Historie Olšanských papíren). 

V roce 1926-27, po 34 letech provozu Girardových turbín a dřevobrusírny v papírně, bylo přistoupeno 

k celkové rekonstrukci brusírny a výměně turbín za výkonnější a modernější Francisovy. Brusírna i 

nové turbíny byly umístěny v nové, železobetonové budově postavené firmou Edvard Ast a spol. (Král, 

1990). Dvě Francisovy turbíny od firmy Českomoravská Kolben (ČMK) byly k sobě postaveny zrcadlově 

a dodávaly výkon 2x750 HP při průtoku 3,5 m3/s. K nim byl instalován generátor značky Siemens-

Schuckert. Jak turbíny, tak generátor jsou v papírně funkční dodnes. V průběhu času prošly vícero 

opravami a generálními opravami, např. v letech 1981-84, 1995. Zároveň se papírna připojila do 

ostravské elektrorozvodné sítě a v případě přebytku nebo odstávky provozu papírny dodávala 

elektřinu pro Opavu. Naopak, při malých průtocích vody v Moravici, mohla továrna ze sítě proud 

odebírat, čímž se stala její výroba nezávislá na vodním zdroji. 

V souvislosti s výměnou turbín muselo být vybudováno nové ukončení horního náhonu. Bylo zřízeno 

mnohoúčelové zařízení, vtokový objekt, tzv. „hřeben“, s jemnými česly a pohyblivými stavidly. 

Vybudovány byly dvě nové přívodní betonové roury k turbínám o průměru 1,3 m a souběžně s nimi 
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roura na technologickou vodu s průměrem 0,3 m (Obr. 5.13). Ruční manipulací stavidly v hřebenu se 

řídilo množství vody přitékající rourami na turbíny. 

 

Obr. 5.13 (A) Nový vtokový objekt na konci horního náhonu (zdroj: Král, 1990); (B) Nové přívodní betonové roury 
k Francisovým turbínám, rok 1926 (zdroj: SOkA Opava, karton 44, kronika) 

 

Obr. 5.14 Ukončení horního náhonu s pevnými a pohyblivými stavidly – současný stav (foto: VÚV červen 2021) 

V pravé části ukončení horního náhonu (těsně nad česly) je instalováno pohyblivé stavidlo sloužící, 

v případě potřeby, na úplné vypuštění náhonu. Vpravo od něj (Obr. 5.14) jsou tři segmenty pevných 
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stavidel a jedno pohyblivé pro odtok přebytečné vody (nebo vody při vysokých stavech). Voda tak padá 

přes skalnatý svah do Moravice a vytváří tzv. umělý vodopád. Vpravo od pevných segmentů stavidel se 

nachází poslední z výpustí na ledovou tříšť (nebo naplavené nečistoty). Na levém břehu, oproti výpusti 

na ledovou tříšť, se nachází dřevěný žlab na plavení dřeva do prostoru skladu (dnes už jen relikt počátku 

žlabu).  

Již měsíc po skončení druhé světové války byla výroba v papírně obnovena a její elektrárna byla první 

znovu zprovozněnou v okrese Opava. Dodávala elektrický proud i pro opavskou nemocnici (SOkA 

Opava, karton 44, Historie Olšanských papíren). 

V roce 1948, z důvodů posílení energetických zdrojů v papírně, se začala stavět parní teplárna. Kvůli 

různým technickým a jiným problémům byla zprovozněna až v roce 1957. Teplárna spaluje hnědo a 

černouhelný hrubý prach. 

V souvislosti s výstavbou parní teplárny, ale i z důvodu nadměrného opotřebení Francisových turbín 

v spodní elektrárně (nedávaly již potřebný výkon) a opakujících se nízkých průtoků v Moravici, byl 

v roce 1957 provoz spodní elektrárny zastaven. Nižší průtoky vody v Moravici byly způsobeny i 

výstavbou Kružberské přehrady v 50. letech (viz podrobněji kap. 4). V roce 1961 podaly Vratimovské 

papírny žádost na ONV v Opavě o zrušení vodního oprávnění k spodní elektrárně (SOkA Opava, karton 

44, Historie Olšanských papíren). 

V roce 1966 se uskutečnilo poslední plavení dřeva po náhonu do papírny a od roku 1972 bylo 

ukončeno zpracování dřeva na dřevovinu. Přešlo se na zpracování sběrného papíru. Náhon tak od roku 

1972 plní jen dvě funkce, zdroj vody pro technologickou vodu a pro výrobu elektrické energie. 

V období 1981 – 1984 probíhala generální oprava vodních turbín a odstranění dřevobrusů v papírně. 

Stavidla vtokového objektu byla opatřena hydraulickým ovládáním (SOkA Opava, karton 44, Historie 

Olšanských papíren; ZAO, prozatímní karton 36). Realizovaná byla i generální oprava potrubních tras a 

oprava břežních zdí horního náhonu. Zatrubněna byla část spodního náhonu od papírny po křížení 

s potokem Melečkem.  

Samostatnou kapitolu vodního hospodářství papírny představuje problematika odpadních vod 

z výroby a provozu a jejich čištění. Nevyhovující kvalita těchto odpadních vod zaústěných do spodního 

náhonu byla i jednou z příčin dlouhotrvajícího vleklého procesu snahy o zatrubnění této části náhonu. 

V červnu 1987 byla vedením papírny podána žádost o zatrubnění spodního náhonu v části od křížení 

s potokem Melečkem po bývalou spodní elektrárnu, a to na ONV Opava a dalším dotčeným orgánům, 

jako např. SMVaK Opava, Sbor požární ochrany, Útvar okresního hygienika, Český rybářský svaz, Povodí 

Odry, Státní meliorační správa v Ostravě, OS státní památkové péče a ochrany přírody Opava (SOkA 

Opava, karton 1143). Žádosti bylo vyhověno (s platností do konce roka 1990), a to za splnění 

následujících podmínek: zatrubněný náhon bude sloužit k odvedení předčištěných odpadních vod 

z papírny na centrální ČOV, zachována bude doprovodní stromová a keřová zeleň, nedojde ke zhoršení 
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kvality vody v Moravici, křížení s Melečkem bude upraveno. Stavba potrubí o délce 618 m a s profilem 

2 x 1000 mm bude vést stávajícím korytem náhonu.  

Žádost o stavební povolení v předmětné věci byla podána v říjnu 1990 na ONV Opava a v listopadu 

1990 byla zamítnuta, protože „stavba nebude přínosem z hlediska vodohospodářského, nesloužila by 

svému účelu, a tedy by nebyla funkční“ (SOkA Opava, karton 1143). V projektu se totiž neřešila kvalita 

odpadních vod z papírny, ani výustě a přepady vod ze žump a septiků obyvatel Žimrovic do náhonu. 

ONV se neztotožnil se stanoviskem hygienika, že náhon bude odvádět odpadní vody na ČOV. Rovněž 

zdůraznil myšlenku, že se jedná o historické vodohospodářské dílo, které má své opodstatnění, což je 

důvodem pro jeho zachování. Nařídil tak vedení žimrovické papírny spodní náhon vyčistit a zachovat 

jej jako vhodný krajinotvorný prvek lokality (SOkA Opava, karton 1143). 

Z dalších dokumentů (SOkA Opava, prozatímní karton 28) však vyplývá, že papírna již koncem roka 

1987, bez udělení stavebního povolení, svůj záměr zatrubnění předmětné části spodního náhonu 

realizovala, a to dle parametrů popsaných v původním projektu. V roce 1993 jí tak bylo dodatečně 

schváleno stavební povolení se specifikací nápravných opatření. 

V lednu 1995 požádaly papírny o zatrubnění části spodního náhonu v místech bývalé vodní elektrárny 

na parcele č. 140/3. Žádosti bylo v témže roce vyhověno spolu s povolením zasypání prostor, ve kterých 

jsou uloženy staré Francisovy turbíny, struskou a překrytím betonovou deskou o mocnosti 20cm (SOkA 

Opava, prozatímní karton 28). 

Současný stav spodního náhonu je následující: část od papírny až po ČOV v Žimrovicích je zatrubněná. 

Veškeré původní doprovodní objekty jsou zaniklé. Od ČOV pokračuje náhon jako otevřené koryto a ústí 

do Moravice těsně nad jezem pod obcí. Levostranně do něj ještě pod ČOV přitékají vody bývalého 

Mlýnského (Schultzova) náhonu (Obr. 5.15). 

 

Obr. 5.15 (A) Otevřená část spodního náhonu pod ČOV, soutok s Mlýnským náhonem (B) Zaústění spodního 
náhonu do Moravice nad jezem (foto: VÚV červenec 2021) 

 

A B 
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Hodnocení Weisshuhnova náhonu jako funkčního celku a potenciál jeho památkové ochrany 

Původní funkční celek Weisshuhnova náhonu byl tvořen vzdouvacím objektem, tj. jezem na Moravici 

u Kozího hřbetu, stavidly na počátku náhonu, vlastním tělesem horního náhonu, třemi tunely, dvěma 

akvadukty, výpustmi na ledovou tříšť a naplavené nečistoty, strážními domky na trase náhonu, 

vtokovým objektem na konci horního náhonu s česly a stavidly, pevnými a pohyblivými stavidly na 

konci náhonu pro regulaci vody v náhonu, dřevěným plavícím žlabem na dřevo do skladu, přívodnými 

rourami na turbíny, vodními turbínami (Girardovy, resp. Francisovy), odtokovým kanálem, resp. 

spodním náhonem a spodní vodní elektrárnou. Jeho celková délka představovala 5,5 km, z toho délka 

horního náhonu 3,6 km (Obr. 5.16). 

 

Obr. 5.16 Mapa celého původního funkčního celku Weisshuhnova náhonu (zdroj: SOkA Opava, karton 44, 
kronika) 

Tento celek představoval v době svého vzniku důmyslné technologické zařízení z mnoha pohledů. Celá 

část horního náhonu vznikala ve složitých terénních podmínkách, ve strmých skalnatých svazích. 

Weisshuhn dokázal svou zručností, znalostmi a zkušenostmi získanými na cestách v zahraničí vytyčit a 

následně realizovat takovou trasu horního náhonu a s takovými parametry, aby bylo dosaženo 

potřebného spádu pro provoz vodních turbín 22 – 23,5 m a průtok vody 4 m3/s (později úpravami břehů 

náhonu až 6 m3/s). Celé dílo bylo raženo ve skále o konstantní šířky 4 – 5 m, tunely byly v tvrdé čedičové 

skále raženy ručně. Na práci byli najati dělníci z Itálie se zkušenostmi s ražením tunelů v alpských 

podmínkách. Náhon byl dokončen ve velmi krátkém čase, za 10 měsíců. Technickými opatřeními byly 

vyřešeny i situace zvládání vysokého stavu vody v Moravici. Dřevo bylo plaveno ze vzdálenosti 50 km, 

později až 60 km (od Malé Štáhle) k náhonu a odtud až do dřevoskladu pomocí dřevěného plavícího 

žlabu gravitačně (Obr. 5.17). V dřevobrusírně byly instalovány Girardovy turbíny od světově úspěšné 

švýcarské firmy Escher, Wyss and Co. 
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Obr. 5.17 Dobový pohled na papírnu v Žimrovicích, rok 1941 (zdroj: SOkA Opava, karton 44, kronika) 

Voda z náhonu se využívala vícero způsoby, což výrobu dřevoviny a papíru výrazně zlevňovalo. Karl 

Weisshuhn tak mohl pronikat na trhy po celé Evropě. Kromě plavení dřeva do papírny se náhon využíval 

jako zdroj vody pro vodní turbíny, které ji proměňovaly na mechanickou energii k provozu dřevobrusů 

a papírenských strojů, příp. na elektrickou energii, která mohla být později dodávána i do veřejné sítě. 

Technologická voda potřebná pro provoz byla dalším způsobem využití vody z náhonu a rovněž se 

rozváděla po objektech gravitačně. 

20 let po uvedení papírny do provozu byl spodní náhon prodloužen až k dalšímu jezu na Moravici (tzv. 

hradeckému splavu) a v podstatě odpadní voda z papírny byla využita znova, a to na pohon dřevobrusů 

v nové spodní brusírně prostřednictvím dvou Francisových turbín v nově postavené spodní elektrárně. 

Později byla z této elektrárny dodávána elektřina do papírny, a to až do roku 1957. 

Spodní náhon s objekty sice po roce 1957 přestal plnit svou funkci a postupně byl zatrubněn a objekty 

zničeny, horní náhon z roku 1891 je však stále nepřetržitě plně funkční, pravidelně udržován a 

opravován, a to převážně s využitím autentické stavební hmoty (kamenné zdivo). Menší úseky, 

zejména v místech strmých svahů, které jsou častěji porušovány, jsou opraveny betonem. Francisovy 

turbíny, které v roce 1927 nahradily Girardovy turbíny, a generátor jsou původní, po generálních 

opravách, stále funkční a vyrábí až do současnosti elektrickou energii, která tvoří cca 15 % celkové 

dnešní spotřeby továrny. 

Celý funkční celek Weisshuhnova náhonu nemá jen historickou, stavební a technologickou hodnotu, 

ale je i významným krajinným prvkem, velmi citlivě zasazeným do původního prostředí, se kterým 

působí harmonicky jako jeden celek. Zároveň snaha majitelů o jeho autentický vzhled a stav a 

pravidelná údržba a čištění z něj dělají unikátní vodní dílo funkční již 130 let (přesně!), které 
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v posledních letech čím dále tím více přitahuje řadu zájemců a zvyšuje tím nejen rekreační a turistický 

potenciál dané oblasti (v pozitivním smyslu), ale přispívá i k osvětě a propagaci památkově hodnotných 

staveb technického charakteru. Důkazem tohoto trendu je i fakt, že v roce 2014 se horní papírenský 

náhon stal v krajském kole ankety MF Dnes nejpozoruhodnějším unikátem Moravskoslezského kraje 

(IDNES, 2014) a porazil tak MPR Nový Jičín, Příbor a Štramberk. Ještě pro zajímavost, na 3. místě 

skončila halda Ema v Ostravě. 

Z hlediska jeho možné památkové ochrany má dnes samozřejmě smysl posuzovat již jen existující část 

původního funkčního celku, a to horní papírenský náhon (1891) se souvisejícími objekty a původní 

Francisovy turbíny (1927) s generátorem v elektrárně papírny. O to důležitější je konstatování, že 

všechny části tohoto celku jsou plně funkční, autentické a plní původní funkci. 

V následující Tab. 5.1 je představeno hodnocení funkčního celku Weisshuhnova náhonu s využitím 

kritérií navržených a testovaných pro připravovanou metodiku hodnocení VH-objektů z hlediska 

památkové péče. I z tohoto hodnocení vychází papírenský náhon jako významný na regionální úrovni, 

což ukazuje na potenciál jeho památkového významu. 

Tab. 5.1 Výsledky hodnocení funkčního celku Weisshuhnova náhonu v Žimrovicích podle návrhu metodiky 
hodnocení VH - staveb 

KRITÉRIUM 
BODOVÝ 

ZISK 
SLOVNÍ HODNOCENÍ POZNÁMKA 

O
B

EC
N

Á
 H

O
D

N
O

TÍ
C

Í K
R

IT
ÉR

IA
 

Stavební stav 4 
částečně poškozená 

stavba 

spodní náhon zatrubněn, jeho 
doprovodné stavby a spodní elektrárna 
zanikly, horní náhon s objekty plně 
funkční, udržovaný 

Stav ve vazbě na 
technologii 

5 stavba zachována 

zachovány plně funkční akvadukty, 
tunely, funkční výpustě na ledovou tříšť, 
funkční původní turbíny, dřevěné koryto 

z náhonu do dřevoskladu neexistuje; 
spodní turbíny zasypány 

Stávající funkčnost 5 funkční 
Horní náhon je plně funkční (voda pro 

výrobu el. energie a technologická voda) 

Technologický tok 5 
techn. celek – širší 

soustava 

Horní a spodní náhon, jezy, akvadukty, 
tunely, stavidla, elektrárna v papírně a 
spodní elektrárna, pohon papírenských 
strojů (původně) 

Míra autenticity 
funkce 

10 
slouží původnímu účelu, 

je v provozu 

Od roku 1891 slouží nepřetržitě 
původnímu účelu – zdroj technolog. vody 

a pohon papírenských strojů, resp. 
výroba elektřiny. Plavení dřeva do roku 

1966. 

Hodnota nového 
využití 

5 významné 
turistický cíl, regionální atrakce, posílení 
cestovního ruchu 

Míra dochovanosti 
stavby 

5 
původní, s mírnými 

opravami 
horní náhon je pravidelně opravován, 
spodní náhon zatrubněný 
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Míra dochovanosti 
technických zařízení 

5 
Původní zařízení 

s mírnými opravami pro 
zachování funkčnosti 

Girardovy turbíny v elektrárně vyměněny 
v roce 1927 za Francisovy, ty postupně 

opravovány (1981 – 1984, 1995) 

Autenticita stavební 
hmoty 

5 autentický materiál 
pravidelné opravy horního náhonu 
převážně autentickým materiálem, 
některé menší úseky betonové 

Autenticita 
technologického 
provedení 

5 
autentické provedení 
oprav a rekonstrukcí 

Funkční původní Francisovy turbíny, 
stavidla u vtokového objektu z ručního 
ovládání na hydraulické (1984) 

TY
P

O
LO

G
IC

K
Á

 K
R

IT
ÉR

IA
 

První svého druhu 10 úroveň regionální 
funkční papírenský náhon na Opavsku 
v skalnatém terénu ve svazích kopců 

Nejstarší svého 
druhu 

0 - Není známo 

Jediná dochovaná 
svého druhu 

10 úroveň regionální 
funkční zachovalý původní papírenský 
náhon na Opavsku v skalnatém terénu ve 
svazích kopců 

Výjimečné použití 
dané technologie 

10 úroveň regionální 
horní náhon ražen ručně v skalnatém 
terénu, funkční Francisovy turbíny z roku 
1927 

Výjimečné 
parametry 

10 úroveň regionální 

délka horního a spodního náhonu cca 5,5 
km; plavení dřeva až ze vzdálenosti 60 km; 
převýšení mezi horním náhonem a 
elektrárnou 22 – 23,5 m 

Výskyt v ČR 0 6 a více více náhonů v rámci ČR 

TR
A

D
IČ

N
Í K

R
IT

ÉR
IA

 

Významný autor 0 ne  

Reprezentant stylu 0 ne z architektonického hlediska není 

Architektonická 
kontinuita 

5 
stavba odpovídá době 

vzniku 
horní náhon – 1891, včetně akvaduktů a 
tunelů, stavidel 

Umělecká a 
umělecko-řemeslná 
díla 

0 ne  

Architektonické a 
výtvarné detaily 

0 ne  

Pohledová 
dominanta 

0 ne  

Součást panoramatu 0 ne  

Vytváří identitu 
místa/města 

1 ano krajinotvorný prvek 

Stopy působení času 1 ano  

V
ÝS

LE
D

K
Y 

OBECNÁ HODNOTÍCÍ 
KRITÉRIA 

54 
STAVBA JE ZACHOVALÁ, S PŮVODNÍ FUNKCÍ, PŘEVÁŽNĚ AUTENTICKÁ 
HMOTA I TECHNOLOGICKÉ PROVEDENÍ 

TYPOLOGICKÁ 
HODNOTA 

40 
VÝZNAM NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI, DOSUD FUNKČNÍ NÁHON 
V SKALNATÉM KOPCOVITÉM TERÉNU S PŮVODNÍ FUNKCÍ A 
FUNKČNÍMI FRANCISOVÝMI TURBÍNAMI 

TRADIČNÍ KRITÉRIA 7 VYTVÁŘÍ IDENTITU MÍSTA, ODPOVÍDÁ DOBÉ VZNIKU 

CELKEM 101 VÝZNAMNÝ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 
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Interpretace mapy 

Výsledky výzkumu funkčního celku Weisshuhnova náhonu jsou zobrazeny na Mapě 3 s názvem 

„Hodnocení funkčního celku Weisshuhnova papírenského náhonu z hlediska památkové péče (stav k 

roku 2021)“. 

Vlastní mapa je rozdělená na dvě mapová okna. Levé mapové okno zobrazuje současný stav obou částí 

náhonu, horního i spodního a stav souvisejících objektů. Pravé mapové okno zobrazuje všechny objekty 

a části náhonu, které postupně od roku 1891 vznikaly nebo již existovaly, a to bez ohledu na jejich stav 

v současnosti. 

Objekty na pravém mapovém oknu jsou zobrazeny na podkladu Topografické mapy 1:25 000 z roku 

1955. Je to časově první dostupný mapový podklad, na kterém je již náhon zachycen. Horní náhon je 

celý vyobrazen zelenou barvou, protože vznikl jako jeden celek, a to v období červenec 1890 – květen 

1891. Objekty na něm (stavidlo, tunely, akvadukty, výpustě na ledovou tříšť a naplavené nečistoty, 

strážní domky, lávky, propustky a vodní elektrárna) jsou znázorněny dle legendy na mapě. Rovněž jsou 

zachyceny jezy, a to tzv. Weisshuhnův jez na Moravici u Kozího hřbetu (počátek náhonu) a jez pod obcí 

Žimrovice, tzv. hradecký splav, nad kterým do Moravice zpět ústí spodní náhon. Zachyceny jsou i 

polohy dvou historických vodních mlýnů (Albrechtický, Domoradovický), přičemž Albrechtický mlýn 

vlastnili bratři Weisshuhnové a původně uvažovali o výstavbě papírny na jeho místě.  

Hnědou linií je zachycen průběh a umístění dřevěného koryta (plavícího žlabu), který měl šířku cca 0,5 

m, začínal na konci horního náhonu na levé straně před vtokovým objektem a splavoval gravitačně 

dřevo do prostoru skladu v papírně. Modrými liniemi u vtokového objektu jsou znázorněny přepady 

vody do Moravice (jalový odtok) od pevných a pohyblivých stavidel u vtokového objektu, rovněž tak 

zatrubněný úsek přivádějící vodu na turbíny v dřevobrusírně/elektrárně. Modrou barvou je rovněž 

znázorněn původní spodní náhon (odtok vody od turbín), ještě před jeho prodlužováním a současný 

odtok vody od elektrárny, který ústí přímo do Moravice. 

Spodní náhon byl 3x prodlužován (z důvodů popsaných výše v textu), každé jeho prodloužení má svou 

vlastní barvu na mapě. Objekt Schulzova mlýna a pily, který byl v čase jeho prodeje Wesshuhnovi již 

nefunkční (1911), je rovněž na mapě znázorněn, spolu s objektem současné ČOV, která byla postavená 

v 90-ych letech 20. století. 

Samostatnou vrstvou je zobrazena kilometráž celého náhonu v celkové jeho délce 5,5 km od 

Weisshuhnova jezu po ústí do Moravice.   

Objekty na levém mapovém oknu jsou zobrazeny na podkladu současné základní mapy z roku 2020 

(ČÚZK©). Mapa zobrazuje aktuální stav částí náhonu  a všech objektů. Zaniklé objekty, všechny tři 

mlýny a spodní elektrárna, jsou zobrazeny šedou. Zatrubněná část spodního náhonu je rovněž 

zobrazena šedou linií. 
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Nejpodstatnější informace se skrývá v zobrazení aktuálního stavu úseků horního náhonu, kdy byl 

terénním průzkumem (květen – červen 2021) vymapován stav obou břehů náhonu. Průzkumem bylo 

zjištěno, že levý břeh náhonu (po směru toku) je v převážné míře tvořen skalnatým břehem, přirozeným 

břehem (neskalnatým), několik menších úseků je tvořeno kamenným zdivem, v jednom úseku mezi cca 

3,1 a 3,2 km je kamenné zdivo silně degradované. Na pravém břehu absolutně převládá kamenné 

zdivo, které je vesměs v dobrém, udržovaném stavu. Oba akvadukty (dno i břehy) a úsek těsně před 

vtokovým objektem jsou vybetonované, čtyři menší úseky (cca 30 – 60 m) jsou rovněž z betonu, 

protože jsou na exponovaných místech a při vyšších stavech vody byly narušovány (Obr. 5.18). Jedná 

se i o případ povodňové události z května 2010, kdy došlo k protržení boční stěny ve strmém svahu na 

úseku několika desítek metrů. 

 

Obr. 5.18 (A) Pravý břeh náhonu z kamenného zdiva, levý břeh ve skále (B) betonový úsek pravého břehu (C) 
betonové dno i břehy akvaduktu 1 (D) výpust na ledovou tříšť a naplavené nečistoty (foto: VÚV červenec 2019 a 
červen 2021) 

 

 

  

A B 

C D 
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5.4.  Popis nejistot 

Nejistoty výsledků realizovaného výzkumu vyplývají jednak z nejistot vstupních archivních dat, 

použitých mapových podkladů, ale i vlastního hodnocení významu vodohospodářských objektů. 

Identifikace objektů na mapách, v závislosti na jejich přesnosti a podrobnosti, daných konkrétním 

obdobím vzniku daného mapového díla, může být v některých případech nejednoznačná nebo ne 

dostatečně přesná. I v rámci rešerše literatury a archivních podkladů byly objeveny nesrovnalosti v 

datech realizace některých rekonstrukcí, oprav nebo např. v popisu fází zatrubnění spodního náhonu. 

Zjištěné druhy nejistot jsou však při tomto typu výzkumu běžné a celkový popis a hodnocení významu 

náhonu tím nebylo ovlivněno. 
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6. Mapa 4 – Soubor vodohospodářských objektů v povodí Podolského 
potoka (stav k r. 2021) 

6.1.  Stručná charakteristika území 

Podolský potok je se svou délkou více než 20 km a plochou povodí přes 81 km2 významným 

pravostranným přítokem Moravice odvodňujícím jihovýchodní část Hrubého Jeseníku (Obr. 6.1). 

Pramení na jihovýchodním úpatí Břidličné hory (1358 m n. m.) v nadmořské výšce asi 1190 m n. m. a 

stéká Žďárským Žlebem směrem k jihu. Svůj směr mění na převážně jihovýchodní v úrovni soutoku se 

Žlutým potokem, který odvodňuje oblast vrchovištního rašeliniště Skřítek. Poté protéká Ždárským 

Potokem a Starou Vsí, kde do něj ústí Stříbrný potok pramenící poblíž bývalé chaty Alfrédky na úbočí 

Jelenky (1214 m n. m.), následně Rýmařovem (části Janovice, Janušov, Erdovice), Jamarticemi a ve 

Velké Štáhli se v nadmořské výšce asi 545 m n. m. vlévá do Moravice. 

 

Obr. 6.1 Přehledová mapa povodí Podolského potoka 

Přírodní podmínky Hrubého Jeseníku byly určující pro způsob hospodaření a využívání krajiny. Celé 

povodí Podolského potoka spadalo původně do Janovického panství. Jeho majitelé byli proto ve 

starším období rozhodujícím činitelem hospodářského rozvoje v souvislosti s využíváním vodních 

zdrojů. Hojnost vody a potřeba vytěžit lesní porosty dalo vznik vrchnostenské pile, založené v 

příhodném místě na soutoku Podolského a Stříbrného potoka. Rozlehlé lesní porosty poskytovaly 

dostatečné množství dřevní hmoty, jednak coby paliva, jednak jako výrobní suroviny. Těžba probíhala 
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ve velmi členitém terénu, a proto byly podél Podolského potoka i jeho přítoků – Splavského a 

Stříbrného potoka – vybudovány nádrže (Obr. 6.2), které v době potřeby umožňovaly upraveným 

korytem dopravovat vytěžené dřevo směrem k pile (objekt FID 370) při soutoku Podolského a 

Stříbrného potoka a dalším provozovnám.  

 

Obr. 6.2 Obnovená historická klauza z r. 1891 na Splavském potoce – objekt FID 472 (foto: VÚV květen 2021) 

Nové impulsy pro rozvoj železářství a hutnictví znamenal přechod panství na rod Harrachů v r. 1721. 

Do Janovic a Staré Vsi na Podolském potoce přesídlil hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach tkalce ze 

svého panství z Čech. Tím rozvinul zpracování lnu, jehož pěstování v podhorských oblastech bylo běžné. 

Podnítil tak pozdější rozvoj textilního průmyslu v Rýmařově a jeho okolí. Rovněž se snažil oživit 

železářství i dobývání nerostného bohatství v kraji (olověné rudy, vápenec, pokus o výrobu cementu, 

neúspěšná prospekce na kamenné uhlí atd.). Komplex harrachovských báňských a železářských závodů 

byl značně rozsáhlý. Patřilo k němu více vodohospodářských staveb na Podolském potoce ve Staré Vsi, 

Janušově a Janovicích, ale i objekty v dalších vesnicích na panství (zejména Karlov). Hutě si na konci 18. 

století a na počátku 19. vydobyly jistý věhlas, ale v době po polovině 19. století byly i přes modernizační 

snahy úpadkové. Místní zdroje nestačily, takže výroba se dovozem materiálů neúměrně zdražovala. 

Roku 1894 byly hutě pronajaty firmě Petzold, od roku 1918 firmě Voigtmann, která je v roce 1939 

koupila. Kromě hutí zde však vznikla řada dalších provozů (např. mlýnů, kováren či papíren) 

využívajících vysoké vodnosti Podolského potoka a jeho přítoků. Již na konci 17. století, roku 1682, 

vznikla z popudu vrchnosti janovického panství na Podolském potoce ve Staré Vsi papírna i s náhonem. 

Dlouhou dobu byla vůbec prvním doloženým vodohospodářským objektem. Zřejmě z důvodů potřeby 
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čisté vody pro technologii výroby papíru nad ní nic nestálo. Papírna získala velký věhlas a prosperovala 

i díky „státním“ zakázkám, kdy v 18. století pravidelně zásobovala různými druhy papíru nejvyšší 

zeměpanský úřad. Voda byla dle potřeby rozváděna důmyslným systémem náhonů, z nichž část se 

zachovala až do dnešní doby (Obr. 6.3). Některé byly poměrně dlouhé (Stará Ves, Janušov, Rýmařov) a 

postupně na nich vzniklo větší množství vodohospodářských objektů různého výrobního zaměření. 

Před každým z nich byl důsledně vybudován jalový odpad pro ochranu použité technologie nebo náhon 

někde vytvářel ramena. Pro průběžné doplňování toku vody v náhonu sloužilo několik propojek z 

Podolského potoka. 

 

Obr. 6.3 Ukázky zachovalých částí náhonů v povodí Podolského potoka – (A) mimoúrovňové křížení náhonu 
Podolského potoka, vedeného vantrokem, se Stříbrným potokem poblíž pily ve Staré Vsi, (B) začátek náhonu 
Anenské huti na Stříbrném potoce s kamenným opevněním břehů nad Starou Vsí, (C) koryto náhonu Anenské 
huti nad Starou Vsí (foto: VÚV květen 2021) 

6.2.  Datová základna a jiné vstupní zdroje 

Informace o vodohospodářských objektech v povodí Podolského potoka byly získány z těchto podkladů 

a vstupních údajů: 

• Seznam a mapa vodních děl republiky Československé z r. 1932 

• Státní vodohospodářský plán republiky Československé z r. 1953 

• Topografické mapy Československa 1 : 25 000 z let 1953 – 1957 

• Základní mapa České republiky ČUZK z r. 2020 

• ZABAGED – vektorová geodatabáze ČUZK z r. 2020 

• indikační skici a povinné císařské otisky ke stabilnímu katastru 

• Dokumentace (manipulační řády - MŘ a rozhodnutí) poskytnuté Povodím Odry a vodoprávním 

úřadem MÚ Rýmařov 

• Energetický regulační úřad – vyhledávač licencí (dostupný online) 

• Památkový katalog Národního památkového ústavu (PK NPÚ) 

• odpovídající archivní fondy Slezského zemského archivu v Opavě (včetně pobočky v Olomouci) 
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• odpovídající archivní fondy Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově 

• odpovídající archivní fondy Moravského zemského archivu v Brně 

• relevantní odborná literatura 

• vlastní terénní šetření 

6.3.  Metodika řešení 

Činnosti v rámci Podolského potoka spočívaly v konfrontaci databáze vodohospodářských objektů 

identifikovaných a lokalizovaných z map I., II. a III. vojenského mapování, Seznamu a mapy vodních děl 

republiky Československé z r. 1932, Státního vodohospodářského plánu republiky Československé z r. 

1953, Topografické mapy Československa 1 : 25 000 z let 1953 – 1957, Základní mapy České republiky 

ČÚZK a vektorové geodatabáze ČUZK ZABAGED z r. 2020 s informacemi získanými studiem písemností 

uložených ve fondech Slezského zemského archivu v Opavě (včetně pobočky v Olomouci) a Státního 

okresního archivu v Bruntále (pobočky v Krnově), evidencí Energetického regulačního úřadu a při 

terénním průzkumu.  

Způsob lokalizace vodohospodářských objektů z jednotlivých mapových podkladů je popsán v kapitole 

2.1. V rámci výzkumného území Podolského potoka bylo u všech objektů ověřováno jejich správné 

umístění a v případě potřeby provedeny korekce. U již neexistujících objektů bylo využito stabilního 

katastru z 30. let 19. st., popř. písemných pramenů. Polohu dochovaných objektů či jejich pozůstatků 

bylo možné ověřit terénním průzkumem doplněným o rešerše. V jednotlivých případech se tedy 

mohou objekty svou polohou mírně lišit od geodatabáze vodohospodářských objektů pro celé povodí 

Moravice. Jejich jedinečný identifikátor „FID_mapa“ však zůstal zachován. 

Kromě polohy bylo možné také porovnat vývoj funkce vodohospodářských objektů. Funkce 

identifikovaná z mapových podkladů může být do určité míry zkreslena omezením mapového klíče 

dané mapy a navíc se vztahuje k určitému období. Naproti tomu písemné prameny umožnily lépe 

postihnout kontinuitu funkce jednotlivých objektů. 

Z provedených analýz veškerých dostupných podkladů vzešla mapa souboru vodohospodářských 

objektů v povodí Podolského potoku, spolu s mapou výskytu a vývoje turbín/malých vodních 

elektráren. V rámci textové části jsou stručně popsány vodohospodářské objekty zaznamenané v 

archivních fondech a literatuře; zvlášť jsou popsány doposud existující malé vodní elektrárny.  

6.4.  Popis výsledků výzkumu 

Popis souboru historických vodohospodářských objektů a jejich vývoj 

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé vodohospodářské objekty identifikované s využitím 

písemných pramenů z archivních fondů, popř. terénního průzkumu. Objekty jsou seřazeny po směru 

toku Podolského potoka a jeho přítoků. Pro lepší orientaci je možné vycházet z Tab. 6.1, kde je uveden 

kompletní výčet vodohospodářských objektů v povodí Podolského potoka, včetně vývoje jejich funkce. 
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Tab. 6.1 Přehled vodohospodářských objektů identifikovaných v povodí Podolského potoka s využitím mapových 
podkladů, písemných pramenů a terénního průzkumu (řazení podle identifikátoru FID mapa) 

FID 
mapa lokalizace (ind. skici) archiv 

mapové podklady / terénní průzkum 
1. VM 2. VM 3. VM 30. léta 50. léta současnost 

287 - - - - - - - vodojem 
289 - - - - - - - vodojem 
294 - - - - - - - ČOV 
297 - - - - - - - hráz rybníka 
298 Rýmařov dům č. 232 mlýn mlýn mlýn mlýn mlýn a 

elektrárna 
budova budova 

299 Jamartice, dům č. 31 olejný mlýn mlýn mlýn mlýn olejárna budova budova 
300 Rýmařov, dům č. 231 mlýn mlýn mlýn mlýn mlýn mlýn budova 
301 Jamartice, dům č. 73 mlýn - mlýn mlýn - elektrárna elektrárna 
302 - - - - - - vodojem vodojem 
303 - - - jez jez - jez jez 
305 - - - jez jez - jez jez 
307 - - - jez jez - jez jez 
308 Rýmařov, dům č. 98 mlýn mlýn mlýn mlýn mlýn mlýn neexistuje 
309 Jamartice, dům č. 30 mlýn - mlýn mlýn - budova budova 
311 - - - - - - - vodojem 
312 Rýmařov, dům č. 144 ?, později 

kožedělný 
průmysl 

mlýn mlýn mlýn - budova budova 

315 - - - - - - - vodojem 
314 - - - jez jez - jez jez 
316 Rýmařov, dům č. 109 mlýn - mlýn mlýn pila budova budova 
317 - - hráz 

rybníka 
hráz 

rybníka 
hráz 

rybníka 
- hráz 

rybníka 
hráz rybníka 

318 - - - - - - vodojem vodojem 
320 - - - - - - - jez 
321 Rýmařov, dům č. 455 původně hamr, 

později drátěná 
huť Krisch 

mlýn mlýn budova hřebírkárna budova elektrárna 

322 - - - - - - - hráz rybníka 
324 - - - - - - - hráz rybníka 
325 - - - - - - vodojem neexistuje 
327 Janušov, dům č. 4 továrna na 

cívky 
mlýn budova budova olejárna budova elektrárna 

329 - - - - - - vodojem vodojem 
nefunk. 

330 - - jez jez jez - jez jez 
331 - - mlýn budova budova - - neexistuje 
332 - - mlýn bělidlo bělidlo - budova budova 
334 Janovice, dům č. 8 ?, požději 

elektrárna 
- mlýn mlýn elektrárna elektrárna elektrárna 

338 Janušov, dům č. 75 mlýn mlýn mlýn budova - mlýn elektrárna 
342 Janušov, dům č. 140 strojírna mlýn mlýn kovárna kovárna budova budova 
343 Janušov, dům č. 137 slévárna mlýn mlýn mlýn mlýn elektrárna neexistuje 
346 - - - - - - - ČOV 
347 Janušov, dům č. 141 mlýn - mlýn mlýn železárna budova budova 
351 - - - - - - - vodojem 
353 Stará Ves, dům č. 251 olejný mlýn - mlýn mlýn olejárna budova budova 
358 Stará Ves, dům č. 133 drátovna 

Ferdinandova 
huť 

mlýn mlýn drátovna železárna rozvaliny elektrárna 

360 - - - - - - vodojem vodojem 
366 - - - - - - - elektrárna 
370 Stará Ves, dům č. 139 pila mlýn mlýn mlýn pila pila budova 
374 - - - - - - vodárna neexistuje 
375 Stará Ves, dům č. 147 válcovna 

Anenská huť 
- - - - - elektrárna 

376 Stará Ves, dům č. 148 papírna mlýn mlýn železárna železárna budova budova 
379 Žďárský potok, dům č. 43 tříslárna, 

dřevoštěpkárna 
- mlýn mlýn tříslovník - budova 

461 - - - - - výroba 
olověných 

trubek 

strojírna budova 

467 Jamartice, dům č. 38 mlýn na kosti - - - mlýn - budova 
469 - - - klauz - - - neexistuje 
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FID 
mapa 

lokalizace (ind. skici) archiv 
mapové podklady / terénní průzkum 

1. VM 2. VM 3. VM 30. léta 50. léta současnost 
470 - - - klauz - - - hráz nádrže 
471 - - - klauz - - - hráz nádrže 
472 Žďárská Potok, parc. 197 klauz - klauz - - - hráz nádrže 
477 Stará Ves, dům č. 138 drátovna, 

železárna 
Terezina huť 

- - - - - budova 

478 Janušov, dům č. 35 olejný mlýn - - - - - neexistuje 
479 Janovice, dům č. č. 1 obytný dům 

související s 
továrnou na 

cívky 

- - - - - neexistuje 

480 Jamartice, dům č. 49 stolárna - - - truhlářství - neexistuje 

Katastrální území Žďárský Potok 

Na horním toku Podolského potoka a jeho přítoků byly budovány nádrže, které umožňovaly splavování 

dříví z oblastí těžby do míst jeho zpracování. Konkrétně se jednalo o nádrž označenou FID 472 na 

Splavském potoce, která pochází z r. 1891 a v r. 2014 byla projektem Lesů České republiky obnovena 

tak, aby byl zachován její dobový ráz (Obr. 6.4). Pozůstatky další nádrže se nachází na Podolském 

potoce (FID 470); jiná nádrž (FID 469) byla z mapy Stabilního katastru identifikována také na pravém 

svahu téhož údolí na úbočí hory Pecny (1330 m n. m.). Po poslední zmíněné nádrži nejsou v terénu 

patrné žádné stopy a je možné, že ve skutečnosti byla v mapě nepřesně zobrazena z hlediska polohy a 

ve skutečnosti může mapa zobrazovat objekt identifikovaný jako FID 470. Další nádrž (objekt FID 471), 

o níž nejsou známé žádné další informace, byla vybudována na Stříbrném potoce mezi vrcholy Ostružná 

(1184 m n. m.) a Jelenec (1038 m n. m.). Není funkční, ale poškozené těleso hráze zůstalo zahcováno 

dodnes. Dřevo z lesů se plavilo upravenými koryty vodních toků.  V současné době nejsou na tocích 

patrné žádné pozůstatky úprav, neboť koryta již mnoho dekád nejsou pro tyto účely využívána a 

udržována a jsou vystaveny dynamickým erozně-akumulačním procesům této horské oblasti.  

V zastavěné části Žďárského potoka se nacházel dům č. 43 (FID 379, dnes parcela st. 55/1, 55/2). 

Původně se jednalo o obilní mlýn náhonu odbočujícím z Podolského potoka vlevo. Objekt společně s 

náhonem byl zřízen na vrchnostenských pozemcích r. 1794. Po nějaké době byl koupen majiteli panství 

(Harrachy) a přeměněn na tříslárnu a drvoštěpku. Původní pohon kolem na svrchní vodu byl v roce 

1937 vyměněn za Francisovu turbínu. Po válce byl objekt zbourán a náhon zasypán. 

Katastrální území Stará Ves 

Pravděpodobně nejstarším vodohospodářským objektem byla papírna (Stará ves dům č. 148, dnes 

pravděpodobně parcela st. 189/9, 189/11), která se nacházela na náhonu odbočujícím z Podolského 

potoka vpravo. Papírna i s náhonem byly zřízeny r. 1682 z popudu vrchnosti janovického panství. 

Zřejmě z důvodů potřeby čisté vody pro technologii výroby papíru nad ní nic nestálo. Papírna získala 

velký věhlas. Prosperovala i díky „státním“ zakázkám, kdy v 18. století pravidelně zásobovala různými 

druhy papíru nejvyšší zeměpanský úřad v Brně. Pohon neznámý, zřejmě vodní kolo. Výroba byla 

utlumena kolem poloviny 19. století. Roku 1857 budovu papírny kupuje hrabě Harrach. Od té doby 

objekt slouží jako ubytovna dělníků pro sousední nově zřízenou Annenskou huť. Dnes objekt 

neexistuje, resp. se na jeho místě nachází chata Severka. 
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Obr. 6.4 Schéma R. Riegera z r. 1863 zobrazující původní provedení hráze klauzy na Splavském potoce (SZO, 
pobočka Olomouc, inv. č. 1059) 

Dalším objektem níže po proudu Podolského potoka byla Annenská huť (Annahütte; Stará Ves 147, 

objekt FID 375, mj. parcela st. 189/8). Vznikla po r. 1857. Původně se jednalo o válcovnu  (Walzwerk), 

později byla přeměněna na strojírnu harrachovských železáren. K jejímu zřízení nebyla využita stavba 

a vodní pohon bývalé papírny, přestože se nacházela v bezprostřední blízkosti. Síla vodního pohonu 

byla zřejmě malá pro strojírenskou výrobu, takže ji bylo nutné zvětšit. Podniknuté kroky představují 

komplexní řešení vodohospodářské situace i pro návazné objekty. Toho bylo dosaženo tak, že nad 

válcovnou vznikla protáhlá vzdouvací nádrž, vybudovaná na úbočí kopce nad Anenskou hutí, která 

existuje dodnes. Nádrž se plní vodou náhony ze dvou potoků. Náhon z Podolského potoka se odpojoval 

těsně pod tříslárnou ve Žďárském potoce a vedl do jejího západního konce. Druhý náhon vedl ze 

Stříbrného potoka do východního konce. Vybudováním vzdouvací nádrže byl získán několikametrový 

spád, jehož síla mohla být využita pro pohon válcovny a dnes je využívána pro pohon malé vodní 

elektrárny. Odpadní voda byla odváděna podzemní štolou do vyrovnávacího rybníka v blízkosti obou 

potoků. Sloužil jako zásobárna vody pro nadlepšování průtoku pro provoz pily. Pohon vodním kolem 

byl nahrazen Francisovou turbínou o síle 150 koňských sil. Po válce byl sice objekt majetkem různých 
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strojírenských podniků, ale nesloužil svému účelu. Od roku 1955 se jednalo o jeho zboření. Výrobní 

prostory dnes neexistují, zbyl jen objekt s turbínou za chatou Severka spolu s akumulační nádrží a 

náhony.  

Pod Anenskou hutí, při soutoku Podolského a Stříbrného potoka, se nacházela bývalá Harrachova pila 

(Stará Ves č. 139, objekt FID 370, dnes parcela st. 167). Pila byla původně zásobována vodou z obou 

potoků, které se u ní stékaly. Náhon se na pravé straně odpojoval z Podolského potoka, zatímco voda 

ze Stříbrného potoka byla odváděna do vyrovnávacího rybníka, kam byla později přivedena i odpadní 

voda z Anenské huti. Z něj byla voda k posílení toku vody v náhonu převáděna vantrokem přes Podolský 

potok. Síla původního vodního kola byla posílena zabudováním lokomobily r. 1872. Kolo bylo v roce 

1923 vyměněno za Francisovu šachtovou podvojnou turbínu. Kulatinu dovážela v meziválečném 

období lesní dráha. Pila dodnes slouží svému účelu. Její pohon však již nezávisí na vodní energii. 

Ze Stříbrného potoka byl vybudován nový náhon (do něhož se také převádí voda vantrokem z 

vyrovnávacího rybníka), na němž byla zřízena malá vodní elektrárna (objekt FID 366) pro potřeby 

dnešního majitele pily. 

V objektu FID 477 (Stará Ves č. 176, dnes parcela st. 291) se nacházela Terezina huť. Původně zde byla 

Krischova drátovna, později přešla do majetku harrachovských železáren. Fungovala zde stoupa, 

drátovna, pak železárna a výroba spojovacích prvků k potrubí. Od r. 1887 byla vybavena Girardovou 

turbínou. Poválečné osudy nejsou známé. V blízkosti Tereziny huti na náhonu odbočujícím vpravo, se 

nacházela Ferdinandova huť (Stará Ves č. 133, objekt FID 358, dnes parcela st. 156). Jednalo se o 

drátovnu harrachovských železáren, po pronájmu firmě Voigtmann a synové v r. 1918 zde byla 

řetězárna. Pohon byl zajišťován Francisovou turbínou. Poválečné osudy nejsou známy. Dnes zde 

funguje malá vodní elektrárna.  

Dalším vodou poháněným objektem ve Staré Vsi byl Almarův olejný mlýn (Stará Ves č. 251, objekt 

FID 353, dnes zřejmě parcela 245/1) u soutoku Podolského a Staroveského potoka, zásobovaný vodou 

náhonem vpravo ze Staroveského potoka. Bylo tu jen vodní kolo na zaokrouhleném žlabu, nedošlo k 

přestavbě na turbínu. Dnes z objektu zbývá pouze dům 251/2, náhon byl zasypán. Podle místních je 

mohl být zatrubněn, což se nepodařilo ověřit. 

Katastrální území Janušov 

Pod soutokem Podolského a Staroveského potoka se odpojoval původně z Podolského potoka (dnes 

se odpojuje ze Staroveského potoka) dlouhý náhon, který vedl paralelně s Podolským potokem. Vedl 

přes Janušov pod kostelem Povýšení sv. Kříže, dotkl se katastru Janovic, a na počátku katastru Edrovic 

opět ústil do Podolského potoka. Na náhonu bylo vybudováno větší množství vodohospodářských 

objektů různého výrobního zaměření. Před každým z nich byl důsledně vybudován jalový odpad pro 

ochranu použité technologie nebo náhon někde vytvářel ramena. Pro průběžné doplňování toku vody 

v náhonu sloužilo několik propojek z Podolského potoka, občas ústil jalový odpad zpět do potoka. 

Objekt FID 347 (Janušov č. 141, parcela č. 361) byl původně obilní mlýn na náhonu odbočujícím 

z Podolského potoka vlevo. Již v 19. století byl změněn na strojírnu (Fittingwerk) firmy Voigtmann a 
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synové. K pohonu se používala Francisova turbína. Po válce objekt patřil ke Kovohutím Břidličná a před 

r. 1989 tu měly provoz Československé automobilové opravny. Dnes tu sídlí firma Prostr trading, 

vyrábějící různé druhy kontejnerů.  

V objektu FID 343 (Janušov č. 137, dnes parcela 285/1) byla původně vysoká pec a slévárna 

harrachovských železáren na témže náhonu. Disponovala malým vzdouvacím rybníkem pro zajišťování 

stabilního průtoku vody. Původní dvě kola na svrchní vodu byla před druhou světovou válkou 

vyměněna za Francisovu spirálovou turbínu k pohonu ventilátoru kuplovky, brusu a pískového 

dmuchadla. Dnes objekt neexistuje.  

Na náhonu odbočujícím z Podolského potoka vlevo se níže po proudu nacházela strojírna 

harrachovských železáren (Janušov č. 140, objekt FID 342, dnes parcela č. 263/1). Také zde bylo kolo 

na svrchní vodu zřejmě vyměněno v meziválečném období za Francisovu šachtovou turbínu.  Oba 

objekty (FID 343 a 342) měla od Harrachů pronajaté od r. 1893 nejprve firma Petzold a od r. 1918 firma 

Voigtmann a synové. 

Dalším objektem na stejném náhonu se nacházel olejný mlýn (Janušov č. 35, objekt FID 478, dnes 

parcela č. 191/1). Byl vybaven kolem na střední vodu. Provozu tohoto typu stačila síla pohonu vodního 

kola, takže turbína zde nebyla zřízena. Poválečné osudy nejsou známy.  

Na dalším náhonu odbočujícím z Podolského potoka vlevo se nad zaústěním Růžového potoka nacházel 

obilní mlýn (Hofmühle, Demusův, Wintrův; Janušov č. 75, objekt FID 338, dnes parcela č. 166). Vodní 

kolo zde bylo nahrazeno v r. 1925 Francisovou turbínou. Poválečné osudy nejsou známy. Dnes je zde 

v provozu malá vodní elektrárna. 

V objektu FID 327 (Janušov č. 4, dnes parcela č. 46/2) se původně nacházela huť na nástroje. Po r. 1883 

se provoz změnil na cívkárnu firmy Zuppinger. V r. 1918 byla do ní zabudována Francisova turbína. 

Mimo pohonu továrních strojů zásobovala elektrickou energií Janušov a část Staré Vsi. Dnes objekt 

neexistuje, zbyl z něj jen komín a malá vodní elektrárna. 

Katastrální území Janovice 

Na náhonu odbočujícím z Podolského potoka vlevo se v blízkosti zámku v Janovicích nachází objekt 

FID 334 (Mangel-Appretur; Janovice č. 8, dnes parcela č. 135 a 142). Původně zde fungovala hraběcí 

harrachovská valcha. Na počátku 20. století zde elektrárna k zásobování zámku a přilehlých objektů 

elektrickou energií. V r. 1925 zde prokazatelně existovala Francisova turbína. Dnes je v objektu malá 

vodní elektrárna, která je aktuálně mimo provoz. 

Katastrální území Rýmařov 

Ještě na katastru Edrovic byl nedaleko vtoku janušovského náhonu do Podolského potoka vybudován 

rozpojovací jez. Od něj vedly dva náhony, vpravo (posílený vodou z Novopolského potoka) a vlevo 
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dlouhý náhon přes Rýmařov. Leželo na něm několik objektů. Na konci katastru opět ústil do Podolského 

potoka. 

Na náhonu z Novopolského potoka se nacházel trubkový mlýn (Rohrmühle, Rýmařov č. 144, objekt 

FID 312, dnes parcela č. 834). Po koupi v r. 1910 se změnil na textilní továrnu Maxe Springera. Tehdy 

byla také zabudována šachtová Francisova turbína. Objekt si i po válce zachoval svou funkci textilní 

výroby jako závod podniku Brokát, tkalcovny hedvábí. 

Výše po proudu Podolského potoka na pravostranném náhonu se nacházel tzv. edrovický hamr později 

součást harrachovských podniků (Rýmařov č. 455, objekt FID 321, parcela č. 1031/1). Objekt je typický 

hledáním výrobního programu. Původně zde byla drátovna, pak zpracování lnu a dřeva, po pronájmu 

firmě Voigtmann se vrátil podnik k výrobě hřebů a drátěných nýtků. Poháněly jej dvě vodní kola. Po 

požáru objektu na počátku 90. let 19. století byla místo jednoho kola instalována Girardova turbína. 

V r. 1923 firma Voigtmann místo vodního kola a staré Girardovy turbíny zřídila novou Francisovu. 

Poválečné osudy nejsou známy. Dnes zde funguje malá vodní elektrárna. 

Na levostranném náhonu Podolského potoka, přibližně v úrovni bývalého trubkového mlýna, se 

nacházel Horní mlýn (Obermühle, Rýmařov č. 109, objekt FID 316, parcela č. 1414/1). Jednalo se 

o obilní mlýn, později zřejmě pilu. Pohon byl zajištěn dvěma vodními koly, později jedním. Turbína zde 

třízena nebyla. Poválečné osudy nejsou znáné.  

Níže po proudu se nacházel tzv. Malý mlýn (Kleinmühle, Rýmařov č. 98, objekt FID 308, dnes parcela 

č. 1528/1). Jednalo se o obilní mlýn. Pohon byl zajištěn vodním kolem na svrchní vodu. Turbína zde 

nebyla zřízena. Vývoj po druhé světové válce není znám. 

Na levostranném náhonu Podolského potoka v úrovni železniční stanice se nachází objekt FID 300 

(Rýmařov č. 231, dnes parcela č. 1903/5). Jednalo se o obilný mlýn. Později zde byla také pila. 

Poválečné osudy neznámy.  

Dalším objektem byl původně obilní mlýn (Rýmařov č. 232, FID 298, dnes parcela č. 1850/11). Získala 

jej firma Franke a Scholz, která jej přebudovala na výrobu cínového a olověného zboží, zejména 

olověných trubek. Byla tu také vybudována elektrocentrála, která zásobovala elektřinou blízké okolí.  

Katastrální území Jamartice 

Na katastru Jamartic se na levostranném náhonu Podolského nacházel starý olejný mlýn, zřejmě s 

občasnou barvírnou (Jamartice č. 31, FID 299, dnes parcela č. 369). Svou výrobní funkci si udržel až do 

konce druhé světové války. Pohon byl zajištěn vodním kolem na střední vodu. Turbína zde nebyla 

instalována. V roce 1956 bylo zrušeno vodní oprávnění a náhon později zasypán. Budova dodnes stojí. 

Na pravostranném náhonu Podolského potoka se nacházela stoupa na kosti, také tírna lnu a obilní 

mlýn (Jamartice č. 95, objekt FID 467, dnes parcela č. 102/1). Vznikl společně s náhonem zřejmě mezi 

lety 1870 a 1877. Pohon byl zajištěn vodním kolem na svrchní vodu a fungoval do konce války. Po ní 
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bylo dílo zařízení zanedbáno a nebylo v provozuschopném stavu. Dnes náhon již neexistuje. Zbyl 

opravený dům č. 95. 

Ve střední části Jamartic pod kostelem Narození Panny Marie se nacházely dva objekty. Do roku 1681 

tu stál jeden mlýn, pravděpodobně velmi starého založení (16. stol.). V roce 1681 se rozdělil na dva 

objekty. V těsné blízkosti tak stály dva mlýny (Jamartice č. 30 – objekt FID 309 a Jamartice č. 49 – objekt 

FID 480). Oba později ztratily svou původní funkci. Objekt FID 480 byl obilní mlýn s jedním kolem. V r. 

1872 jej koupila obec Jamartice k rozšíření školy (budova č. 49 dosud stojí). Objekt  FID 309 byl olejný, 

později obilní mlýn se stoupou poháněný dvěma koly na svrchní vodu. V r. 1928 se změnil na 

stolárnu/truhlářství. V r. 1937 sem byla instalována Francisova spirální turbína. Po válce konfiskovaný 

objekt přešel do majetku MNV Jamartice. Dnes stavba ani náhon neexistují. 

Nad soutokem Podolského potoka s Moravicí na náhonu odbočujícím z Podolského potoka vpravo se 

za železniční tratí nachází bývalý obilní mlýn (Jamartice č. 73, objekt FID 301, dnes parcela č. 206/1 

a 272), postavený v r. 1794. Od r. 1795, kdy vyhořel, nebyl v provozu. R. 1868 jej koupila firma Ludwig 

Damböck z Velké Šťáhle, která v něm chtěla zřídit centrálu na výrobu elektrické energie pro pohon a 

světlo v plánované výrobně na hranicích katastrů Jamartic a Velké Šťáhle. Projekt se však neuskutečnil. 

Až na počátku 30. let 20. století vybudoval v tomto prostoru Leopold Rösner podnik na výrobu kyseliny 

uhličité. R. 1936 byla do objektu bývalého mlýna vestavěna turbína, která vedením přes Podolský potok 

zásobovala elektřinou výrobnu i blízké okolí. Po válce podnik připadl Technoplynu, pak podniku Služba 

veřejnosti Rýmařov. Malá vodní elektrárna zásobuje elektřinou závod dále. V r. 1955 proběhla 

generální oprava jezu a pročištění náhonu. Elektrárna však v poválečném období přestala fungovat a 

práce na jejím obnovení probíhaly až v 90. letech. Dnes je malá vodní elektrárna v provozu. 

Dochované malé vodní elektrárny 

S technickým rozvojem docházelo v řadě vodou poháněných provozoven k nahrazování vodních kol či 

jejich doplňování efektivnějšími turbínami, které byly využívány k mechanickému pohonu strojů i 

k výrobě elektřiny jak pro samotné provozy, tak i dodávané do veřejné sítě (Obr. 6.5). Na základě 

použitých mapových podkladů a dostupných archivních pramenů se podařilo identifikovat celkem 

dvacet objektů, kde byly turbíny instalovány. Jejich přehled je uveden v mapě č. 4 a v Tab. 6.2. Provoz 

původních turbín byl často přerušen či ukončen po druhé světové válce v souvislosti s již dříve 

zmiňovaným odsunem původního německého obyvatelstva, čehož důsledkem byl obecný úpadek 

původně hojně vodo-/hospodářsky využívaného území. V 50. letech 20. st. byly v provozu pouhé čtyři 

vodní elektrárny (v Janušove, Janovicích, Rýmařově a Jamarticích). Snaha o obnovu některých vodních 

elektráren je možné z písemných pramenů nalézt od konce 70. let a hlavně pak v 80. letech. 

K největšímu oživení ale dochází až v 90. letech, kdy původně znárodněné majetky zpět nabyli původní 

majitelé či jejich potomci. Často zdevastovaná vodní díla a strojní zařízení byla obvykle obnovena 

v původním půdorysu s většími či menšími stavebními úpravami. Malá vodní elektrárna ve Staré Vsi 

poblíž pily pod soutokem Podolského a Stříbrného potoka však byla podle všech dostupných informací 

zbudována zcela nově. Do současnosti se dochovalo osm malých vodních elektráren, z nichž šest je 

v provozu a zbývající dvě jsou navzdory platným licencím Energetického regulačního úřadu odstavené. 
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Obr. 6.5 Historické fotografie malé vodní elektrárny v k.ú. Janovice č.p. 8 z r. 1910 - (A) strojovna malé vodní 
elektrárny, (B) detail lampy, (C) akumulátorovna, (D) vedení nízkého napětí (zdroj: ZAO, pobočka Olomouc, inv. 
č. 4203) 

Tab. 6.2 Přehled turbín a malých vodních elektráren identifikovaných z mapových podkladů a archivních 
pramenů v povodí Podolského potoka 

FID 
mapa 

archiv mapové podklady licence 
ERÚ lokalizace* turbína 30. léta 50. léta současnost 

298 Rýmařov č. 232 ano ano ano - - 
301 Jamartice č. 73 ano ano ano ano 110100313 
309 Jamartice č. 30 ano - - - - 
312 Rýmařov č. 144 ano - - - - 
321 Rýmařov č. 455 ano - - ano 110203435 
327 Janušov č. 4 ano - - ano 111634253 
334 Janovice č. 8 ano ano ano ano 110705184 
338 Janušov č. 75 ano - - - 110203398 
343 Janušov č. 137 ano - ano - - 
347 Janušov č. 141 ano - - - - 
358 Stará Ves č. 133 ano - - - 111016046 
366 - - - - - 111835309 
370 Stará Ves č. 139 ano - - - - 
375 Stará Ves č. 147 ano - - ano 110103178 
379 Žďárská Potok č. 43 ano - - - - 
478 Stará Ves č. 138 ano - - - - 
479 Janušov č. 35 ano - - - - 
480 Janovice č. 1 ano - - - - 
481 Jamartice č. 49 ano - - - - 

* Lokalizace podle Stabilního katastru, resp., digitalizovaných indikačních skic Moravského zemského archivu. 

MVE Anenská huť ve Staré Vsi (objekt FID 375) 

V archivních pramenech se zmínka o Francisově turbíně objevuje r. 1925 (SOkA Opava, fond Okresní 

úřad Rýmařov, inv. č. 553), později i r. 1938 (ZAO, pobočka Olomouc, fond Vs. Janovice, inv. č. 4232). 

Po II. světové válce objekty Anenské huti nesloužily svým původním účelům. V r. 1955 bylo žádáno o 

obnovení provozu vodní elektrárny, k čemuž ale zřejmě došlo mnohem později (SOkA Bruntál, fond 

Okresní archiv Rýmařov, inv. č. 105, SOkA Bruntál, fond Okresní archiv Rýmařov, inv. č. 154). 
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Vodní elektrárna Anenské huti ve Staré Vsi u Rýmařova (Obr. 6.6) je pozoruhodné vodní dílo. Nachází 

se nedaleko soutoku Podolského a Stříbrného potoka. Od pevného jezu na Podolském potoce je voda 

vedena štolou o délce asi 700 m, šířce 1,7 a výšce 2,0 m do protáhlé nádrže (délka 328 m, šířka 2,45 až 

6,80 m, objem 4000 m3). Do nádrže ústí rovněž náhon od Stříbrného potoka tvořený otevřeným 

korytem dlouhým přibližně 560 m, z čehož prvních 150 m je opevněno kamennou rovnaninou, zbylá 

část má betonové stěny. Z nádrže je pak vyvedeno betonový přivaděč dlouhý 86 m (koryto je široké 

1,20 m a hluboké 1,20 m) směřující ke kašně. Kašna je zděný domek o půdorysných rozměrech 4,0 x 

5,0 m. Navazuje na ni podzemní potrubní přivaděč turbínu umístěné ve spodní stavbě malé vodní 

elektrárny spolu s vývarem savky z turbíny a napojení odpadu. V horní stavbě malé vodní elektrárny je 

umístěn generátor, převody, regulace, elektro-část a měření dodávky proudu do sítě. Odpad z malé 

vodní elektrárny ústí do Podolského potoka a odbočuje z něj štola dlouhá asi 170 m ústící do nádrže 

poblíž soutoku Stříbrného a Podolského potoka. 

V elektrárně je instalována Francisova kotlová turbína o následujících parametrech (LČR Krnov – MŘ z 

90. let, ERÚ – licence č. 110100313): 

Max instalovaný výkon  100 kW, resp. 110 kW (dle licence ERÚ) 
Max. hltnost     800 l/s 
Max. spád     20,1 m 
Generátor    sychnronní, 100 kW 
Průměr oběžného kola   1800 mm 

 

Obr. 6.6 Malá vodní elektrárna u Anenské huti ve Staré Vsi – (A) náhon ze Stříbrného potoka, (B) akumulační 
nádrž nad elektrárnou, (C) náhon z vyrovnávací nádrže ke kašně, (D) objekt malé vodní elektrárny s kašnovým 
domkem v pozadí (foto: VÚV prosinec 2020 a květen 2021) 

MVE Stará Ves pod Pilou (objekt FID 366) 

S největší pravděpodobností se jedná o novodobou malou vodní elektrárnu, k níž se nepodařilo 

dohledat bližší informace. Nachází se na levém břehu Podolského potoka v ř. km 12,1. Je poháněna 

vodou z nádrže, do níž ústí odpad malé vodní elektrárny u Anenské huti, přiváděnou betonovým 
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náhonem o délce 240 m, jehož část je v úrovni mimoúrovňového křížení se Stříbrným potokem vedena 

vantrokem (Obr. 6.7). Podle licence ERÚ má malá vodní elektrárna výkon 30 kW (ERÚ – licence č. 

111835309).  

 

Obr. 6.7 Malá vodní elektrárna pod soutokem Podolského a Stříbrného potoka ve Staré Vsi – (A) odběrný objekt 
se stavidlem, (B) přívodní kanál, pohled proti proudu, (C) část přívodního kanálu vedena vantrokem přes Stříbrný 
potok, pohled po proudu, (D) vyústění odpadního kanálu s objektem malé vodní elektrárny v pozadí (foto: VÚV 
prosinec 2020 a květen 2021) 

MVE Ferdinandova huti ve Staré Vsi (objekt FID 358) 

Celé vodní dílo bylo zbudováno na přelomu 18. a 19. století a v původním tvaru i profilu se zachovalo 

až do současné doby. Zmínka o provozu turbíny je doložena několika archivními prameny (SOkA 

Bruntál, fond Okresní úřad Rýmařov, inv. č. 553; SOkA Bruntál, fond Okresní úřad Rýmařov, inv. č. 554; 

ZAO, pobočka Olomouc, Vs. Janovice, inv. č. 4232)Poslední známá rekonstrukce byla provedena v r. 

1956, kdy byla na zbořeništi původní Ferdinandovy huti vybudována strojovna malé vodní elektrárny, 

kde byla instalována horizontální Kaplanova turbína typu 4-K-69 ČKD Blansko a menší Francisova 

turbína (MÚ Rýmařov – MŘ 2010).  

Vzdouvacím objektem je jez na Podolském potoce, který byl v r. 1996 zrekonstruován, resp. nově 

vybudován na základech původního jezu. Koryto náhonu vedoucí od vzdouvacího objektu je tvořeno 

volně vyskládanými kameny je dlouhé 250 m (Obr. 6.8). Nátoková kašna je provedena jako betonový 

monolit. Do kašny ústí nátoková část turbíny a vypouštěcí odpad pro vyprazdňování kašny. Vlastní 

objekt malé vodní elektrárny je přízemní stavba ze smíšeného zdiva (Obr. 6.8). Podlaha strojovny je 

snížená, jedná se o betonový monolit s patkami pro usazení strojového vybavení. Podzemní část stavby 

se skládá ze tří částí: vývažiště, uklidňovací komory a odpadní štoly. Odpadní štola je zcela původní a 

je provedena z kamenného klenutého zdiva a má délku 200 m (MÚ Rýmařov – technická zpráva).  

V malé vodní elektrárně jsou instalovány dvě turbíny: Kaplanova s maximální hltností 950 l/s a 

Francisova s maximální hltností 280 l/s s celkovým výkonem 43 kW (MÚ Rýmařov – MŘ 2010; ERÚ – 

licence č. 111016046). 
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Obr. 6.8 Malá vodní elektrárna bývalé Ferdinandovy huti ve Staré Vsi – (A) objekt malé vodní elektrárny 
s nátokem, (B) přívodní kanál, pohled proti proudu (foto: VÚV prosinec 2020) 

MVE Zelův mlýn v Janušově (objekt FID 338) 

Areál bývalého Zelova mlýna se nachází nedaleko zámku v Janovicích. Vzdouvacím objektem je pevný 

jez na Podolském potoce s výškou přelivné hrany 1,2 m. Břehy v nadjezí i podjezí vpravo opevněny 

kamenem, vlevo jsou betonové. Na betonové těleso jezu navazuje odběrný objekt a náhon délky 520 

m s podélným sklonem 0,1 – 1,0 %. Původní opevnění břehů náhonu je řešeno zdivem z lomového 

kamene (Obr. 6.9), pouze při odběrném objektu a navázání na kašnu jsou betonové. Okolo r. 1993 byla 

část původního zdiva nahrazena výdřevou, která byla poté postupně rekonstruována s využitím 

ocelových sloupů a vsazených betonových desek. Další opravy části břehu byly provedeny s použitím 

kamene a jílu. Dno náhonu je štěrkopískové (MÚ Rýmařov – MŘ 1993). 

Zděná budova horní stavby malé vodní elektrárny je součástí budovy mlýna. Je zde umístěno 

poloautomatické ovládání rozváděcích lopatek turbíny, generátor, setrvačník, řemenové převody a 

elektrorozvaděč. Spodní stavba malé vodní elektrárny je železobetonová monolitická konstrukce, jejíž 

součástí je vývar, do kterého ústí jalová propusť kašny, výtok ze savky a na něj navazuje podzemní část 

odpadního koryta vedoucí tunelem s původní kamennou klenbou. Délka tunelu činí 25 m, šířka ve dně 

je 1,5 m a výška klenby je 0,9 m. Další část odpadního koryta délky 120 m je otevřená s opevněním 

kamennou zdí (MÚ Rýmařov – MŘ 1993). 

Turbína v Zelově mlýně je doložena již r. 1925 (SOkA Bruntál, fond Okresní úřad Rýmařov, inv. č. 553). 

V současnosti by v malé vodní elektrárně měla být instalována Francisova kašnová turbína s 

horizontální hřídelí s poloautomatickým ovládáním pomocí rozváděcích lopatek. Její parametry jsou 

následující: 

Max. instalovaný výkon   15 kW 
Hltnost turbíny     0,15 – 0,45 m3/s 
Max. spád na turbínu    5 m 
Generátor     asynchronní, 15 kW, 7801 ot. 
Průměr oběžného kola    500 mm 

Podle licence ERÚ je celkový instalovaný výkon elektrárny 12 kW (ERÚ – licence č. 110203398). 

Přestože je licence platná, není v současnosti elektrárna v provozu. 
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Obr. 6.9 Zanesené koryto přívodního kanálu k malé vodní elektrárně v bývalém Zelově mlýně (v pozadí) 
v Janovicích, pohled po proudu (foto: VÚV prosinec 2020) 

MVE Janovice (objekt FID 334) 

Malá vodní elektrárna v Janovicích (Obr. 6.10) se nachází v těsné blízkosti státního zámku. Přes dlouhou 

historii své existence se podařilo k této elektrárně získat pouze omezené množství informací. Archivní 

prameny dokládají existenci turbíny v r. 1925 (SOkA Bruntál, fond Okresní úřad Rýmařov, inv. č. 553). 

O pozdějším vývoji elektrárny se nepodařilo dohledat žádné informace, nicméně elektrárna ukončila 

svou činnost. Záměr obnovit starou vodní elektrárnu se objevil na konci 80. let, samotná realizace byla 

završena kolaudací v r. 1992 (MÚ Rýmařov – MŘ 1992 a vodoprávní dokumentace). Objekt elektrárny 

se nachází asi 300 m po proudu pod elektrárnou Zelova mlýna na tomtéž náhonu. V blízkosti elektrárny 

byla původní část přívodního koryta nahrazena betonovým (Obr. 6.10). Odpadní kanál pod vodní 

elektrárnou byl v rámci obnovy v nové trase zatrubněn, protože původní trasa vedla přes pozemky, 

kde by mohlo případně docházet k průsakům a podmáčení. 

Ve strojovně je instalována Francisova horizontální kašnová turbína s mokrým kolenem. Její parametry 

jsou následující: 

Hltnost      800 l/s 
Konstrukční spád    4,1 m 
Generátor     asynchronní 
Jm. otáčky     255 ot./min 
Instalovaný výkon    18 kW 
Regulace     automatická hladinová elektrohydraulická 

Podle licence ERÚ je celkový instalovaný výkon vodní elektrárny 22 kW (ERÚ – licence číslo 110705184). 

Přestože je licence platná, elektrárna není v provozu. 
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Obr. 6.10 Malá vodní elektrárna v Janovicích – (A) jalová výpust a koryto, (B) neprotékaná část přívodního kanálu 
za jalovou propustí, (C) objekt s vodní elektrárnou a odpadním kanálem se zachovalými historickými prvky ve 
štítové zdi (foto: VÚV prosinec 2020) 

MVE Tofa Janovice (objekt FID 327) 

Malá vodní elektrárna se nachází v místě bývalé továrny Tofa. Z archivních pramenů je známo, že 

turbína zde byla zbudována již v r. 1918 (SOkA Bruntál, fond Okresní úřad Rýmařov, inv. č. 569, karton 

328) a uvedena byla i ve Výpisu z katastru vodních děl z r. 1925 (SOkA Bruntál, fond Okresní úřad 

Rýmařov, inv. č. 553, karton 306, list 4, č. 38). Elektrárna byla rekonstruována již v 80. letech. V rámci 

rekonstrukce bylo nutné z původního 300 m dlouhého náhonu odtěžit množství materiálu ze 

sesypaných stěn a vlastní koryto opevnit a utěsnit (MÚ Rýmařov – technická zpráva z 80. let). Tvar 

koryta je mírně lichoběžníkovitý, jeho šířka ve dně je 2,5 m, stěny i dno jsou beto. Náhon je zakončen 

kašnami, před nimiž se nachází bezpečnostní přelivy a propadlo v jalové propusti. Počátek odtokového 

kanálu je původní podzemní, s betonovými základy a kamennými stěnami a klenbou. Jeho šířka činí 2,5 

m. Navazuje na něj otevřené koryto obnovené v původní trase, s betonovými stěnami a 

štěrkopískovým dnem (MÚ Rýmařov – Průvodní zpráva zpráva z r. 1987, MÚ Rýmařov  - Souhrnná 

technická zpráva z r. 1990, MÚ Rýmařov – MŘ bez datace; Obr. 6.11). 

 

Obr. 6.11 Malá elektrárna v bývalé továrně na cívky Tofa Janovice – (A) přívodní kanál, pohled proti proudu, (B) 
nátok k malé vodní elektrárně, (C) objekt malé vodní elektrárny, (D) odpadní koryto (foto: VÚV prosinec 2020) 

Stavební část strojovny je původní s monolitním stropem železobetonové konstrukce a kamenným 

zdivem. Spodní část je betonová, včetně dna vývaru pod turbínami. Prostor vývaru spolu s vyústěním 

z jalové propusti navazuje na podzemní odtokový kanál. V malé vodní elektrárně jsou instalovány dvě 
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turbíny typu Bánki/Cink o výkonu 22 a 50 kW (MÚ Rýmařov – MŘ bez datace). Dle licence ERÚ však 

celkový výkon elektrárny činí 77 kW (ERÚ – licence číslo 111634253).  

MVE Rýmařov (objekt FID 321) 

Malá vodní elektrárna v Rýmařově (Obr. 6.12) se nachází na Palackého ulici na oplocené zahradě. Voda 

je k elektrárně přiváděna z jezové zdrže na Podolském potoce v ř. km 7,5 náhonem dlouhým 510 m. Ve 

strojovně jsou umístěny dvě turbíny o celkovém výkonu 34 kW (ERÚ – licence číslo 110203435). V 

archivních pramenech se podařilo dohledat, že v r. 1923 zde byla namísto vodního kola a staré 

Girardovy turbíny instalována nová turbína Francisova (ZAO, pobočka Olomouc, Vs. Janovice, inv. č. 

4227).  

 

Obr. 6.12 Malá vodní elektrárna v Rýmařově – (A) stavidlo na přívodním kanálu k malé vodní elektrárně, (B) 
objekt s malou vodní elektrárnou (foto: VÚV prosinec 2020) 

MVE Velká Štáhle (objekt FID 301) 

Malá vodní elektrárna ve Velké Štáhly se nachází na pravém břehu Podolského potoka, přibližně 300 

m nad soutokem s Moravicí. První dohledaná zmínka o silotvorném zařízení (zřejmě turbíně) v tomto 

místě pochází z r. 1936 (SOkA Bruntál, fond ONV Rýmařov, inv. č. 272). Žádost o obnovení náhonu a 

spolu s ním i malé vodní elektrárny ve Velké Štáhly byla podána r. 1987 (MÚ Rýmařov – žádost 1987). 

Vlastní práce však začaly až r. 1990. Poté docházelo k opakovanému prodlužování lhůty pro výstavbu. 

Kolaudace a povolení zkušebního provozu proběhly až v r. 2003 (Povodí Odry – MŘ 2003, MÚ Rýmařov 

– Průvodní a technická zpráva z r. 1990). 

Voda pohánějící vodní elektrárnu je přiváděna ze vzdutí jezu, který byl vybudován r. 1972 a upraven v 

r. 1986. V rámci obnovy byly upraveny, zešikmeny a zatravněny břehy, vyspárováno a kamenem 

upraveno dno (Obr. 6.13). Náhon podtéká těleso železniční trati a silnice, které v době rekonstrukce 

bylo ve vyhovujícím stavu, a tak bylo ponecháno v původním provedení. Odtok pod elektrárnou bylo 

nutno vyhloubit do potřebné hloubky a vyčistit zanesené dno, včetně zpevnění břehů. Odtokový kanál 

je překrytý betonovými deskami v délce 10 m, zbývající část je otevřená. Zaústění odtokového kanálu 

do Moravice bylo zpevněno vybetonováním břehů a dna a kamenným záhozem. 

Původní turbína malé vodní elektrárny měla výkon 18 kW. V době rekonstrukce již byla v dezolátním 

stavu, a proto měl majitel záměr postavit vlastní Kaplanovu turbínu s předpokládaným výkonem 

25 kW. S ohledem na vyšší povolený odběr vody ještě uvažoval o vybudování dalších dvou menších 

turbín 
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Obr. 6.13 Malá vodní elektrárna ve Velké Štáhli – (A) přívodní kanál, pohled proti proudu, (B) jalová propust a 
přívodní kanál s objektem malé vodní elektrárny v pozadí (foto: VÚV prosinec 2020) 

Shrnutí 

Porovnání malých vodních elektráren, resp. turbín, identifikovaných z mapových podkladů s archivními 

prameny uvedené v mapě č. 4 dokládá určitou kontinuitu provozu jednotlivých zařízení. Přestože 

činnost jednotlivých turbín byla často přerušena, současně provozované malé vodní elektrárny byly 

obnoveny v místech, kde provoz na vodní pohon již dříve existoval.  

Z hlediska porovnání vodohospodářských objektů identifikovaných z mapových podkladů s písemnými 

prameny z archivních fondů se ukázalo, že pro mapy sestavené vždy pro určitá časová období poskytují 

dobrou rámcovou představu o existenci jednotlivých objektů. Ovšem z důvodu delších časových úseků 

mezi vznikem jednotlivých mapových děl či jejich aktualizacemi nejsou schopny tyto v co největším 

rozsahu zachytit vývoj. Proto je velmi vhodné doplnit mapové podklady studiem písemných pramenů. 

S přijetím všech s nimi spojených nedostatků umožňují popsat detailní vývoj jednotlivých objektů, 

včetně dobového kontextu (např. z úřední korespondence, vodoprávních řízení, řešení sporů aj.).  

Všechny tyto aspekty pak mohou být hodnotné při hodnocení konkrétního objektu z hlediska 

památkové ochrany. 

Z vodohospodářského hlediska se povodí Podolského potoka jeví jako velice zajímavé území. Příznivé 

přírodní podmínky zde byly historicky efektivně využívány důmyslným systémem nádrží a náhonů,  

z nichž velká část se v různém stavu dochovala dodnes. Pravděpodobně nejhodnotnějšími vodními díly 

v povodí Podolského potoka klauzy na Splavském (objekt FID 472), Podolském (objekt FID 470) a 

Stříbrném (objekt FID 471) potoce a systém náhonů, akumulační nádrže a vodní elektrárny u bývalé 

Anenské huti ve Staré Vsi (objekt FID 375). Tato vodní díla stupněm své zachovalosti (byť nádrže na 

Podolském a Stříbrném potoce nejsou funkční) poskytují jedinečnou ukázku dobové technologie, 

použitých materiálů i architektonického řešení. Podrobné hodnocení by si však vyžadovalo pro 

konkrétní vybrané objekty shromáždění a zpracování podrobnějšího stavebně-historického průzkumu. 

6.5. Popis nejistot 

Nejistoty spojené s identifikací a lokalizací jednotlivých vodohospodářských objektů jsou popsány 

v rámci kapitoly 2.1, která podrobněji vysvětluje limity jednotlivých mapových sad. Tyto problémy bylo 

nutné řešit jednak terénním šetřením a jednak studiem archivních pramenů, které, ač rozmanité a 

nesourodé, v mnoha případech umožnily spolu s údaji ze stabilního katastru (resp. digitalizovaných 
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indikačních skic Moravského zemského archivu) přesně lokalizovat jednotlivé objekty na stavební 

parcely, nebo podle domovních čísel. V závislosti na míře pokrytí jednotlivých etap vývoje daného 

objektu dokumenty v archivech bylo možné různě podrobně charakterizovat vývoj jeho funkce. 

Zároveň však není možné vyloučit případy, kdy mohl být daný objekt označen jako mlýn, avšak ve 

skutečnosti se mohlo jednat o polyfunknční objekt. Nutné je zmínit rovněž zcela praktické obtíže, kdy 

řada vodohospodářských objektů, nebo jejich významných částí, se nachází na soukromých pozemcích, 

takže není možné uspokojivě ověřit a zdokumentovat současný stav. 

Závěrem je tedy možné konstatovat, že pro zaznamenání co nejširšího množství historických 

vodohospodářských objektů je vhodné kromě podkladů mapových využít i písemné, neboť ne všechny 

objekty byly v mapách zaznamenány a během dekád trvajících období mezi jednotlivými mapováními 

mohlo docházet k poměrně dynamickému vývoji, který mapy vůbec nemusí reflektovat.  
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