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Obr. 7-1 Pohlednice zachycující huť Klamovka při Svi-
tavě v Blansku koncem 19. století (AKON‚ ÖNB Wien).

7.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Řeka Svitava je největším přítokem řeky Svratky s cel- 
kovou délkou toku 98,4 km a plochou povodí 1 149 km2. 
Svitava pramení severozápadně od města Svitavy  
u obce Javorník v nadmořské výšce 472 m n. m., ústí 
zleva do řeky Svratky v Brně-Přízřenicích v nadmořské 
výšce 205 m n. m. (Vlček a kol., 1984). Hlavními levo- 
strannými přítoky jsou Hynčický potok, Bělá, Punkva  
a Křtinský potok, pravostranné přítoky reprezentuje 
Křetínka, Úmoří a Býkovka. Povodí leží ve středních 
nadmořských výškách do 500 m n. m. 

Současný charakter krajiny je ovlivněn zejména geo- 
morfologickými procesy, antropogenní vlivy nejsou 
dominantní, oblast se jeví do značné míry jako přirozená. 
Z fyzickogeografického hlediska je území možné rozdě- 
lit na tři oblasti. Severní část území tvoří jihovýchodní 
okraj Východočeské tabule. Relativně plochý reliéf se 
zahloubenými údolími má unikátní hydrogeologické 
podmínky pro akumulaci podzemních vod. Česká kří- 
dová pánev, kam náleží i tato oblast, se řadí mezi největší 
zásobárny pitné vody v Českém masívu. Většina těchto 
vývěrů je podchycena jímacími vrty vodního zdroje 
Březová nad Svitavou (březovský vodovod I a II). Střed-
ní partie povodí leží v rovinaté protáhlé sníženině 
Boskovické brázdy. Charakter zemědělské bezlesé ro- 
vinaté krajiny koresponduje i s názvem regionu Malá 
Haná. Jižní část povodí vyplňuje celek Adamovské  
a Drahanské vrchoviny. Nejjižnější část území je již sou- 
částí Dyjsko-Svrateckého úvalu s typickým plochým 
reliéfem (Demek a kol., 1987; Michlíček a kol., 1986). 

Odlišný typ krajiny ovlivnil vznik specifických histo- 
rických regionů. Do horní části povodí zasahuje Hře-
bečsko s náhorní planinou v širším okolí Svitav, tradičně 
osídlenou německým obyvatelstvem. Jiný charakter 
má Boskovicko a Letovicko, kde se okolí řeky Svitavy 
rozšiřuje do Malé Hané na východní straně a širokého 
údolí k Lysicím a Černé Hoře na západní straně. Dolní 
část povodí zasahuje do brněnské aglomerace, relativní 
roviny s hustým osídlením a průmyslem v okolí vodních 
náhonů. Celé Posvitaví se historicky nacházelo na území 
Moravy, pouze malá část náležela k Čechám. Jednalo 
se o výběžek v horní části povodí západně od Březové 
nad Svitavou. Pestrou škálu regionů propojuje klíčová 
silniční i železniční komunikace z Brna do Svitav, kopíru-
jící páteřní tok. 
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V povodí Svitavy se nacházela celá řada panství,  
z nichž zejména ta s dostatečnou ekonomickou silou 
stála za vznikem velkých komplexů vodohospodář- 
ských objektů. Mezi takto aktivní vlastníky náleželo  
na severu povodí svitavské panství v majetku olomouc- 
kého biskupství (od roku 1777 arcibiskupství), jehož 
činnost se projevila díky blízkosti pramene řeky spíše 
zakládáním rybníků na náhorní plošině kolem Svitav.  
K hospodářsky nejprogresivnějším se řadilo panství 
Letovice (Blümegen, Kálnoky), jehož majitelé mj. zalo- 
žili jednu z prvních manufaktur. V povodí říčky Bělé  
se rozkládalo panství boskovické, v jehož rozlehlých 
lesích vznikl dřevoplavební kanál Suchý – Šmelcovna. 
Majitelé rájeckého panství s lenním statkem Blansko 
(Rogendorf, Gellhorn, Salm-Reifferscheidt) využívali 
vodního pohonu ke zpracovávání železa. Pozořické 
panství (Lichtensteinové) na jihu povodí před vstupem 
do brněnské aglomerace je rovněž spojeno se zpraco- 
váváním železné rudy (Adamov), ale také s plavením 
dřeva (Radimský a Trantírek, 1962; Bartoš, Schulz, Trapl, 
1976 a 1986; Hosák, 2004).

Horní oblast povodí, která se kryje s horním tokem 
řeky Svitavy, je bohatá na četná prameniště, která svou 
vydatností posilují hlavní tok a společně s příkřejším 
sklonem svahů jsou i zdrojem vodní síly. Tyto faktory 
se projevují na pravém přítoku Svitavy nad Banínem, 



na Radiměřském potoce, kde se nacházela kaskáda 
mlýnů, umožňujících rozvoj plátenictví (viz kapitola 7.4). 
Tato nebývalá vydatnost vodních zdrojů vedla na po- 
čátku 20. století také k vybudování I. březovského 
vodovodu pro zásobování města Brna pitnou vodou. 
Tato stavba, dnes vedená ve dvou větvích, stále úspěš- 
ně plní svou funkci (viz kapitola 7.3). Tok Svitavy vstu- 
puje z náhorní plošiny Svitav v sousedství obce Banín 
do zahloubeného údolí, které provází řeku až do pros-
toru brněnské aglomerace. Údolí Svitavy je až po 
brněnský sídelní prostor natolik úzké, že na řeku nejsou 
navázány žádné rybniční soustavy (rybníky existo- 
valy pouze na náhorní plošině v okolí Svitav). Jednotlivé 
rybniční nádrže u řeky jsou výjimečným jevem a obje-
vují se pouze v místech lokálního rozšíření nivy, často 
v souvislosti s mlýnem. Poměrně úzké údolí řeky se 
však na několika místech rozšiřuje. Tady vznikala vý- 
znamnější sídla (Letovice, Blansko, ale i některé vesnice), 
pouze jedinou otevřenější část na toku od Doubravice 
nad Svitavou po Blansko dříve zaujímaly louky a pole. 
I když jsou tu jejich pozůstatky patrné, jsou v dnešní 
době zelené plochy mimo inundační území postup- 
ně nahrazované obytnou zástavbou a průmyslovými 
zónami. 

Jižně od Březové nad Svitavou byl tok Svitavy často 
přehrazován a voda odváděna do náhonů, na nichž byly 
budovány objekty využívající její sílu. Běžné mlýny na 
obilí na příhodných místech toku řeky Svitavy doplňova-
la vodní kola, která poháněla i specializovaná výrobní 
zařízení. Tak jsou např. již od 17. století na toku Svitavy 
doloženy papírny, nejstarší v obci Dlouhá (1663, dnes 
Česká Dlouhá), pozdější v Březové nad Svitavou-Podlesí, 
Zářečí, Brněnci, Rozhrání, Lhotě Rapotině (Kučera, 
2000; Nekuda, 2002). V prvních desetiletích 20. stole- 
tí část objektů nahradila vodní kolo turbínou a přešla 
na výrobu elektrické energie, kterou saturovaly potře-
by své i nejbližšího okolí. S postupující centralizovanou 
elektrifikací byl jejich provoz utlumován, zásadně pak 
po roce 1948 v souvislosti s proměnou ekonomické 
politiky státu. Náhorní plošina kolem Svitav byla tradiční 
lnářskou oblastí, město samo historicky proslulo jako 
centrum plátenictví s velkým množstvím cechovních 
mistrů. Jako první tu vznikla plátenická manufaktura  
v Letovicích, založená roku 1745 Jindřichem Kajetá- 
nem z Blümegenu. V roce 1763 ji přestavěl na bavlnář- 
skou (Janák, 1994; Smutný, 2001 a 2007). Voda se 
používala k pohonu výrobních zařízení jen v počátcích, 
později byla nahrazena silnějšími a ve výkonu stálými 
parními stroji. Textilní průmysl se rozvíjel i dále po toku 
řeky zejména kolem Březové nad Svitavou, Brněnce, 
Moravské Chrastové, Letovic a Svitávky, kde postupně 

začaly vznikat manufaktury a továrny. V oblasti Mo- 
ravského krasu se díky lokálním nalezištím železných 
rud prosadilo zpracování železa. Nejstarší huť je dolo- 
žena v 17. století, kdy ji majitelé panství Gellhornové 
založili v údolí Punkvy. Mimořádného rozmachu se  
železárenská a strojírenská výroba dočkala za Salmů- 
-Reifferscheidtů, kteří z Blanenska učinili svého času 
výrobně nejvýkonnější region na Moravě. Silnou stro-
jírenskou tradici si vybudoval také lichtensteinský  
Adamov (Pilnáček, 1927; Kreps, 1976 a 1978). 

Přirozený tok Svitavy zásadně ovlivnila stavba že- 
leznice z Brna do České Třebové, do provozu uvedená  
v roce 1849 (Krejčiřík, 1991; Kotrman 1999). Části  
meandrujícího toku byly napřímeny a regulovány. Nej- 
více patrné jsou tyto zásahy v úseku Stvolová – Skrchov 
nebo v brněnské aglomeraci. Regulací prošel také  
soutok Svitavy s Křetínkou v prostoru Letovic. Kvůli 
železnici byl posunut za město až pod textilní továrnu 
(bývalou manufakturu Blümegenů) a současně vybu-
dován propojovací kanál přibližně v místech bývalého 
soutoku obou řek, aby byly zachovány původní vodo-
hospodářské poměry nezbytné pro textilní výrobu.  
V rámci regulace vznikl na napřímeném toku u Letovic 
tzv. Nový mlýn. Unikátní je úprava koryta pro dosažení 
potřebného spádu s omezeným převýšením terénu, 
kterého bylo dosaženo převedením koryta nad okolní 
terén pomocí podélných sypaných hrází. Velký problém 
pro území Brna představovaly pravidelné povodně, 
které způsobovaly škody v zemědělství, průmyslu i na 
zástavbě lokalizované v říční nivě. V polovině 19. sto- 
letí město přistoupilo k dlouho zvažované, radikální 
úpravě koryta Svitavy (viz kapitola 7.6). Jiná místní 
vodoteč – říčka Ponávka – byla postupně zatrubňová- 
na a v 80. letech 20. století svedena do Cacovického 
náhonu Svitavy. Omezení dopadů záplav stálo také za 
plány na vybudování přehrady na Svitavě. Realizaci 
vodního díla však bránila železnice, jejíž případné 
přeložení by bylo velmi nákladné. Náhradním řešením 
se ukázal být projekt údolní nádrže na největším příto-
ku řeky, na Křetínce, uskutečněný však až v 70. letech 
20. století v souvislosti s nutností stabilizovat průtoky 
v řece Svitavě, negativně ovlivněné stavbou II. březov- 
ského vodovodu. Naproti tomu vodní nádrž Boskovice 
na říčce Bělé byla koncipována jako rezervoár pitné 
vody, i když v současnosti slouží především k nadlepšení 
nízkých průtoků na Bělé i jako protipovodňová ochra- 
na s doplňkovou výrobou elektrické energie (Povodí 
Moravy, 2020). Na přelomu 18. a 19. století vedl kory- 
tem Okrouhlého potoka, jednoho z přítoků Bělé, pla- 
vební kanál Suchý – Šmelcovna, kterým se dopravo- 
valo dřevo z lesů v okolí obce Suchý do Boskovic. 
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Obr. 7-2 Veduta Brna z počátku 17. století (Joris Hoefnagel), která zachycuje meandry řeky Svitavy (Wikimedia Commons).

7.2 SOUČASNÁ PAMÁTKOVÁ OCHRANA 
 VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ

V povodí Svitavy se nachází národní kulturní památka 
Železárna Stará huť v Adamově, která využívala ve svém 
provozu vodní pohon. Avšak do současnosti se z původ-
ního náhonu dochoval pouze terénní relikt pod objek-
tem vysoké pece Františka. Z celkového počtu 421 
památkově chráněných objektů pouze čtyři lze zařadit 
do kategorie vodohospodářských staveb. Podobně jako 
v případě adamovských hutí jsou torzovitě zachovány 
náhon a odtokový kanál Tenorova mlýna v Sychotíně 
(památkově chráněn od roku 2013) a náhon a lednice  
z kamenného zdiva v Piruchtově mlýně na řece Bělé  
u Boskovic (památkově chráněn od roku 2015). V areálu 
blanenské huti Klamovka, památkově chráněné od roku 
1963, se nacházel vodní mlýn, později hamr a vál- 
covna, které využívaly energii z vodního náhonu oddě- 
lujícího se od Svitavy. Dvě původní turbíny byly roku 
1892 nahrazeny jednou výkonnější Girardovou turbínou 
a ta následně turbínou Francisovou (1898–1899). V roce 
1901 zde byla zřízena vodní elektrárna, která v letech 
1930–1990 sloužila jako zkušební stanice vodních tur- 
bín a své výzkumy zde prováděl mimo jiné prof. Viktor 
Kaplan (Památkový katalog, 2022). Typologicky odliš- 
ným objektem je nádražní vodárna ve Skalici nad Svi-
tavou. Vodojem, památkově chráněný od roku 2004, 
byl postaven podle typového projektu Ředitelství pro 
tratě bývalé Společnosti státní dráhy z roku 1910.  
V objektu se však nenachází žádné vodohospodářské 
technologie ani zařízení (Borovcová, 2016; Památkový 
katalog, 2022).

7.3 I. BŘEZOVSKÝ VODOVOD

7.3.1 ZÁKLADNÍ HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ 
 RÁMEC

Linie I. březovského vodovodu se táhne v délce asi   
60 km podél řeky Svitavy mezi městy Svitavy a Brno. 
Celek se skládá ze zdrojové oblasti v prameništi Březová 
nad Svitavou a jeho ochranných pásem I. stupně, vlast-
ního vodovodu, 18 šoupátkových komor (dvě komory 
jsou v ražených štolách, zbylých 16 má vlastní domeček), 
odlehčovací věže v Letovicích, tří ražených štol a tří 
vodojemů (z toho dvou historických vybudovaných  
v letech 1911–1913). Prameniště I. březovského vodo- 
vodu leží v jižní části Českotřebovské vrchoviny, která  
se vyznačuje velkými zásobami puklinových podzem- 
ních vod v komplexu křídových pískovcových vrstev 
(Krčmář a Kříž, 1987). První vodovod zachytává tzv. 
Banínské prameny, vyvěrajících v údolní nivě řeky Svitavy 
na pravém břehu. Tyto vody pochází z mělce uloženého 
kolektoru, tvořeného pískovcem středního turonu, který 
je uložen pod vrstvou povodňových hlín a zvětralých 
pískovců (Viščor, 2013).

Myšlenkou výstavby vodovodu, který by přiváděl 
pitnou vodu z prameniště podzemních vod v okolí Baní-
na, se zastupitelé města Brna intenzivně zabývali kon-
cem 19. století. Město trpělo nedostatkem pitné vody 
a kvalita té stávající, čerpané přímo z řeky Svratky  
a čištěné v pisárecké úpravně vody, nebyla vyhovující. 
Zajištění dostatečné kvality pitné vody (odstraňování 
zakalení, zápachu, zvýšeného obsahu organických lá- 
tek atd.) navíc zvyšovalo náklady na její úpravu (Velešík, 
2012; Viščor, 2013).



Obr. 7-3 Povodí Svitavy se souborem identifikovaných vodohospodářských objektů a lokalizací dílčích ohnisek zájmu 
(zpracoval VÚV TGM).
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V roce 1903 bylo zprovozněno pokusné jímací zaří- 
zení (studna A) a městu Brnu bylo povoleno zkušební 
čerpání po dobu jednoho a půl roku. Posléze, v letech  
1904–1906, bylo vybudováno jímací zařízení pro I. bře- 
zovský vodovod, které sestává ze samostatné budovy 
studny A a 300 metrů dlouhé podzemní štoly (Obr. 7-4A),  
v níž je umístěno 13 vrtaných studní. Z těchto studní, 
hlubokých 17 až 21 metrů, je odebírána voda pomocí 
násoskového systému. Voda je pak odváděna do vo- 
dojemu v Březové nad Svitavou, který byl vystavěn až 
spolu s II. březovským vodovodem v 70. letech 20. sto- 
letí (Hlaváč a kol., 1988; Velešík, 2012; Viščor, 2013).

Zkušební provoz jímacího objektu probíhal v letech 
1906–1908 a čerpalo se povolených 250 l/s. V roce 
1911 začala samotná výstavba 57,496 km dlouhého 
vodovodu, který propojil jímací zařízení s vodojemem 
na Holých horách (nyní městská část Lesná). Stavba 
byla dokončena v roce 1913. V tomto roce byl vodovod 
slavnostně uveden do provozu a předán veřejnosti.  
Oficiální název „Die Kaiser Franz Joseph I. Trinkwasser-
leitung“ byl po roce 1918 nahrazen geografickým 
označením březovský vodovod. V roce 1929 bylo zvý- 
šeno množství čerpané podzemní vody na 300 l/s 
(Hlaváč a kol., 1988; Velešík, 2012; Viščor, 2013).

7.3.2	STAVEBNĚ-TECHNOLOGICKÝ	POPIS	

Jímací objekty jsou rozděleny na samostatně stojící 
budovu studny A a ražené štoly, ve které se nachází 
studna B a 12 dalších vrtů, které jsou od sebe vzdáleny 
25 metrů. Štola je tvořena masivní cihelnou obezdív- 
kou a podzemní voda je odebírána pomocí násosky 
(Obr. 7-4B). Celé potrubí I. březovského vodovodu je 

tvořeno původními litinovými troubami (Obr. 7-4C), 
které jsou v bezvadném stavu, neboť za celou dobu 
provozu tohoto vodovodu nebylo potřeba provést 
závažnější opravy. 

Převážná část trasy I. březovského vodovodu vede  
v těsné blízkosti řeky Svitavy v souběhu se silnicí a že- 
leznicí, kterou sedmkrát podchází. Vodovod se táhne 
z prameniště u Březové nad Svitavou na jih přes Leto- 
vice, Blansko, Adamov a Bílovice nad Svitavou až do 
vodojemů Holé hory I a II v Brně (sídliště Lesná). Ve 
velmi členitém terénu mezi Blanskem a Bílovicemi nad 
Svitavou byly pro položení potrubí proraženy tři masivní 
štoly. Nejdelší (délka 614 m) vede pod zříceninou hradu 
Ronov mezi Adamovem a Babicemi nad Svitavou, kratší 
(délka 305 m) nad Novohradským tunelem a nejkratší 
(délka 74 m) západně od obce Olomučany (nad Výří 
skálou). Výškový rozdíl 89 m mezi hladinou podzemní 
vody v prameništi a hladinou ve vodojemu Holé hory I 
zajišťuje trvalý gravitační průtok cca 300 l/s. Voda 
proudí samospádem z vodojemu Březová nad Svita- 
vou (objem 5 000 m3) do vodojemů Holé Hory I a II 
(objem 11 931 m3 a 14 669 m3). Odtud je rozváděna  
do vodovodní sítě města Brna.

Na trase se nachází 18 sekčních šoupat umístěných  
ve štolách nebo samostatných domcích, které slouží  
k manipulaci při odstavování a opětovném uvedení  
do provozu. Dále je vodovod opatřen šesti odlehčo- 
vacími troubami, jež slouží jako ochrana proti zvýše- 
nému tlaku vody v potrubí přivaděče. Pro jednu z nich 
bylo nutné v Letovicích vybudovat věž vysokou 20 m 
(Obr. 7-5A–B). K odvzdušnění potrubí slouží sto vzduš- 
níků, k vypouštění 53 výpustí osazených v nejnižších 
místech trasy. 

Obr. 7-4 (A) Jímací štola; (B) schéma násosky a jímací studny (Trinkwasserleitung, 1913); (C) litinové potrubí s uzávěrem 
vody (foto David Honek, 2018).

(A) (B) (C)



Okolo prameniště březovských vodovodů jsou vyme- 
zena ochranná pásma vodního zdroje (OPVZ). OPVZ  
I. stupně (vyhlášeno 1999) má rozlohu 113,2 ha a je 
tvořeno převážně lesem (asi ze dvou třetin) a sečenými 
loukami. Vnitřní část OPVZ II. stupně (vyhlášena 2008) 
má rozlohu 52,6 km2 (Hlaváč a kol., 1988; Machař a kol., 
1992; BVK, 2013).

7.3.3 HODNOCENÍ VODOVODU 
	 JAKO	FUNKČNÍHO	CELKU

Starší, tedy I. březovský vodovod je dílo mimořádného 
vodohospodářského, resp. kulturně-technického význa- 
mu. Vykazuje vysokou míru autenticity a zachovalosti, 
a to po více jak 120letém užívání i přes postupnou mo- 
dernizaci celého systému (elektrifikace). Jedná se o nej- 
delší a svého druhu nejstarší dálkový přivaděč pitné 
vody v České republice, s původním litinovým potrubím 
z let 1911–1913 v celé délce. Hodnotově srovnatelné 
typy přivaděčů lze nalézt v Rakousku, kde přivádí pitnou 
vodu z podhůří Alp do Vídně. Byly vystavěny již na  
konci 19. století a mají obdobné technologické řešení  
a architektonicko-estetický výraz jednotlivých prvků. 
Hodnotu březovského přivaděče umocňují dodnes 
dochované výtvarné detaily ve formě reliéfů a erbů na 
některých objektech vodovodu (např. vstupní portál do 
jímací štoly (Obr. 7-6A–B), vstupní portál vodojemu  
Holé hory I, či erby na některých domečcích šoupát- 
kových komor). Do jisté míry ikonický objekt vodovodu 
představuje odlehčovací věž v Letovicích, nedílná sou- 
část panoramatu města. Identitotvornou hodnotu má 

7.3.4	HODNOCENÍ	DOMEČKŮ	ŠOUPÁTKOVÝCH	
 KOMOR

Domečky šoupátkových komor představují další,  
v krajině vizualizovanou součást vodovodu (Obr.  
7-7A–B). Z hlediska stavebního provedení je možno  
je rozdělit do dvou kategorií. Početnější skupina A 
zahrnuje objekty (č. 1 a č. 9–18) jednoduchého tva- 
rosloví, bez dekorativních prvků. Ostatní objekty (sku- 
pina B) ještě dnes vykazují přítomnost uměleckých 
prvků (typicky znak či erb města Brna nad vchodem), 
přiznané cihlové zdění, mají odlišnou stavební dispo- 
zici (lichoběžníkový tvar u č. 2 a 4) či byly při jejich 
stavbě použity speciální lomené cihly (č. 4). 

Obr. 7-6 Portál štoly I. březovského vodovodu – (A) pů- 
vodní stav (Trinkwasserleitung, 1913) a (B) současný 
stav (foto David Honek, 2018).

také areál vlastního prameniště v Březové nad Svitavou, 
kde v průběhu 20. století došlo k výrazné změně využití 
krajiny. Zástavba obce Muzlov byla asanována (zůstal 
pouze jeden obytný dům), údolní niva kolem řeky Svitavy 
byla zatravněna a okolní kopce zalesněny. 

(A) (B) (A)

(B)

Obr. 7-5 Odlehčovací věž v Letovicích – (A) 1924 
a (B) schéma (obě Trinkwasserleitung, 1913).
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7.4 MLÝNSKÝ NÁHON V RADIMĚŘI

7.4.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Mlýnský náhon v Radiměři prochází obcí paralelně 
se současným korytem Radiměřského potoka, který 
pramení přibližně 1 km západně od Radiměře v nad-
mořské výšce 608 m n. m. a po necelých 9 km se z pra- 
vé strany vlévá do řeky Svitavy (407 m n. m.). Horní  
část povodí je tvořena relativně úzkým údolím potoka 
s příkrými svahy. V této části se vyskytují hlavní zdro-
jnice potoka i bývalého náhonu a území je převážně 
zalesněné. Údolí potoka se směrem po proudu po- 
stupně rozevírá a je tvořeno spíše mírně zvlněným 
terénem s hustší zástavbou (rodinné domy), zahrada- 
mi a sady. Samotná obec Radiměř je asi 7 km dlouhá 
údolní ves typická pro zdejší území, tzv. Hřebečsko, 
která je lemována zemědělskou půdou. 

Historie obce Radiměř je spjata s vodními mlýny. 
Odkazuje na to i původní německý název obce (Roth- 
mühl) i obecní znak s vyobrazením mlýnu, resp. vod-
ního kola. Současná obec Radiměř vznikla spojením 
České a Moravské Radiměře v roce 1950, potažmo  
až v 70. letech 20. století, kdy byl dokončen proces 
sjednocení doposud samostatných katastrálních úze- 
mí (Smutný, 2002; Mleziva a Kuča, 2006). Zpočátku 
jednotná obec založená ve 13. století byla na českou  
a moravskou část rozdělena v 16. století zemskou hra- 
nicí jdoucí údolím potoka. Obě obce si udržovaly ně- 
meckou kulturní identitu, která přetrvala až do vysíd- 
lení původního obyvatelstva po druhé světové válce.  
Z hospodářského hlediska lze obec charakterizovat  
jako zemědělskou s odpovídajícím řemeslnickým 
zázemím. Od 18. století náležela k sídlům s vysokou 
koncentrací textilní výroby, konkrétně plátenictví,  
což dokládá nejstarší řemeslnická statistika z roku 1732 
(Svobodová, 2002) i dobová periodika (Patriotisches 
Tageblatt, 1801), která si všímají zvláštnosti, že místní 
výroba nebyla realizována na cechovním principu.  
V polovině 19. století, kdy počet obyvatel obou obcí 
přesáhl 3200 – a část z nich již tvořili migranti za pra- 
cí – zažilo zdejší plátenictví svoje vrcholné období.  
Roční výrobou náleželo mezi nejvýkonnější v rámci  
celé monarchie a bylo srovnatelné se Šumperskem  
a Brnem (Vytiska, 1954; Janák, 1994). Po rychlém  
vzestupu ovšem přišel postupný útlum. Již koncem  
19. století upadlo ručně praktikované tkalcovství,  
které nemohlo konkurovat strojové výrobě jiných 
center, a po roce 1918 postupně vymizelo i bělení  
a valchování. Rentabilním přestával být i obchod  
s textilními komoditami. Tomuto vývoji se přizpůso- 
bily i na plátenickou výrobu adaptované mlýny, které 
nově musely kombinovat více výrobních funkcí (mle- 
tí, šrotování, zpracování dřeva a kamení, později výro-
bu elektřiny).

Soustava mlýnského náhonu a vodních mlýnů má 
staletou tradici, jejíž počátky nelze přesněji doložit.  
V Sommerově topografii z 30. let 19. století se hovoří 
o existenci 17 mlýnů a celé řady dalších objektů, vy-
užívajících důmyslný vodohospodářský systém (Som-
mer, 1837). Počet funkčních mlýnů v čase kolísal a od 
konce 19. století se uvádí již jen 14 mlýnů, které byly 
zaznamenány i v rámci tohoto projektu. Během 2. po- 
loviny 20. století došlo k postupnému rušení mlýnů  
a poslední mlýn přestal pracovat v 80. letech 20. století 
(Haberhauer, 2000; Mauer, 2006). 

(A)

(B)

Obr. 7-7 Šoupátkový domek v Blansku – (A) 1924 (BVK, 
2013) a (B) současnost (foto Miriam Dzuráková, 2020).



7.4.2 MLÝNSKÁ SOUSTAVA

Z vodohospodářského hlediska je Radiměř zajíma- 
vá existencí souboru vodních mlýnů a přidružených 
rezervoárů. Z postupně budovaného systému do 
dnešních dnů zbylo torzo. Z dochovaných materiálů  
i reliktů v terénu je však patrné, že se jednalo o do 
značné míry výjimečnou, důmyslně konstruovanou 
kaskádu vodohospodářských staveb. Unikátnost toho- 
to náhonu je dána systémem distribuce a akumulace 
vody, díky čemuž bylo možné na malém toku (podle 
ČHMÚ činí dlouhodobý průměrný průtok v ústí Radi- 
měřského potoka 0,040 m3/s, (ČHMÚ, 2020) vybudo-
vat soustavu 14 (podle některých pramenů až 17) 
vodních mlýnů. Výjimečnost jejich počtu vynikne  
o to více, když uvážíme mimořádnou míru koncentrace 
mlýnů. Jednotlivé objekty byly vystavěny v pouze asi 
šestikilometrovém úseku potoka, který mezitím něko-
likrát křižoval zemskou (katastrální) hranici. Motivaci 
pro poměrně náročný technologický projekt modelu-
jící místní terén je nutno hledat primárně v potřebě 
zajištění hospodářské soběstačnosti obce, která se 
nachází v zemědělsky nepříliš příznivé oblasti. Při tom 
bylo nezbytné se vypořádat se skutečností, že při- 
rozený spád vody nebyl v celém úseku dostačující, 
tudíž musela být část mlýnů zprovozněna díky jezům 
a náhonům.

Soustava začínala v horní části obce Radiměř, kde 
využívala nejen vodu z potoka, ale byly zde zachyceny 
některé menší prameny. Samotný náhon sestával z men- 
ších kamenných náhonů (délka 800 až 1200 m), většinou 
vedených ve svazích, které přiváděly vodu na dřevěná 
mlýnská kola (jednotná šířka kol 0,8 m). U většiny mlýnů 
byl vytvořen spád vody 5 až 6 metrů (všechny mlýny 
fungovaly na horní vodu), ale u mlýna zvaného Lecken-
mühle byl spád až 11 metrů, což umožnilo unikátní 
osazení dvou vodních kol nad sebou (Haberhauer,  
2000; VODNIMLYNY, 2020). V dolní polovině náhonu  
byly často budovány malé retenční nádrže těsně nad 
samotným mlýnem, aby bylo zajištěno dostatečné 
množství vody na pohon kola v době potřeby. Náhon  
byl dále tvořen dřevěnými žlaby (tzv. vantroky), kterými 
byla voda několikrát na své trase převáděna z jedné 
strany údolí na druhou. Podle dobových záznamů byla 
v místech křížení přirozeného vodního toku umístěna 
stavidla, která mohla převést vodu z náhonu přímo do 
toku. Toho se využívalo zejména při zvýšených průtocích 
(povodních), aby nedocházelo ke zbytečnému poško- 
zení kanálu s nutností následných nákladných oprav.  
V omezeném rozsahu náhon využíval přirozenou trasu 
Radiměřského potoka, jenž v zásadě tvořil zemskou hra- 
nici mezi českými a moravskými zeměmi (Jandl, 1970).

Obr. 7-8 Celkový pohled na Radiměř v 1. polovině 20. století (Der Schönhengster Heimatbund e. V.).
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Mlýnský náhon v Radiměři se do dnešních dnů za- 
choval pouze jako relikt rozpoznatelný v terénu, a to 
jen na málo místech jeho původní trasy. Ze třetiny dnes 
využívá jeho původní trasu vlastní Radiměřský potok. 
Mlýnů se dochovalo celkem sedm, ovšem žádný s pů- 
vodní funkcí. Šestice slouží jako obytné domy a jeden 
jako administrativní budova zemědělského družstva. 

Vzhledem k tomu, že původní systém (náhon, retenční 
nádrže a víceúčelové mlýny) dnes neexistuje, je jeho 
případný památkový potenciál nízký. Jeho historický 
význam coby funkčního celku spočívá v unikátnosti ře- 
šení v rámci povodí Svitavy, potažmo celé Moravy, jež 
umožnilo hospodářsky využít málo vodný tok způsobem, 
mnohonásobně převyšujícím jeho přirozenou kapaci- 
tu. Navíc je doloženo, že se místní dokázali s proměna- 
mi vodních poměrů vypořádávat převáděním výroby  
z jednoho mlýna na druhý. Tato skutečnost umožnila 
Radiměři získat výjimečné postavení v rámci moravské 
textilní výroby 19. století. (Caletka a kol., 2020). Z do- 
chovaných součástí původního systému na něj nejlépe 
upozorňuje tzv. Thonův mlýn v dolní části obce. Mlýn 
fungoval zhruba do roku 1927 (poté už jen na výrobu 
světelné energie pro mlýn). Po druhé světové válce a 
odsunu německého obyvatelstva byl mlýn rozebrán, ale 
v současné době je majiteli rekonstruován pro obytné 
účely a je zde zachováno i uložení vodního kola. Obdob-
ně zachovalý je Dolní mlýn na samotném konci obce 
nedaleko soutoku Radiměřského potoka s řekou Svita-
vou. Mlýn fungoval nejspíš do konce druhé světové války 
a od 70. let 20. století patří novým majitelů, kteří jej 
rekonstruovali a upravili pro obytné účely (Obr. 7-9A–B). 

7.5 DŘEVOPLAVEBNÍ KANÁL SUCHÝ – 
 ŠMELCOVNA

7.5.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Kanál mezi Suchým a Šmelcovnou (dnes součást 
Boskovic) se nachází na Drahanské vrchovině v mírně 
hornatém, převážně zalesněném terénu. Z klimatického 
hlediska je tato oblast ovlivněna srážkovým stínem 
vysočiny a vyšších poloh Drahanské vrchoviny, což se 
odráží na malé vodnosti zdejších toků, které v letních 
měsících mohou zcela vysychat. Voda se udržuje v čet- 
ných mokřadech, kterých bylo mimo jiné využito jako 
zdrojů vody pro rybník zvaný U Adjunkta (Obr. 7-10A), 
klíčové součásti plavebního kanálu. 

Lesnatá oblast východně od Boskovic byla dlouho- 
době využívána jako zdroj stavebního a palivového 
dřeva. V minulosti bylo zdrojem energie zejména  
pro hutnickou výrobu, která se zde rozvíjela ve 14. až  
17. století. Nároky na produkci dřeva zesílily ve 2. polo- 
vině 17. století v souvislosti s hospodářskou konjunk-
turou po 30leté válce a během následujících dvou 
století (Skořepa, 2006). Tehdy vyvstala potřeba rychlé- 
ho přesunu velkých objemů dřevní hmoty k místním 
pilám. Pro tento účel byl v prostoru vybudován plaveb- 
ní kanál, který nahradil do té doby dominantní lidskou 
a zvířecí sílu, a také upravovány vodoteče (dřevěné  
a kamenné opevnění břehů, stavba dřevěných skluzů, 
retenčních nádrží atd.). 

(A) (B)

Obr. 7-9 (A) Dolní mlýn (č. 1) v Radiměři a (B) částečně zachovalé uložení vodního kola (foto Zbyněk Sviták, 2020). 



7.5.2	HISTORIE	A	SOUČASNOST	KANÁLU

Celková délka soustavy od rybníku U Adjunkta po 
odtokový kanál do říčky Bělé přesahovala 8 km. Vlast-
ní kanál od napájecí stoky pod rybníkem (667 m n. m.)  
k pile na Šmelcovně (382 m n. m.; Obr. 7-10B) je dlouhý 
7,63 km a překonává celkem 285 m převýšení. Průměr- 
ný spád kanálu je 3,72 %, největší sklon má v části 
dřevěného skluzu (10,75 %, ř. km 2,7–3,8). Tento skluz 
vedl nad korytem potoka Kozel, který končil v Marko- 
vě rybníku (Obr. 7-10C). Šířka kanálu byla kolem 1 m  
a poloměr oblouků asi 30 m. Kanál se pravděpodob- 
ně využíval pro plavení palivového a stavebního dřeva 
o délce cca 2 m.

Při projektování kanálu jeho autoři prokázali výji- 
mečnou znalost terénu, dokázali v maximální míře 
využít daných přírodních podmínek a v kritických pa- 
sážích si pomohli důmyslnými řešeními. Předně pod 
kopcem Přibytá za obcí Suchý museli překonat roz- 
vodnici mezi řekami Ždárná (povodí Punkvy) a Bělá.  
Pro překonání mírného protisvahu se využívalo úče- 
lového navýšení vodního stavu v podobě rázové vlny. 
Pro to se využíval rybník U Adjunkta s rozsáhlou sběrnou 

sítí. Technika rázové vlny je v našich zemích velmi ojedi- 
nělá. I na dalších místech vede kanál do protisvahu (nad 
obcí Suchý a v části dnes již zatopené vodním dílem 
Boskovice), kde bylo nutné zahloubit kanál (Obr. 7-10D). 
Kamenité koryto potoka Kozel museli v kilometrovém 
úseku paralelně nahradit dřevěným skluzem, který 
končí v umělé sběrné nádrži (Markův rybník). Dalším 
unikátem na tehdejší dobu byla stavba podzemního 
klenutého kanálu při vtoku do řeky Bělá, který se však 
dnes nachází v místech nádrže. Kanál pochopitelně 
využíval také přirozených vodních toků (Orlový potok 
a řeka Bělá), které byly pro tyto účely upraveny, např. 
kamenným zpevněním (Oppeltová, 1998; Mlateček, 
2010 a 2012).

Doposud nevyřešenou otázkou zůstává stáří kanálu, 
resp. zdali se jednalo o jeden projekt nebo se budoval 
v několika fázích, s poměrně značným časovým odstu-
pem. Obecně se má za to, že severovýchodně od Bos- 
kovic byla celá síť malých vodních kanálů a dřevěných 
skluzů, které souvisely s hutnickou činností v 16. a 17. 
století. Teorie fázové výstavby klade vznik nejstarší 

Obr. 7-10 Objekty na trase dřevoplavebního kanálu Suchý – Šmelcovna: (A) rybník U Adjunkta; (B) pila Šmelcovna;  
(C) pozůstatek Markova rybníka a jeho hráze; (D) zahloubení kanálu nad obcí Suchý (foto Miriam Dzuráková, 2019). 

(A)

(C)

(B)

(D)
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části – dolního toku – který využívá přirozených toků, 
do 17. století, resp. na počátek 18. století. Mladší fáze 
je spojována s výměnou pozemků mezi panstvím bos- 
kovickým a šebetovským po roce 1763 a vznikem obce 
Suchý. S tímto obdobím pracuje i druhá teorie, která 
do něj klade vybudování kanálu jako celku. Pokud by 
tomu tak bylo, kanál by existoval jen relativně krátkou 
dobu, neboť dendrochronologická analýza ukázala,  
že kolem roku 1800 již funkční nebyl (Hosák, 1965; 
Skořepa, 2006; Mlateček, 2010 a 2012). 

I přes nejistou dobu vzniku je možno kanál Suchý – 
Šmelcovna považovat za mimořádné technické dílo, 
jehož jednotlivá technologická řešení byla využívána 
také na Schwarzenberském kanále – vrcholném dře- 
voplavebním díle v českých zemích. Do současnosti se  
z něj dochovaly pouze relikty, v terénu jasně zřetelné 
(umělé zemní koryto, pozůstatky Markova rybníku, 
kamenné opevnění přirozených toků, rybníky na obou 
koncích), avšak žádný z technických prvků. To výrazně 
snižuje jeho památkový potenciál, na což upozornilo 
stanovisko Ministerstva kultury, které v roce 2004 za- 
mítlo návrh Okresního úřadu v Blansku na prohlášení 
kanálu technickou památkou. Rozhodnutí se opíralo  
o závěry pracovníků ÚOP NPÚ v Brně, upozorňující na 
nedostatečnou výpovědní hodnotu reliktů o vlastním 
technickém řešení plavení dřeva (Památkový katalog, 
2022).

7.6 ZMĚNA VODNÍCH TOKŮ 
 VE MĚSTĚ BRNĚ

7.6.1	SÍŤ	VODOTEČÍ	V	ČASE

Brněnská aglomerace představuje do značné míry 
odlišnou část povodí Svitavy, mj. i z důvodu silné inter-
akce mezi sítí vodotečí a městem v průběhu staletí.  
Na poměrně malém prostoru je možné sledovat vy- 
sokou koncentraci různorodých vodohospodářských 
problémů. 

Prostor současného města býval protkán hustou sítí 
přirozených i umělých vodních toků, které měly pro 
jeho vývoj zcela zásadní význam. Páteřní vodní síť tvo- 
ří řeky Svratka a Svitava, na něž byly navázány další 
toky: říčka Ponávka a dvě umělé vodoteče – Svitavský  
a Svratecký náhon. Mimo to zde existovala i řada dalších 
potoků a náhonů (Cacovický, Obřanský), spíše však 
menšího významu. Přirozené vodní toky v Brně a okolí 
v minulosti meandrovaly, zejména v úsecích širokých 
niv, což s sebou přinášelo riziko pravidelně se opaku-
jících záplav s dopadem na krajinu a infrastrukturu 
města. V průběhu 19. a 20. století byly říční toky inten-
zivně regulovány. Menší toky (Ponávka a oba náhony) 
sehrály klíčovou roli při dislokaci výrobních objektů  

a díky nimž se jihovýchodní předměstský prostor Brna 
stal do značné míry jednolitou průmyslovou zónou.  
V souvislosti s překotným rozvojem města, budováním 
dopravní infrastruktury (silnice, železnice), růstem za- 
stavěných ploch, technologickými změnami ve výrob-
ních procesech a proměnou distribuce technické vody, 
se jejich funkce a význam měnil, ale postupně i upadal. 
Část se stala městskou stokou, byla zaklenuta, část byla 
zatrubněna nebo zasypána, v minimální míře pak za- 
chována jako povrchová vodoteč. Srovnání povrchové 
přítomnosti vody v minulosti a současnosti ukazuje na 
zásadní změnu.

Dobové mapy dokládají velmi komplikovanou síť 
vodotečí, která byla ještě více zahuštěna vytvořením 
zcela nového koryta řeky Svitavy a přeložením části 
starého při současném zachování jejích původních 
meandrů a ramen. Řeka Svitava a její ramena byla 
nejčastějším zdrojem záplav v předměstském prostoru 
hradbami obehnané brněnské pevnosti. V návaznosti 
na povodňové škody se zdůrazňovala potřeba regula- 
ce vodních toků, která měla ochránit jak samotné oby-
vatelstvo, tak i často zaplavované pozemky a objekty 
v jejich okolí. První dílčí regulace, ovšem na řece Svratce, 
byly zaznamenány v archivních pramenech v okolí 
Modřic (jižně od Brna) již v roce 1655 (Brázdil a kol., 
2010). K zásadní proměně řečiště obou hlavních toků 
došlo v polovině 19. století. Oba toky měly silně mean-
drující průběh a „dvojí“ soutok, první v prostoru měst-
ské části Komárov (odbočné, mohutnější tzv. severní 
rameno Svitavy, která však pokračovala dále k jihu)  
a jižněji druhý v prostoru Horních Heršpic (řeky tak 
vytvářely rozlehlý komárovský ostrov. Tento druhý 
soutok byl v polovině 19. století posunut jižněji do 
prostoru Přízřenic, kam byl nově přiveden od Rad-
laského jezu zregulovaný tok Svitavy (1847–1851). 
Svitava byla vedena východněji, v novém korytě přísně 
lineárním směrem. Zcela mimořádnou změnu vodních 
poměrů, které se týkaly více než 19 km toků, zachytil 
např. Doležalův plán města z roku 1858 (Obr. 7-11). 
Realizace tohoto složitého vodohospodářského pro- 
jektu byla motivována nejen snahou zmenšit inundační 
území a tím umožnit rozvoj zástavby v jihovýchodním 
záplavovém sektoru města, ale také nutností řešit 
obtíže s výstavbou železniční trati ve směru na Českou 
Třebovou. Rovněž řeka Svratka byla v letech 1848–1860 
regulována a napřímena v úseku od mostu při železniční 
trati na Břeclav k novému soutoku se Svitavou a dále 
až k Modřicím. Původní meandrující koryto Svitavy mezi 
Komárovem a současným soutokem bylo zasypáno až 
v 70. letech 20. století. Mezitím byl zregulován celý tok 
Svratky: od 30. let 19. století v prostoru Starého Brna 
až do 60. let 20. století v prostoru Pisárek a výstaviště 
(Kuča, 2000; Pavlovský, 2010).



Vedle Svratky a Svitavy, strategických toků poskytu-
jících městu (pitnou i užitkovou) vodu, pohon, podmín- 
ky pro zemědělství i rozvoj hospodářské výroby (zde 
výrazně větší podíl Svitavy), ovlivnily rozvoj města i toky 
menší. Význam náhonů a říčky Ponávky zásadně narostl 
od 2. poloviny 18. století, kdy se na předměstích Brna 
začala rozvíjet zprvu manufakturní, později tovární  
výroba. V největší míře se v Brně rozvinul průmysl 
textilní a kožedělný, oba zcela závislé na vodě (pohon 
i vlastní technologie výroby). Postupně vznikla ne zce-
la souvislá průmyslová zóna počínaje Starým Brnem  
na jihozápadě a konče Zábrdovicemi na severovýcho- 
dě. V dnešní brněnské aglomeraci tento průmyslový 
sektor tvoří širší centrum města. Ponávka, Svratecký  
a Svitavský náhon, stejně jako řeka Svitava se staly 
klíčovými liniemi, kolem kterých se do budoucna sou- 
středil hospodářský ruch města.

7.6.2	HOSPODÁŘSKÉ	NÁHONY	A	ŘÍČKA	
	 PONÁVKA	

7.6.2.1 Svratecký náhon
Primárním účelem náhonu, bezpečně doložitelné- 

ho již pro 13. století, bylo dostat vodu blíže k městu  
a umožnit založení provozů, nezbytných pro chod měs-
ta. Po celé své délce od mateřského toku po ústí do 
Ponávky poskytoval podmínky pro rozvoj řemesel  
a průmyslu (jircháři, koželuzi, soukeníci, tkalci, barvíři, 
mlynáři, papírníci atd.), ale také hned dvojích říčních 
(sprchových) lázní. Posiloval i zemědělský (zahradní) 
charakter využití půdy v bývalém jižním předhradebním 
prostoru. Zahuštěnému prostoru mezi Dornychem  
a Křenovou, kde svratecký a svitavský náhon (Ponávka) 
vytvářely klín, se lidově přezdívalo Malé nebo také 
Brněnské Benátky. Svůj význam ztrácel během 1. pol. 

Obr. 7-11 Výřez z Orientačního plánu Brna z roku 1858 (Franz Doležal), na kterém je zachycena koncentrace vodních 
toků v jihovýchodní části města: soutoky Ponávky, obou náhonů a řeky Svitavy (Archiv města Brna).
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20. století z důvodu využití jiné formy distribuce užitkové 
vody do města. Postupně byl zatrubňován a zasypáván  
(Obr. 7-12A–B), v konečné fázi počátkem 60. let. Dnes 
je v městském prostoru patrný pouze díky málo čitelným 
portálům a mostním obloukům, zejména v kompli- 
kovaném prostoru hlavního nádraží (Vyskočil a Sviták, 
2018; Gottwald, Klimeš, Machař, 1972; Pavlovský, 2010).

dnes, mají ho jako záložní zdroj užitkové vody. Svitavský 
náhon teče většinou v otevřeném korytě, mezi jezem  
v Zábrdovicích a ulicí Mlýnskou se střídají zatrubněné  
a volné úseky. V posledním otevřeném úseku se může- 
me setkat s různými alternativní názvy tohoto toku  
(Svitavský náhon, Ponávka, Stará Ponávka, Stará Svitava) 
(Vyskočil a Sviták, 2018; Pavlovský, 2010; VODA, 2020).

7.6.2.2 Svitavský náhon
K jeho zřízení (doložen pro 13. století) vedly stejné 

důvody jako u výše zmíněného a měl i obdobné výrob-
ní využití, i zde fungovaly veřejné lázně. Ze Svitavy odbo- 
čoval v prostoru Radlasu (Zábrdovic) a stékal se s Ponáv- 
kou severně od dnešní ulice Křenová (7-13A–B). Posilova-
la se tak vydatnost dolního toku Ponávky a výkonnost 
zdejších mlýnů. V prostoru Dornychu společný tok Po-
návky a Svitavského náhonu přibíral Svratecký náhon. 
Kolem svitavského náhonu a společného toku s Ponáv- 
kou v 18. a 19. století vyrostla celá řada výrobních areálů, 
pro něž si náhon uchoval smysl až do poloviny 20. století. 
Posledním průmyslovým uživatelem náhonu byly Brněn-
ské teplárny. Ty tento náhon v malé míře používají ještě 

7.6.2.3 Ponávka
Zásadními změnami prošel také další brněnský tok 

Ponávka. Od svého pramene u Vranova v nadmořské 
výšce 480 m si razí cestu do Brna přes Řečkovice a Krá- 
lovo Pole, přirozené koryto pokračovalo jihovýchod- 
ním směrem přes Lužánky a nynější Náměstí 28. října 
do původní Svitavy severně od Komárova. V minulosti 
vytvářela Ponávka v horní části svého toku četné  
meandry, zásobovala vodou rybníky v Řečkovicích  
a v Králově Poli. V důsledku výstavby nových městských 
čtvrtí byla v letech 1882–1884 regulována a částečně 
zaklenuta od Lužánecké ulice po Křenovou. Po těchto 
úpravách začala Ponávka postupně sloužit jako městská 
stoka. Výraznou proměnu toku přinesly pokračující 

Obr. 7-12 Svratecký náhon (A) na fotografii z roku 
1896 (Archiv města Brna) a (B) situace v současnosti, 
dnešní Mendlovo náměstí (foto Aleš Vyskočil, 2022).

Obr. 7-13 Svitavský náhon (A) na fotografii z roku 1911 
(Archiv města Brna) a (B) současný stav (úsek jižněji, 
než zachycuje dobové foto) (foto Aleš Vyskočil, 2020).

(A)

(B)

(A)

(B)



regulace a úpravy provedené v letech 2. světové vál- 
ky, jejichž účelem bylo neškodné odvádění přívalových 
vod a zamezení záplavám na přilehlých částech vnitřního 
města (Brázdil a kol., 2010).

Posledním velkým zásahem bylo v 80. letech 20. sto- 
letí převedení celého toku Ponávky štolou z Králova 
Pole do Cacovického náhonu Svitavy. Tím se v celé délce 
od Králova Pole po Křenovou původní zaklenuté ko- 
ryto s konečnou platností stalo plnohodnotnou kme- 
novou kanalizační stokou a umožnilo tak převádět  
přes střed Brna na městskou čistírnu v Modřicích od-
padní vody ze severních částí města včetně odpad- 
ních vod města Kuřimi. Při rekonstrukci kmenové stoky  
v Lužánkách bylo třeba upravit niveletu a tím vznikl  
po celé délce parku v Lužánkách v trase stoky násep 
(Obr. 7-14A–B).

7.6.3	VZTAH	MĚSTSKÝCH	TOKŮ	A	KANALIZAČNÍ	
	 SÍTĚ

Až téměř do začátku 20. století se vodní toky využívaly 
jak pro přívod potřebné vody, tak pro její odvádění ze 
zájmového prostoru včetně vod znečištěných. Při neu-
stálém zahušťování řemeslných dílen a později prů- 
myslových závodů a současném nárůstu obyvatel tento 
systém brzy dosáhl svých limitů. Postupně se budovaly 
uliční stoky, ty však byly bez jakéhokoliv čištění zaústě- 
ny opět do řek a jejich náhonů. Z brněnských vodotečí 
se tak stávaly mrtvé toky, které zejména v letních mě- 
sících šířily zápach a byly původcem řady epidemií. 
Průtok Ponávky městem byl do roku 1913 zatrubněn  
a stal se jednou z hlavních brněnských stok. V době svého 
zatrubnění se však stále jednalo o smísení povrchových  
a odpadních vod. Zaústěn do něj byl odvod odpadních 
a srážkových vod z větší části vnitřního města, stejně 
jako i odpadní voda z továren, které míru znečištění 
násobily. Přímo na Křenové se tok otevíral a jeho úsek 
směrem ke Komárovu patřil k hygienicky vůbec nej- 
problematičtějším místům ve městě, v podstatě až do 
konce 20. století. Důležitým krokem v budování moder- 
ního kanalizačního systému byl vznik tzv. kmenových 
stok po obou březích Svratky i Svitavy. Tím došlo poprvé 
k záměrnému oddělení odpadních vod od městských 
říčních toků. Odpadní vody pak byly sice opět vypouště- 
ny do toků, ale až mimo území města a jen do doby než 
byla v Modřicích vybudována čistírna odpadních vod. 

7.6.4	MĚSTOTVORNÝ	A	PAMÁTKOVÝ	POTENCIÁL	
	 NÁHONŮ	A	PONÁVKY

Svratecký náhon v současné době jako vodoteč ne- 
existuje, fragmentem je krátký úsek v prostoru Pisárek 
(zbudovaný koncem 18. století jako prodloužení stá- 
vajícího toku), jehož historická (kulturní, památková) 
hodnota je minimální a jeho funkce jen záložní (vazba  
na pisáreckou vodárnu). V prostoru Nových Sadů je 
patrný dvojí mostní oblouk viaduktu, který sloužil pro 
průchod náhonu, a zazděný portál při ulici Uhelná. 
Možnost revitalizace, resp. rekonstrukce náhonu, např. 
v pasážích, kdy je zatrubněn, by byla velmi nákladná,  
i když žádaná pro posílení mizející industriální identity 
města i např. pro rekultivaci prostoru Mendlova náměstí 
(Pavlovský, 2010). 

Svitavský náhon (dolní tok Ponávky), na rozdíl od za- 
sypaného Svrateckého náhonu, dodnes protéká měs- 
tem, a to v blízkosti historického jádra. Délka součas- 
ného toku je cca 3,6 km, z nichž 3/4 mají povrchový 
charakter. Protéká průmyslovými areály, resp. posvi-
tavskou průmyslovou zónou a slouží jako recipient pro 
další toky a jen velmi omezeně plní původní funkci 
technologické vody pro zdejší průmyslové podniky. 

Obr. 7-14 Násep nad zaklenutou Ponávkou – kme- 
novou stokou v Lužánkách – (A) pohled od rybníčku  
v parku, (B) pohled z jihovýchodu (foto Milena Forejt- 
níková, 2020).
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Vzhledem k rychle mizejícím dokladům industriálního 
dědictví Brna je zachování Svitavského náhonu jednou 
z možností, jak devalvaci klíčové historické identity 
města zamezit. Vzhledem k dochování značné části 
vizuálně dostupného toku a zafixovanému povědomí 
brněnských obyvatel o hospodářském významu a funk-
ci Svitavy a jejího náhonu je kulturní hodnota této 
vodoteče jako vodohospodářského celku značná.  
Kulturní hodnotu náhonu posiluje v současnosti pro-
težovaný urbanistický koncept návratu vody do měst, 
která plní funkci estetického, krajinného a sociálního 
prvku a zkvalitňuje městské mikroklima. Jeho revitali- 
zační potenciál je výrazně vyšší než u Svrateckého 
náhonu. V současnosti na území probíhá revitalizační 
projekt (realizace projektu REURIS) s ambicí vytvořit 
říční nábřeží s promenádním a pobytovým korzem, 
který se mimo jiné inspiruje projekty z jiných měst 
(Chrudim, Litomyšl, Treviso) (VODA, 2020).

Ponávka je názornou ukázkou, jak bylo v nedávné 
minulosti uvažováno a nakládáno s říčními toky v zasta- 
věném území. Tok byl napřimován, zahlubován a ome-
zován hrázemi proti rozlivu a pro možnost zastavění 
nivy. Zároveň sloužil jako recipient všemožných, nejen 
tekutých odpadů. Časem se tak stal zdrojem estetic- 
kých i hygienických závad, a bylo proto nutné zatrub-
nění. Při postupném rozvoji čistíren se potrubí stává 
součástí kanalizační sítě a pro tzv. vnější vody se hledá 
v rámci péče o životní prostředí nové využití, často 
včetně nové trasy.

Otevřené tekoucí vody i s doprovodnou zelení a in-
frastrukturou do městského prostředí jednoznačně 
patří a zaniklé toky lidem pocitově chybí. Dokladem 
může být i umělý novodobý náznak vodního toku či 
mokřadu v Lužánkách v délce asi 300 m poblíž původ-
ní trasy Ponávky (Obr. 7-15). 

7.7 MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY NA ŘECE 
 SVITAVĚ

7.7.1	 VÝVOJ	MVE	A	STRUČNÁ	
	 CHARAKTERISTIKA	SOUBORU	OBJEKTŮ

V závěru 19. a během prvních dekád století 20. do-
chází k rozvoji a budování vodních elektráren. Nejstarší 
parní, ale také vodní elektrárny byly zřizovány při prů- 
myslových závodech. Elektřina byla zpočátku dodávána 
do jednotlivých podniků a byla využívána pro osvět- 
lení, až později i pro pohánění strojů a k využití mimo 
jednotlivé závody. K propojování jednotlivých sítí do- 
cházelo ve větší míře až v období po 2. světové válce. 
František Pažout (1990) vymezuje tři etapy elektrizace 
na území českých zemí: elektrizaci místní (1887–1912), 
elektrizaci oblastní (1912–1945) a elektrizaci celostátní 
(po 1945).

Přírodní a socioekonomické podmínky v povodí  
Svitavy představovaly příhodné podmínky pro zavádě- 
ní turbín, resp. malých elektráren. Nemuselo přitom jít 
čistě o elektrárny vodní, ale také o elektrárny parní 
(např. mlýn v Cacovicích), nebo naftové (např. mlýn ve 
Zboňku). Zpravidla se jednalo o zařízení zřizovaná  
v rámci většinou velmi starých vodních mlýnů za úče- 
lem pokrytí energetických potřeb samotných mlýnů, 
ale také blízkých výrobních závodů. Záhy však elektrár- 
ny začaly přebytky energie dodávat do sítí, na něž  
byly napojeny některé obce. Jako příklad možno uvést 
elektrárnu ve Svitávce, která spolu s elektrárnou ve 
Zboňku v roce 1918 zásobovala celkem 16 obcí (Zbo- 
něk, Bělou, Borotín, Drbalovice, Jevíčko, Velké Opa- 
tovice, Pamětice, Podolí, Smolno, Vanovice, Kunštát, 
Lysice, Malonín, Pernou, Skalici nad Svitavou a Svitávku) 
a k tomu několik podniků. Podobně i elektrárny v Roz- 
hraní a Půlpecnu dodávaly elektřinu do obcí Chrastová 
Lhota, Moravská Chrastová, Chrastavec a Půlpecen 
(Zřídkaveselý, 2013).

Dle dostupných informací většina elektráren vznik- 
lých v období do 30. let pracovala i během 2. světové 
války, kdy jejich význam obecně narůstal v souvislosti 
se zvyšujícími se energetickými nároky. Nepříznivé 
období přišlo až na počátku 50. let, kdy dochází ke zná- 
rodňování. V tomto období některé elektrárny svůj 
provoz ukončily, resp. přerušily. Stav elektráren, jakož 
i jednotlivých částí vodních děl se zhoršoval. Ilustruje 
to například osud malé vodní elektrárny v Hammerském 
mlýně v Doubravici nad Svitavou. Ta byla spolu s celým 
mlýnem znárodněna a její turbína byla demontována  
a přemístěna na Vltavu do Vyššího Brodu. Prostor pří- 
vodního i odpadního kanálu a lednice pod turbínou  
byly poté zavezeny odpadem. Dalším příkladem neutě- 
šeného stavu je elektrárna v Pechově mlýně v Rozhraní, 

Obr. 7-15 Nový umělý vodní prvek v Lužánkách (foto 
Milena Forejtníková, 2020).



kde údajně po zestátnění za celou dobu nedošlo ani 
jednou k údržbě a manipulaci s ovládacími prvky. Na 
druhou stranu je potřeba uvést i pozitivní osud elek-
trárny v Salmově mlýně v Blansku, která po válce 
přerušila svůj provoz, ale v 70. letech byla původní 
turbína opravena v ČKD Blansko a znovu uvedena do 
zkušebního provozu roku 1985. I v období socialismu 
několik malých vodních elektráren v povodí Svitavy 
vzniklo. Jednalo se zřejmě o dvě elektrárny v Brně 
Husovicích, elektrárnu v Meziříčku a pravděpodobně 
také v Bohuňově na Křetínce. 

Po změnách r. 1989 došlo k navrácení zestátněných 
majetků rodinám původních majitelů. Většina elek-
tráren zůstala v provozu a dodnes dodává elektrickou 
energii do veřejné sítě. Již zmíněná elektrárna v Dou-
bravici byla po náročné renovaci obnovena a zprovoz- 
něna. Několik elektráren také vzniklo. Konkrétně se 
jednalo o malé vodní elektrárny v rámci vodních děl 
Boskovice a Letovice a také elektrárnu v Adamově. 

7.7.2	 HODNOCENÍ	MVE	V	POVODÍ	SVITAVY	

V zájmové oblasti byla na základě analýzy prame- 
nů, kartografických podkladů, manipulačních řádů, 
oborové literatury a terénním výzkumem potvrzena 
existence třiceti MVE. Z nich pouze devět splňovalo 
základní podmínky hodnocení: a) je v současnosti 
funkční turbína, resp. jsou v provozu, b) od doby svého 
vzniku si zachovaly svou vodohospodářskou funkci 
(nemuselo se přitom jednat o MVE od samého počát-
ku). V pořadí od soutoku proti proudu Svitavy se jed- 
ná o MVE v Brně-Cacovicích, Bílovicích nad Svitavou, 
Blansku, bývalém Hammerském mlýně v Doubravici 
nad Svitavou, Skalici nad Svitavou, Horním/Jarošově 
mlýně ve Svitávce, Zboňku, Letovicích a bývalém Pe-
chově mlýně v Rozhraní. 

Z hlediska historické hodnoty dochované stavební  
a technologické části strojovny se jako nejvýznamnější 
jeví MVE Blansko – tzv. Salmův mlýn (Obr. 7-16A–E). 
Dvojčitá horizontální kašnová Francisova turbína,  

Obr. 7-16 Mlýn a malá vodní elektrárna v Blansku – (A) jez na Svitavě, (B) budova bývalého mlýna s vtokem na turbínu 
a jalovou propustí, (C) interiér strojovny – regulační zařízení, (D) interiér strojovny – oběžné kolo s gumovou transmisí, 
(E) interiér strojovny – generátor (foto A–B Miriam Dzuráková, 2020; C–E David Varner, www.davar.cz/badatelna, 
2009). 

(A)

(C)

(B)

(D) (E)
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včetně převodu a generátoru, pracují v prakticky pů- 
vodním uspořádání bez patrných výraznějších tech-
nických zásahů. Stavební část strojovny MVE je však  
v poměrně špatném technickém stavu. V souvislosti  
s prováděnými úpravami Svitavy se bohužel nedocho-
val původní vzdouvací objekt. Úpravami rovněž prošel 
vtokový objekt a přívodní kanál. Nicméně původní 
dispoziční uspořádání derivační, resp. kanálové MVE 
zůstalo nezměněno. Zároveň se jedná o jednu z prvních 
staveb tohoto typu v rámci regionu, tj. v povodí Svitavy 
(vznik 1907/1910). 

Jako další historicky cenné lze označit MVE Bílovi- 
ce a MVE Cacovice. V případě MVE Cacovice (Obr. 
7-17A–D) lze pozitivně hodnotit dochované původní 
dispoziční uspořádání, tj. vzdouvací objekt, přívodní 
a odpadní kanál. Ze strojovny MVE je pak podstatná 
především spodní stavba, včetně instalované dvojčité 
horizontální kašnové Francisovy turbíny. Z technolo- 
gického zařízení se dále dochoval původní regulátor 
turbíny, který je však již mimo provoz. Řemenový pře- 

vod turbíny a generátor již prošly modernizací, původ-
ní zařízení bylo nahrazeno nebo upraveno. Přestože 
na technologickém zařízení MVE probíhaly v průběhu 
času dílčí úpravy, tak stále vykazuje poměrně vysokou 
míru autenticity. Z hlediska stavební části je významná 
především budova strojovny MVE. Vzdouvací objekt 
a velká část přivaděče prošly zásadními stavebními 
úpravami. Opět se jedná o jeden z prvních objektů 
tohoto typu v regionu (1911). 

MVE Bílovice (Obr. 7-18A–D) disponuje oproti té  
v Cacovicích novějším technologickým zařízením,  
konkrétně Kaplanovu vertikální turbínu z 30. let minu- 
lého století. Těmito stroji byly často nahrazovány starší 
typy vertikálních Francisových turbín. Zmiňovaná Kap- 
lanova turbína prošla generální opravou. Její aktuální  
stav však není možné z dostupných podkladů ověřit.  
Je předpoklad zachování vlastní turbíny a kuželového 
převodu. Původní regulátor byl zřejmě ponechán, avšak 
regulaci zajišťuje nové technologické zařízení. Nahra- 
zen byl rovněž původní generátor. Z hlediska stavební 

Obr. 7-17 Malá vodní elektrárna v Brně-Cacovicích – (A) jez na Svitavě, (B) hradící objekt na počátku náhonu, (C) vtok 
náhonu do turbíny a jalová propust, (D) interiér strojovny (foto A–C Miriam Dzuráková, D Martin Caletka, 2020). 

(A)

(C)

(B)

(D)



Ostatní MVE ve svitavském povodí již není možné 
hodnotit jako kompletní dochované celky, byť u řady  
z nich jsou dílčí prvky stavební nebo technologické 
části MVE cenné (např. turbína v MVE Doubravice nad 
Svitavou).

Obr. 7-18 Mlýn a malá vodní elektrárna v Bílovicích nad Svitavou – (A) vtok náhonu do turbíny, (B) hradící objekt na 
počátku náhonu, (C) charakter koryta náhonu, (D) interiér strojovny (foto A–C Miriam Dzuráková, 2020; D Manipulační 
řád MVE Bílovice nad Svitavou).

(A)

(C)

(B)

(D)
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části MVE je třeba uvést kompletní rekonstrukci vzdou-
vacího objektu, včetně osazení nových klapkových 
uzávěrů. Úpravami rovněž prošly části přívodního ka- 
nálu. Dispozičně je však MVE v původním uspořádání 
z roku 1911. Z hlediska stavební části je autentické 
dispoziční řešení derivační MVE. 


