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9.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Zájmové povodí Horní Moravy je vyčleněno jako 
nejsevernější část povodí řeky Moravy po soutok  
s Moravskou Sázavou. Řeka Morava je hlavním tokem 
zvoleného území, ale i Olomouckého kraje, ve kterém 
celá část zájmového povodí leží. 

Plocha studovaného území horní Moravy zaujímá 
zhruba 3 % celkového povodí Moravy a to 820 km2. 
Hranici z velké části tvoří hlavní evropské rozvodí mezi 
Černým a Baltským mořem. Pouze v severozápadní 
části na hranici s Polskem leží trojný bod hlavního  
evropského rozvodí, vrchol Klepý, neboť vodní toky 
pramenící na jeho svazích odvádí vodu do tří moří,  
do Baltského, Černého a Severního. Až po ústí řeky 
Desné u Postřelmova má řeka Morava spíše bystřinný 
charakter, má velký spád a převládá erozní činnost. 

Po soutok Moravy s Desnou je povodí výrazně  
asymetrické s jednoznačnou převahou levostranných 
přítoků. Prvním z významných levostranných přítoků 
je řeka Krupá, která má v místě soutoku s Moravou 
srovnatelný průměrný průtok 2 m3/s a její délka je  
23,4 km. O dva kilometry níže po proudu Moravy ústí 
v Hanušovicích další přítok zleva, a to řeka Branná  
s délkou 25,4 km. Další výrazný přítok je řeka Desná  
s délkou 49,6 km, která vzniká v Koutech nad Desnou 
jako soutok Divoké a Hučivé Desné. 

Celá zájmová oblast byla až do počátku 13. století 
součástí tzv. pohraničního hvozdu, tedy zalesněných 
neosídlených horských oblastí kolem zemských hranic, 
které skýtaly hojnost volné půdy a také potencionál- 
ní nerostné bohatství. Jediné stabilní oživení do té  
doby představovaly obchodní stezky. Od 13. století byla 
oblast postupně kolonizována osadníky z německých 
oblastí (Goš, 1993). Od stávajícího osídlení, na zájmo- 
vém území se jednalo např. o Bludov, Chromeč, Bohdí- 
kov, Dolní Studénky, započalo postupné osídlování 
prostoru, které se šířilo především v údolí řeky Moravy 
a jejích přítoků. V polovině 14. století již nacházíme 
fakticky stávající sídelní strukturu s centrem v měs- 
tech Šumperku a Starém Městě (tehdy zvaném podle 
těžby zlata Goldeck) a budoucími sídly panství Velkými 
Losinami (Ullersdorf) a Brannou (Goldenstein, česky 
Kolštejn) (Goš, 1993).

První osídlení bylo spíše prospektorské v souvislosti  
s hledáním drahých i černých kovů. Nedlouho po něm 
se však objevuje i zemědělské osídlení v údolí řek, ty- 
pické dlouhé ulicovky německého typu se samotami  
na periferii. Plužina, vznikající postupným žďářením  
nejdříve nivy a poté i přilehlých svahů, byla kolmo orien- 
tovaná k ose usedlostní zástavby. Součástí této struktu-
ry byly od počátku také mlýny, stoupy, pily, hamry a další 
podniky využívající energii vody. Lze říci, že osídlení se 
vytvářelo výhradně v nivách vodních toků, logicky pro 
potřebu zdroje vody, nejlepší dostupnou kvalitu orné 
půdy, ale také pro jediný v té době technicky využitelný 
zdroj energie. Paradoxně byla dlouhou dobu lokální 
vodní díla stavěna spíše na menších tocích. Využíváno 
tak bylo velkých spádů a menšího množství vody na úkor 
velkých řek, a to především kvůli povodním, které měly 
na velkých tocích mnohem ničivější následky a zname-
naly velmi často zničení celého vodního díla. U větších 
toků (Desná, Morava) se pak stavěla vodní díla spíše  
s dlouhými náhony a silotvornými objekty na ostrozích 
okolních svahů údolní nivy, kde byla pravděpodobnost 
zničení objektu při povodni minimální. Došlo nejvýše ke 
zničení jezu na řece a části náhonu.

Celé zájmové území se nachází historicky na panství 
Kolštejn (dnes Branná), Ruda a Velké Losiny, které bylo 
v roce 1608 rozděleno na panství losinské a vízmber- 
ské (loučenské). Menší část na jihu zabírají panství 
Bludov a město Šumperk (Březina, 1932). Na příkladu 
kolštejnského panství lze ukázat objektivní trendy,  
které potom nacházíme s drobnými obměnami u všech 
ostatních panství v zájmové oblasti. 

Na kolštejnském panství se provozovalo hlavně do- 
bývání rud, sklářství, papírenství a všudypřítomné 
podniky mlynářské, pily, olejny (Gába, 1993). Jednalo 
se tedy v případě Starého Města (řeky Krupé) a samot-
ného Kolštejna (Branné) o stoupy či kamenné mlýny na 
roztloukání rudy, samotného kamene a především živce 
a křemene k výrobě skloviny. Tyto podniky byly v držení 
vrchnosti nebo pachtované privilegovaným podnika- 
telům, malé podniky zpracovatelské pak poddaným.  
V průběhu 18. století se postupně přesouvá držba 
výrobních podniků na měšťany a svobodný střední stav. 
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Obr. 9-1 Povodí Horní Moravy se souborem identifikovaných vodohospodářských objektů a lokalizací dílčích ohnisek 
zájmu (zpracoval VÚV TGM).

Velká část menších skláren i papíren byla ve 2. polovině 
19. století zrušena a také zpracování železné rudy 
přestalo hrát významnější roli (Gába, 1993). Na počát-
ku 19. století se začalo ve Šléglově, Vikanticích, Kolštej- 
ně a Malém Vrbně s těžbou grafitu, kterou provozovaly 
dvě významné podnikatelské rodiny Buhlů a Alberti. 
Všechny tyto podniky měly vyústění těžebních děl  
k malým tokům (např. Telčavě), které sloužily jako zdroj 
energie pro drcení suroviny a dále k jeho čištění, plavení 
a třídění. Nejvýraznějším místním odvětvím průmyslu 
se ale stávalo zpracování lnu, k jehož pěstování zde  
byly ideální podmínky. Přímo ve Starém Městě vznikly 
v režii Buhlů bělidlo, barvírna a niťárna, na něž navazo- 
valy provozy tíren a tkalcoven a pletárny (Březina, 1932). 
Druhým nejvýznamnějším odvětvím průmyslu bylo 
zpracování dřeva. Od pil, truhláren, výroben nábytku, 
dřevěného zboží, hraček atd., veškeré podniky potře-
bovaly k pohonu vodní energii. Jelikož míst s vhodný- 
mi podmínkami k využití této energie bylo omezené 
množství, není divu, že zanikající podniky např. sklářské 
a papírenské nahrazovaly pily, tkalcovny atd., jelikož 

hlavním určujícím faktorem k umístění provozovny byl 
nejčastěji právě vydatný a dostupný zdroj vodní ener-
gie. Po roce 1945 a úplné výměně obyvatelstva (odsun) 
byly zachovány jen zpracování a těžba grafitu, prvo- 
zpracování dřeva a textilní průmysl (Gába, 1993). 

Po restrukturalizaci průmyslu po roce 1990 a zániku 
nebo utlumení většiny velkých podniků včetně závodu 
Moravolen (niťárna) a Rudné doly Jeseník (těžba gra- 
fitu) se většina ještě více či méně zachovalých malých 
vodních děl přebudovala postupně na malé vodní elek- 
trárny v soukromém držení.

9.2 VYBRANÝ SOUBOR MALÝCH 
	 SILOTVORNÝCH	DĚL	V	POVODÍ	DESNÉ

Řeka Desná (něm. Tess) vzniká ve výšce 560 m n. m. 
soutokem Divoké a Hučivé Desné v Koutech nad Desnou 
v Olomouckém kraji. Její délka je 31 km. Spolu s Divokou 
Desnou, která je označována jako hlavní pramenný tok, 
dosahuje délky 43,4 km. Plocha povodí měří 338,0 km². 
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Do Koutů nad Desnou obě zdrojnice protékají sevřeným 
lesnatým údolím s velkým spádem. Odtud se údolí mírně 
otevírá, spád se zmírňuje a řeka dále směřuje převážně 
jihozápadním směrem (Obr. 9-2). Řeka Desná protéká 
Loučnou nad Desnou, okrajem Velkých Losin a Rapotí-
nem, u kterého ji výrazně posilují zleva přítoky Merta  
a zprava Losinka. Dále protéká Vikýřovicemi, městem 
Šumperk a obcí Sudkov. Ve výšce 275 m n. m. ústí zleva 
do řeky Moravy u Postřelmova.

Využití vodní energie, které se na sklonku 19. století 
většinou přesunulo od využívání mechanické energie  
k její přeměně na energii elektrickou, se v zájmovém 
území omezilo jen na větší vodní díla. Provozovatelé 
menších vodních děl (hlavně mlýnů a pil) sice většinou 
také vyměnili vodní kola za turbíny menších konstrukcí, 
ale dominantní funkci si zachovaly mechanické pohony 
technologie – transmise. Nejvíce vodohospodářských 
objektů bylo v povodí Desné ve 30. letech 20. století.  
Z 66 objektů si do dnešní doby zachovalo funkčnost 
pouze 11 objektů, které jsou dnes provozovány jako 
MVE, 21 objektů vůbec neexistuje a zbývající objekty 
jsou zachovány v nějaké podobě, ale dnes už slouží 
jinému účelu (Pavelková, Dzuráková, Havlíček, Vyskočil 
a kol., 2022).

Samotná výroba elektrické energie na řece Desné 
byla jen doplňková a do silotvorného zařízení byla za- 
pojena alternativně, když bylo mechanické soustrojí  
v klidu (např. Maršíkovský mlýn) nebo, jako ve většině 
případů, byla elektrická energie vyráběna jedním  
z několika silotvorných strojů (často vodním kolem) jen 
pro potřeby podniku. Tyto ostrovní provozy na stejno- 
směrný proud poté vydržely až do 50. let 20. století 
(např. Rotterův a Schilderův mlýn ve Velkých Losinách). 
Nejmenší závody si zachovaly pohon na vodní kolo 
(nebo např. Ponceletovo kolo) až do konce.

Po roce 1948 byla většina malých a menších vodních 
silotvorných děl systematicky zrušena. Dominantním 
zdrojem energie pro zdejší hospodářství i domácnosti 
byla nejpozději v roce 1955 veřejná síť. Přístup ke  
stávajícím vodním dílům v jednotlivých podnicích byl 
velmi subjektivní. Větší vodní díla vyrábějící elektrickou 
energii byla většinou zachována. Naopak vodní díla, 
která měla mechanickou funkci a pak také díla, u nichž 
bylo v této době zničeno zařízení jezu (většinou při 
povodni), byla z provozu odstavena. 

Obr. 9-2 Řeka Desná v Rejhoticích – regulovaný tok s jezem a s náhonem na MVE Rejhotice III (foto Renata Pavelková, 
2021).



Tento trend se změnil až ve 2. polovině 80. let 20. sto- 
letí, kdy se vedení ČSSR rozhodlo dát zelenou obnově  
a stavbám nových vodních elektráren, jako jedné  
z možností, jak oživit skomírající socialistické hospo- 
dářství. Jelikož ale na území státu pro takovou obnovu 
nebyly připraveny podmínky, protože většina zanedba- 
ných a zničených vodních děl měla podstatné části  
v soukromém majetku původních majitelů a na území 
státu neexistoval žádný z původních výrobců zařízení, 
který by se specializoval na technologie, regulační 
mechanismy a na turbíny malých a středních parametrů. 

Došlo tak k navození dvou specifických trendů, jak 
znovu uvést do provozu MVE. Z důvodu neexistence 
trhu s novými turbínami zájemci o obnovu a stavbu 
nových MVE v letech 1985–1995 nahrazovali koupí 
velmi levných starších turbín zanechaných v provozech 
opuštěných a zrušených v 50. letech. Tyto turbíny re-
konstruovali a přizpůsobovali novým lokalitám. Druhý 
trend souvisel s objekty se silotvorným strojem, které 
patřily většinou původním majitelům, ale pozemky 
náhonů patřily do restitucí státu. Aby tento problém 
stavebníci nových MVE obešli, využili většinou jen dis- 
pozici jezu, obnovili poměrně krátkou část náhonu  
s největším spádem (tento horní náhon byl často ještě 
zatrubněn) a vystavěli nový silotvorný objekt, většinou 
malou turbínovnu, která kryla fakticky jen kašnu, ob-
sahovala regulaci a měření a ovládala regulaci průtoku 
a čištění česel, které se nacházely přímo před objektem. 
Dolní náhon byl koncipován jako krátká strouha svá- 
dějící nejkratší cestou vodu zpět do toku např. objekt 
MVE Sudkov jez (Obr. 9-3) nebo objekt MVE Vikýřovice 
ul. Rybářská. 

 

Vznikla tak specifická situace, kdy se v zájmové ob- 
lasti vyskytuje velké množství původních silotvorných 
objektů, které byly zbaveny vodního práva, u nichž byla 
velká část vodního díla nevratně zbavena funkce a ještě 
byly zbaveny silotvorných strojů – turbín, které jsou 
však nově instalovány mimo zájmové území.

Na druhou stranu na části těchto původních vodních 
děl vznikla nová vodní díla, která nejracionálnějším 
způsobem využila částí s největším spádem původ- 
ních vodních děl, a která obsahují většinou alochtonní  
silotvorné stroje z jiných, často vzdálených původních 
vodních děl. 

Všechna vodní díla v zájmové oblasti, která byla ob-
novena od 1. poloviny 80. let 20. století do současnos-
ti, jsou dnes v provozu jako MVE. Zvláštním typem 
vodohospodářských objektů, které byly v roce 1994  
na přivaděči vody Kouty instalovány, jsou tři specific- 
ké MVE, z nichž jedna je na přerušovacím vodojemu  
v Losinách 250 m3, další ve vodojemu Losiny 2 x 650 m3 
a třetí v rozdělovacím objektu Rapotín. Všechny mají 
licenci ERÚ, ale v současné době není v provozu ani 
jedna, protože průtok v přivaděči Kouty – Desná je 
nedostatečný pro jejich provoz. Přímo na toku Desná  
a jejich přilehlých náhonech bylo v roce 2021 zjištěno 
14 MVE, z toho 13 má licenci od ERÚ. Z těchto 13 licencí 
není v provozu jedna (Obr. 9-4), a to MVE Vikýřovice  
(ul. Mlýnská). Dále je v provozu mimo tento seznam MVE 
Dlouhé stráně II, která nemá licenci od ERÚ a je součástí 
celku PVE Dlouhé stráně. Zvláštní provozní podmínky 
má nezkolaudovaná MVE v lokalitě Roterrova mlýna 
popsaná dále v kapitole, která dodává energii do sítě 
(Pavelková, Dzuráková, Havlíček, Vyskočil a kol., 2022).

 

Obr. 9-3 Ukázka řešení MVE Sudkov – jez, kdy žlutý 
objekt je turbínovna a před ní malá stavidla do za- 
trubněného krátkého náhonu k ní. Velká stavidla jsou 
náhon pro historickou MVE Sudkov (foto Renata 
Pavelková, 2021).

Obr. 9-4 Stav nefunkčního objektu MVE Vikýřovice  
(ul. Mlýnská), který má licenci od ERÚ (foto Richard 
Jašš, 2020).
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9.2.1 POPIS PODROBNÉHO VÝZKUMU MALÝCH 
	 SILOTVORNÝCH	VODNÍCH	DĚL	
	 NA	ŘECE	DESNÉ

Ze zjištěných podkladů lze vysledovat a detailně po- 
psat trendy vývoje změn funkcí a procesu změn vodo-
hospodářských objektů na vybraných příkladech  
v kontextu celkového historického vývoje území na řece 
Desné. Úmyslně nebylo zvoleno označení pro soubor 
těchto objektů termínu malé vodní elektrárny, protože 
některá zkoumaná díla jako elektrárna nikdy nesloužila. 

Na základě detailního výzkumu a následného zhod-
nocení aktuálního stavu technických prvků vodních  
děl na řece Desné bylo navrženo pět kategorií histo- 
rických vodních děl dle procesu historických změn  
a vývoje konkrétního vodního díla. Tyto kategorie byly 
definovány podle několika kritérií: a) zachovalost vod-
ního díla, b) funkční kontinuita díla, c) historický vývoj 
v kontextu trendů doby. 

9.2.1.1 Historická vodní díla mimo provoz, 
která	z	různých	důvodů	není	možno	obnovit	

PILA A DRTIČ KAMENE VE VELKÝCH LOSINÁCH 

Dílo, které pohánělo zařízení pily, bylo postaveno  
v letech 1919–1921 (kolaudace proběhla 20. 6. 1921) 
velkou stavební firmou Stanzel & Brauner z Velkých 
Losin. Lokalita byla vybrána pro svou prostornost  
a snadnou dopravní dostupnost při okresní silnici  
a také v návaznosti na odpadní strouhu Maršíkovského 
mlýna – existujícího staršího vodního díla. Bylo využito 
stavu, že v linii prakticky kolmé na náhon i tok řeky 
Desné bylo možno při minimálním vzedmutí hladiny  
v odpadní strouze mlýna vytvořit spád kolem 4 m. Horní 
náhon začínal asi 50 metrů pod Maršíkovským mlýnem 
a pokračoval v délce 125 metrů přímo k silotvornému 
objektu. Jednalo se o otevřený kanál, který byl posled-
ních 27 metrů zatrubněn. Vodu od turbín odváděl  
90 metrů dlouhý odpad, jenž byl celý zatrubněn a ústil 
přímo do Desné. Francisova turbína z produkce firmy 
J. M. Voith ze St. Pölten v Rakousku dosahovala při 
maximální hltavosti 560 l/s a užitečném spádu max.  
4 m 230 otáček za minutu a výkonu 25 HP. Kašna byla 
ukončena uprostřed objektu, turbína se suchým kole-
nem umístěna v suterénu rozsáhlé provozní budovy, 
kde byly umístěny zároveň i stroje pily. 

Na přelomu let 1927 a 1928 byla do kašny umístěna 
ještě jedna Francisova turbína podobné konstrukce  
k pohonu drtiče kamene. Tuto turbínu dodala firma 
Hassmann ze Salisfeldu (Salisov u Zlatých Hor) ve Slez- 
sku. Hltavost této turbíny činila také 560 l/s a počet 
otáček byl 220 za minutu při užitečném spádu max. 4 m, 
skutečný výkonu 23 HP. Vertikálně uložené turbíny  

byly každá uloženy na jedné stráně náhonu. Přidáním 
druhé turbíny došlo k obsazení místa pro jalový přepad 
sloužící k vypouštění horního náhonu. Jako jalový pře-
pad byl proto přizpůsoben kanál vestavěný mezi obě 
turbíny a ústící do dolního náhonu. 

V březnu 1948 byla pila konfiskována a převedena 
do vlastnictví Hospodářského družstva v Šumperku.  
To prakticky okamžitě ukončilo provoz a zřídilo ve skla- 
dových prostorách skladiště ovoce (1948), sklady sena, 
slámy (1953), mostní váha (1954) a svodiště dobytka 
(1956). V 70. letech 20. století bylo na prostoru překla- 
diště dřeva vybudováno středisko s. p. Lesostavby.  
Pila však nebyla obnovena a její objekt sloužil jako skla- 
dové prostory. Není známo, kdy byly turbíny likvido- 
vány. Z vodního díla se nedochovalo prakticky nic, horní  
i dolní náhon byl patrně již v 50. letech zavezen (SOkA 
Šumperk, ONV Šumperk). Zachoval se silotvorný objekt 
se zbytky kašny a torzo vzdouvacího objektu na odpad-
ní strouze náhonu Maršíkovského mlýna (Obr. 9-5).

 

9.2.1.2 Historická vodní díla mimo provoz, 
která	je	možno	obnovit	v	původní	podobě	

SCHILDERŮV MLÝN VE VELKÝCH LOSINÁCH 

Mlýn byl postaven v letech 1826–1827 původně jako 
olejna (Öhlmühle) a stoupa na kroupy Franzem Voge-
lem, rolníkem z Velkých Losin č. p. 70. Zdrojem vody 
byl v této době jen tzv. Divoký potok (Aschergraben)  
a voda z řeky Desné, která přitékala z odpadní strouhy 
dalšího asi 300 metrů proti proudu stojícího vodního 
díla – pily Franze Sedlatscheka, později přebudova- 
ného na tzv. Rotterův mlýn. Franz Vogel získal v únoru 
1835 od losinského vrchnostenského úřadu povolení  
k provozování mlýna na mouku, to však zřejmě neob-
sahovalo bližší záruky minimální vody k provozu ze 

Obr. 9-5 Pozůstatky silotvorného objektu pily a drtiče 
ve Velkých Losinách (foto Richard Jašš, 2020).



Sedlatschekovy pily. Jelikož byl provoz Schilderova 
mlýna bytostně závislý na vodě, kterou mu pouštěl 
horní soused, došlo mezi majiteli obou vodních děl  
ještě téhož roku k vodoprávnímu sporu. Krajský úřad 
18. 10. 1836 rozhodl o zastavení povolení provozování 
mlýna. Při jednáních, která probíhala pod úřední pat-
ronací až do roku 1842, pak bylo dohodnuto, že Sedlat- 
schek bude na Vogelův mlýn pouštět i při přerušení 
provozu dostatek vody k mletí. Naproti tomu se měl 
provozovatel mlýna polovinou nákladů podílet na 
udržování jezu na řece Desné a na ledování horního 
náhonu pily.

Od poloviny 19. století byla historie mlýna spojena  
se jménem Schilder, jmenovitě s Johannem Schilderem, 
sedlákem z Malé Moravy, který se 26. 6. 1843 oženil  
s Annou Vogelovou. Schilder patrně od počátku narážel 
stejně jako jeho předchůdce na problémy s nedostat- 
kem vody. Aby se stal zcela nezávislým na horním mlýnu 
a zbavil se i zbytečných nákladů na údržbu společného 
díla, nechal v roce 1851 vybudovat asi 125 m dlouhý 
přivaděč z řeky Desné. Přivaděč z řeky Desné začínal 
jezem širokým 17 m a dlouhým 5,4 m, který tvořil šikmý 
práh s trámovou konstrukcí vyplněnou a vydlážděnou 
kamenem. Jez byl nezvykle nízký (asi jen 1 m). Nezvedal 
totiž hladinu v náhonu, ale jen odkláněl vodu z řeky do 
přivaděče. Vtok u jezu byl zajištěn dřevěným stavidlem 
a třemi silnými trámy proti plovoucím předmětům. 
Přivaděč ústil do Divokého potoka, na němž se nachá- 
zel 40 m po proudu malý jez o šířce 4,8 m a délce 2 m. 
Ten odkláněl vodu přes dvoudílné stavidlo do koryta 
původního mlýnského náhonu. Náhon se vybudoval  
v přilehlém svahu, pravý břeh byl uměle navršen a fak-
ticky kopíroval průběh Divokého potoka. Šířku dna měl 
3 m, průměrnou hloubku 80 cm. Délka náhonu až  
k mlýnské budově činila 157 m. Náhon bylo možno při 
udržovacích odstávkách a opravách vypustit dvěma 
jalovými výtoky, které ústily Divokého potoka. Před 
mlýnem ústil náhon do dřevěných vantroků o délce  
18 m, které vedly vodu do prostoru mezi budovu mlýna 
a menší budovu, kde se parně původně nacházela olej- 
na. K pouštění vody na silotvorné zařízení sloužily dvě 
uzávěrky ve dně vantroků. Pohon mlýnských zařízení 
zajišťovala dvě vodní kola na horní vodu. Kola měla obě 
průměr 2,6 m. Jedno bylo však široké 1 a druhé 1,4 m. 
Širší kolo mělo hltnost 420 l/s a dávalo výkon 8,9 HP  
při 20 otáčkách za minutu. Užší kolo mělo poloviční 
hltnost (tedy 210 l/s) a výkon 4,54 HP se 14 otáčkami  
za minutu. Užitečný spád kol činil 2,65 a 2,7 m. Voda  
z vývařiště pod koly odtékala velmi krátkou odpadní 
strouhou (35 m) zpět do Divokého potoka.

Vodní dílo přestalo sloužit svému účelu již krátce  
po roce 1945. V roce 1951 bylo vodní dílo používáno  

k napájení rybí sádky a několika rybníčků, které zřídilo 
Rybářské družstvo Šumperk. V průběhu 60. let 20. sto- 
letí byl objekt postupně přestavěn k rekreačním úče- 
lům. Kromě jezu na Desné, stavidel, postupně za- 
zemněného přivaděče a náhonu jdoucího od Divokého 
potoka, taktéž z větší části zazemněného. Poslední 
torza objektů vodního díla byla zničena při povodni  
v roce 1997. V roce 2011 objekt koupili manželé  
Jaššovi z Velkých Losin (Obr. 9-6). Na základě technicko- 
-ekonomické studie firmy Energotis s.r.o. ze Šumperka 
byla ještě v roce 2011 započata projektová a povolo- 
vací příprava k realizaci malé vodní elektrárny o insta- 
lovaném výkonu 40 kW s vodním dílem v původním 
rozsahu (Jašš, 2012).

9.2.1.3 Historická vodní díla mimo provoz, 
u	nichž	došlo	k	přestavbě	a	včlenění	novějšího	
silotvorného	zařízení	

ROTTERŮV MLÝN VE VELKÝCH LOSINÁCH 

Vodní dílo panské pily bylo postaveno patrně v prů- 
běhu 17. století na řece Desné v úrovni filipovské rychty. 
Pila (označována jako Brethmühl) byla poprvé zane- 
sena v tzv. Glaubitzově mapě z roku 1739. Náhon byl 
napájen z Desné a vedl napříč nivou, ne jak bylo zvykem 
v patě svahu nivu ohraničujícího. I tak zde vzniklo pře- 
výšení kolem 3 m, které stačilo k pohonu vodního kola 
na horní vodu, odpadní strouha nebyla vybudována, 
jelikož voda z přepadu tekla rovnou do Divokého poto-
ka (tehdy zvaného Ascher Floss). Ten v délce asi jedno-
ho kilometru vedl vodu zpět do Desné. Když začali na 
konci 18. století losinští Žerotínové finančně upadat, 
přešla pila s částí vrchnostenských podniků do sou- 
kromých rukou, zde konkrétně do vlastnictví rodiny 
Sedlatschekových. 

Obr. 9-6 Současný stav objektu Schilderova mlýna 
(foto Renata Pavelková, 2021).
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Když Franz Vogel postavil v roce 1826 asi 300 metrů 
po proudu Divokého potoka svoji olejnu (viz Schilderův 
mlýn) a získal roku 1835 také povolení k provozová- 
ní mlýna, dostal se prakticky okamžitě do konfliktu  
s provozovateli Sedlatschekovy pily. Bez vody pouštěné 
Divokým potokem z provozu pily nebyl provoz Voge- 
lova mlýna vůbec možný. Je zjevné, že horní soused 
pouštěl vodu liknavě, protože již rok na to došlo mezi 
majiteli obou vodních děl k vodoprávnímu sporu před 
losinskou vrchností. Proto nadřazený krajský úřad  
18. 10. 1836 rozhodl o zastavení povolení. Při jedná- 
ních, která probíhala pod úřední patronací až do roku 
1842, pak bylo dohodnuto, že Sedlatschek musí na 
Vogelův mlýn pouštět i při přerušení provozu dostatek 
vody k mletí. Naproti tomu se měl provozovatel mlýna 
polovinou nákladů podílet na udržování jezu na řece 
Desné a na ledování náhonu pily. Ještě před ukonče- 
ním těchto jednání mlynář Franz Vogel v květnu 1842 
zemřel a tak finální dohodu nakonec podepsala dědič-
ka dcera Anna Vogelová. Majitel mlýna si nakonec  
v roce 1851 nechal vybudovat asi 125 metrů dlouhý 
přivaděč mezi řekou Desnou a Divokým potokem, čímž 
se stala obě vodní díla na sobě fakticky nezávislá.

Silotvorné zařízení pily bylo rozšířeno někdy na sklon- 
ku 1. poloviny 19. století také o mlecí zařízení. Majiteli 
pily a mlýna se stali v této době Anton a Barbara Rotte- 
rovi. Nemáme mnoho dokladů o podobě vodního díla 

v průběhu 19. století. Jistou provozní i stavební rutinou 
byly rozhodně neustálé opravy a také obnova jezu  
a částí náhonu, které pravidelně ničily povodně na řece 
Desné. O výstavbě nového jezu máme doklady z let 
1867, 1880, 1897 a 1903. Po posledně jmenované po- 
vodni bylo dokonce zregulováno a napřímeno koryto 
řeky v místě splavu Rotterova mlýna, ale podle všeho 
to na ničivý vliv velké vody nemělo zvláštní vliv. Vodní 
dílo zde bylo na rozdíl od Schilderova mlýna mnohem 
masivněji a moderněji postaveno. Opět známe jeho 
konkrétní podobu až z popisu v roce 1937, kdy mlýn 
patřil Erwinu Rotterovi. 5,5 m široký jez byl zpevněn  
a chráněn proti nadměrné břehové erozi kamennými 
zdmi. Horní náhon regulovaný dřevěným stavidlem  
probíhal v korytě dlouhém 162 m a širokém 2–5 m, 
které asi 20 m nad provozní budovou přecházelo  
v masivní vantroky, z nichž byla voda rozváděna regu-
lovatelnými stavítky na tři mlýnská kola. Složení sestá- 
valo z dřevěného kola na horní vodu (spád 3,1 m, výkon 
6,5 HP a hltnost 263 l/s), které pohánělo mlecí zařízení, 
dále z železného vodního kolečka na spodní vodu (spád 
2,6 m, výkon 0,7 HP a hltnost 40 l/s), které pohánělo 
dynamo k výrobě elektrického proudu pro vlastní 
potřebu, a z dřevěného vodního kola na spodní vodu 
(spád 2,4 m, výkon 4 HP a hltnost 340 l/s) k pohonu 
katru pily. V období 2. sv. války máme zmínku i o výrobě 
střešního šindelu (SOkA Šumperk, ONV Šumperk). 

Obr. 9-7 Ruina silotvorného objektu s pozůstatky kolové komory Rotterova mlýna (foto Renata Pavelková, 2021).



Rotterův mlýn byl již v roce 1945 dosídlen rodinou 
Janigových, kteří pilu, mlýn i pohostinství provozovali asi 
do poloviny 50. let 20. století. Poté byl provoz násilně 
přerušen a majitelé donuceni k prodeji majetku za zbyt-
kovou cenu. Objekt se dostal do rukou rodiny Komár-
nických, kteří jej nechali chátrat. V současnosti jsou 
zřetelná jen torza původního náhonu se základy vantrok 
a kolové komory. Silotvorný objekt je zbořen (Obr. 9-7). 

Na počátku 90. let 20. století byla v prostoru původ-
ního vodního díla jistým Milanem Heděncem z Viký- 
řovic vybudována malá vodní elektrárna sestávající  
z jezu, asi 30 m dlouhého otevřeného náhonu k česlov- 
ně. Odtud je již náhon v celé délce asi 100 m zatrubněn. 
Vodním motorem je zde spirální Francisova turbína  
o maximální hltnosti 700 l/s, spádu 4 m a výkonu asi 
30 kW. Je umístěna v silotvorném objektu, ze kterého 
voda otevřenou odpadní strouhou dlouhou asi 50 m 
teče zpět do řeky Desné. Elektrárna byla vybudová- 
na na základě vodoprávního a stavebního povolení  
v režimu souhlasného vyjádření tehdejšího státního 
statku. V průběhu stavby však došlo k uspokojení res-
titučního nároku rodiny Janigových, kteří však se stav-
bou ani věcným břemenem nesouhlasili, a tak je elek-
trárna dodnes nezkolaudována, i když je připojena  
k síti a oficiálně vyrábí (Obr. 9-8).

 

který v roce 1812 převzal rapotínské bělidlo od brat- 
rů Wagnerových, nechal kolem roku 1816 přistavět  
k valchovně mandlovnu s apreturou a nechal kolem 
roku 1820 vybudovat k pohonu mandlovacích stolic 
jednoduché vodní dílo. Asi 300 metrů severně od 
bělidla byl v meandru řeky Desné vybudován jez, ze 
kterého byla voda přiváděna krátkým přivaděčem do 
Rejchartického potoka, z něhož před bělidlem na levém 
břehu odbočoval náhon, přivádějící vodu do kolové 
komory na západní straně mandlovny. Využitá voda 
odtékala odpadním kanálem zpět do Rejchartického 
potoka, který se pod bělidlem vléval do řeky Desné. 

Nový nájemce Friedrich Ulrich nechal v srpnu 1859 
podle projektu stavitele Franze Kunze z Velkých Losin 
postavit na řece Desné nový jez a přivaděč vybavit na 
vstupní straně dvěma uzavíracími a jedním odlehčo- 
vacím stavidlem. V letech 1870–1872 byl opět přesta- 
věn jez, rozšířen náhon a na západní straně bělidla 
postavena druhá kolová komora. Aby se provoz bělid-
la nemusel při poruše nebo opravách vodních kol pře- 
rušit, byl k pohonu důležitých provozů vybudován 
druhý náhon, který na levém břehu několik desítek 
metrů pod přivaděčem odbočoval z Rejchartického 
potoka a vedl na východní straně podél provozních 
budov bělidla až k silnici spojující dolní část Rapotína 
se střední částí Vikýřovic, kde se v pravém úhlu stáčel 
doprava a končil v hlavní kolové komoře. Byla to zděná 
strojovna pokrytá sedlovou střechou, postavená na 
pravém břehu náhonu. V suterénu strojovny byla po- 
stavena dvě betonová koryta orientovaná kolmo  
k náhonu. V korytech byla umístěna dvě vodní kola na 
střední dopad vody, která byla upevněna na společné 
hřídeli a pomocí kuželového soukolí poháněla transmi-
si procházející tunelem do sklepních prostor bělidla.  
K pohonu pomocných provozů byla asi 50 m nad hlavní 
kolovou komorou postavena menší, stejně konstruo- 
vaná kolová komora, do které byla voda z náhonu při- 
váděna krátkým bočním přivaděčem. Využitá voda byla 
z obou komor odváděna společným odpadním tunelem 
za silnici, a potom otevřenou strouhou do Rejchar-
tického potoka. V této podobě se vodní dílo zachovalo 
až do června roku 1897, kdy povodňová vlna strhla jez 
na řece Desné a poškodila přivaděč s nápustným ob-
jektem. V září 1897 byl podle projektu Eduarda Otha  
z Maršíkova vybudován na řece Desné 14,8 m dlouhý 
jez, zpevněný po stranách 10 m dlouhými a 1 m širokými 
nábřežními křídly. Přivaděč byl rozšířen na 4,3 m a ve 
vzdálenosti 10 m od jezu vybudován betonový ná- 
pustný objekt se dvěma uzavíracími a jedním odlehčo- 
vacím stavidlem. Původní náhon byl zasypán a kolové 
komory na západní straně bělidla byly odstraněny.

Poté, co se na počátku 20. století monopolizoval trh 
s plátnem a přízí, došlo k útlumu textilního podniku.  

9.2.1.4 Historická vodní díla v provozu 
v	původní	podobě	

VODNÍ DÍLO ČERVENÝ DVŮR 

Vodní dílo Červený dvůr (Rothenhof) souviselo s val- 
chovnou a bělidlem, které nechali v roce 1802 vybu- 
dovat na pozemcích lichtensteinského velkostatku  
v Rapotíně první textilní podnikatelé v Podesní bratři 
Wagnerové ze Šumperka. Další nájemce Gerhard Kunz, 

Obr. 9-8 Dnešní stav nezkolaudované MVE na náhonu 
na původní Rotterův mlýn (foto Renata Pavelková, 
2021).
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V roce 1926 byla zřízena firma Elektrárna Červený dvůr 
(Kraftwerk Rohtenhof), která v letech 1926–1927 po- 
stavila na místě původního vodního díla moderní elek-
trárnu se dvěma turbínami. Na řece Desné byl posta- 
ven 15,7 m dlouhý a 2,25 m vysoký dvoustupňový jez  
s dřevěným podjezím a vybudován nový nápustný ob-
jekt se dvěma uzavíracími a jedním odlehčovacím sta- 
vidlem. Koryto Rejchartického potoka bylo zavedeno 
před jezem do řeky Desné a původní koryto až k přiva- 
děči zasypáno. Přivaděč byl spojen přímo s náhonem, 
koryto vedoucí kolem bělidla až po ústí odpadního 
tunelu zasypáno a odpadní strouha před zaústěním do 
řeky Desné opatřena proti vzdutí vodní hladiny dvoj- 
dílným stavidlem. Po spojení přivaděče s náhonem  
a zasypání koryta Rejchartického potoka bylo koryto 
náhonu po celé délce rozšířeno na 6 m a jeho břehy 
opatřeny novým kamenným obložením. Na konci náho-
nu, kde se jeho koryto stáčelo do hlavní kolové komory, 
byla postavena zděná česlovna, před kterou byla nain-
stalována hrubá česla s lapačem kamenů a obslužnou 
lávkou (Obr. 9-9). Po odstranění vodních kol byla koryta 
pro vodní kola přestavěna na otevřené turbínové kašny.

Po ukončení stavebních prací byly v kašnách nain-
stalovány dvě horizontální Francisovy turbíny firmy  
J. M. Voith Maschinenfabrik & Gieserei in St. Pölten.  
V kašně na jižní straně byla umístěna jednoduchá tur-
bína o výkonu 49,5 HP a v kašně na straně severní 
turbína dvojčitá, která měla výkon 94,7 HP. Využitá voda 
byla z obou turbín odváděna zděnými savkami do od-
padního tunelu. Ve volném prostoru mezi kašnami  
a bočními stěnami byly na turbínových hřídelích upev- 
něny řemenice o průměru 3 a 3,5 m, pohánějící plochý- 
mi řemeny asynchronní generátory 35 a 75 kW/380 V 
firmy Českomoravská-Kolben a.s., které byly upevněny 
na podlaze strojovny. 

Zkušební provoz byl zahájen 1. 4. 1927. V roce 1927 
byla na východní straně nedaleko česlovny postavena 
turbínová strojovna, ve které byla umístěna dvojčitá 
horizontální Francisova turbína o výkonu 144,2 HP, vy- 
robená firmou J. M. Voith Maschinenfabrik & Gieserei 
in St. Pölten. Voda byla do kašny přiváděna z česlovny 
krytým bočním přivaděčem, opatřeným za budovou 
česlovny uzavíracími stavidly. Využitá voda byla z tur-
bíny odváděna betonovou savkou do vývařiště, z něhož 
odtékala krátkým odpadním tunelem přímo do řeky 
Desné. Vodní turbína poháněla pomocí řemenového 
převodu asynchronní generátor 105 kW/380 V vyro- 
bený firmou Českomoravská-Kolben a.s., který byl 
uložen na podlaze strojovny v severní části budovy.

Vodní elektrárna Červený dvůr fungovala do roku 
1945, kdy byl její provoz zastaven a objekt konfisko- 
ván. Národním správcem elektrárny se stal podnikatel  
Otto Giller, který ji však provozoval pouze do roku 1946,  
kdy byla předána Zemským výzkumným ústavům,  
respektive jejich pobočce v Rapotíně. V roce 1950 pře- 
vzaly elektrárnu Červený dvůr Severomoravské ener-
getické závody v Zábřehu, které ji vlastnily až do 90. let  
20. století, kdy přešla privatizací opět do soukromých 
rukou. Po převzetí novým majitelem byly některé čás-
ti vodního díla jako náhon, přepadový žlab a stavidla 
zrekonstruovány, původní asynchronní generátory  
byly nahrazeny moderními stroji a v roce 2009 došlo  
i k rekonstrukci původních turbín (Miloš, 2010).

9.2.1.5 Nová vodní díla 

MVE VIKÝŘOVICE MAZÁNEK 

Jedná se v několika ohledech o ojedinělé vodní dílo. 
Většinu práce provedl majitel Václav Mazánek svépo-
mocí jen s dílčími dodávkami odborných firem. Stavba 
začala v roce 1994. Když byla přerušena ničivou povod-
ní v červenci 1997, bylo provedeno vtokové podzemí  
a základy na jez. Práce byly poté víceméně přerušeny 
až do roku 2004, kdy se postupně začalo opět s budo- 
váním svépomocí. Turbíny byly zakoupeny z jiné loka- 
lity jako zánovní a repasovány. Regulaci a měření pro- 
vedla šumperská firma Elzaco Šumperk. Kolaudace  
a spuštění do provozu proběhlo až v roce 2019. 

Lokalita pro tuto MVE byla vybrána v prostoru podél 
ulice Rybářská ve Vikýřovicích. Koncept MVE je stano-
ven jednoduše – na velmi krátkém úseku toku řeky 
Desné (asi jen 15 m) je vytvořen spád 1,5 m, kterého 
je v hlubokém korytu dosaženo především vratovým 
horizontálním jezem, jenž je ovládán lany přes kladky 
(Obr. 9-10). Zvednutím jezu se zatopí krátký návodní 
betonový kanál, který se nachází v podzemí. Ten je na 
začátku chráněn hustými česlemi s poloautomatickým 
čištěním a ovládán vtokovým objektem se stavidlem. 

Obr. 9-9 Objekt MVE Červený dvůr – zděná česlovna 
(foto Renata Pavelková, 2021).



Voda je vedena ke dvěma moderním turbínám kon-
strukce S-Kaplan označení HH600SSK (průměr oběž- 
ného kola 600 mm) výrobce Oldřich Hromádko Hydro- 
hrom Kunčice nad Labem. Jedna turbína má plně  
automatickou regulaci, druhá má regulaci statickou, 
každá s instalovaným výkonem 15 kW. Vzhledem k malé 
vzdálenosti turbín a jejich vzájemnému ovlivňování na 
vtoku je při společném zapojení do provozu maximální 
výkon 18 kW. Odtok je vyveden do Desné asi 10 m  
pod jezem opět podzemním kanálem. 

9.3 VODOVOD ŠUMPERK

9.3.1	VÝVOJ	ZÁSOBOVÁNÍ	MĚSTA	ŠUMPERKA	
	 PITNOU	VODOU	PŘED	ROKEM	1883

Město Šumperk, jehož založení je kladeno do období 
1269–1276 (Melzer, 1996), bylo důležitým centrem 
jesenického podhůří, jehož význam postupně narůstal 
od 18. století až do současnosti. Vzhledem k poloze  
a velikosti sídla bylo zásobování města řešeno stud- 
nami, užitkovou vodu zajišťoval Temenický a Bratru- 
šovský potok nebo vodní příkop pod hradbami napá- 
jený z odtokového kanálu Malého mlýna (Obr. 9-11). 

Zmínku o vybudování prvního vodovodu najdeme na 
smírčí listině z roku 1481 (Benda, Jarmarová, 2003; 
Harrer, 2020). Podle této listiny Jiří Tunkl na vlastní 
náklady vybudoval vodovod vedoucí z oblasti „Teme- 
nického vrchu“ do dřevěné kašny na náměstí s tím,  
že měšťané jsou povinni odvádět jemu i dědicům 
poplatek stanovený zmíněnou smlouvou. Původní 
vodovod byl až do 2. poloviny 19. století postupně 
nahrazován dalšími zdroji. Až do roku 1883 bylo záso- 
bování města postupně řešeno celkem ze 4 zdrojů, 
které pokrývaly zásobování města a předměstí samo- 
spádem. Vybudovaná dřevěná vodovodní síť ústila do 
městských kašen nebo výtokových stojanů. Původní 
vodovod díky rozvoji obce Temenice musel být zrušen 
a nahradil ho vodovod vedený z Hraběšic, postavený  
v roce 1792. Byla také vybudovaná veřejná pumpa  
před Starou branou, nazývaná Harrerova (Benda, Jar-
marová, 2003; Harrer, 2020). Posledními investicemi 
do rozšíření zdrojnic šumperského vodovodu byla  
v roce 1837 výstavba vodovodu z oblasti nad Kreni- 
šovským dvorem a vodovod z tzv. Kotlové studánky  
v roce 1849 (Obr. 9-11). Problematické pokrytí více 
zdroji vody přivedlo město k rozhodnutí věc řešit sys-
témově, tedy vybudovat jednotnou vodovodní síť pro 
zásobování domů i průmyslových podniků. 

Obr. 9-10 Lokalita MVE Vikýřovice Mazánek – vtoková část se stavidlem a jezem na řece Desná (foto Renata Pavelková, 
2021).
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9.3.2	MĚSTSKÁ	VODÁRNA

Výstavba nového vodovodu a zřízení městské vo- 
dárny bylo městskou radou schváleno 11. 6. 1883.  
Ještě téhož roku v srpnu byl položen základní kámen 
vysokotlakého vodojemu na Krenišovském kopci 
„Vodárka“. Stavbu realizovala firma Corthe & Comp., 
provoz nového vodovodního řádu byl zahájen 1. 12. 
1883. Městská vodárna byla prvním podnikem v režii 
města Šumperka včetně zaměstnanců. Hospodaření 
podniku schvalovalo městské zastupitelstvo. Hlavním 
objektem byla budova vodárny. Uvnitř objektu byla 
strojovna pro dvě tlaková čerpadla poháněná parními 
stroji, úpravna vody i jímací objekt (kopaná studna).  
Z kopané studny o průměru 1,5 m a hluboké cca 19 m 
byla voda čerpána výtlačným řadem do Krenišovského 
vysokotlakého vodojemu o objemu 600 m3 a odtud pak 
200 mm potrubím do přívodního řadu do města. 

Vodovodní síť pokrývala celé město (Obr. 9-11)  
s odbočkami do nových předměstí s průmyslovými 
podniky i rezidenční výstavbou. Páteřní síť byla dimen-
zovaná ocelovými trubkami průměru 200–800 mm  
s přípojkami do domů a objektů o průměru 50 mm. 

Provoz vodárny určoval provozní řád „Reglement“ 
stanovující práva a povinnosti odběratelů i vodárny. 
Každý majitel domu, který neměl vlastní studnu nebo 
měl závadnou vodu ve studni, se musel povinně napo-
jit na městský vodovod. Přípojku vybudovala na nákla-
dy majitele domu vodárna. V prvních letech provozu 
se vodné stanovovalo základní sazbou ve výši 3 %  
domovní daně nebo nájemného doplněné o dodatkové 
sazby. Od roku 1893 bylo v platnosti nařízení minister-
stva obchodu Rakousko-Uherska (Benda, Jarmarová, 
2003), které stanovilo povinnost dodavatele vody na 
žádost majitele ocejchovat nebo vyměnit vodoměry  
za nové do roku 1903 a od roku 1896 montovat pouze 
nové vodoměry. Realizovaný projekt městské vodár- 
ny byl inspirativní nejen po technologické stránce, ale 
i z hlediska provozní a organizační správy městského 
podniku. Velký zájem o detailní provozní informace 
včetně nastavení ceny vodného měla podobně velká 
města v českých zemích jako například Trutnov, Kladno, 
Těšín, Žatec nebo Kutná hora (Benda, Jarmarová, 2003). 
Provozní parametry vodárny z roku 1886 dokumentu-
je Obr. 9-12.

Obr. 9-11 Zdroje vody pro zásobování města Šumperka před výstavbou nového vodovodu v roce 1883 (topografický 
podklad: Základní mapa ČR 1 : 10 000, 1 : 50 000 © ČÚZK, zpracoval Aleš Létal).



Obr. 9-12 Šumperská vodárna a vodovodní síť s hydranty v roce 1883 (SOkA Šumperk, topografický podklad mapa III. 
vojenského mapování 1:25 000, 1886, zpracoval Aleš Létal).

Obr. 9-13 Současná podoba bývalé vodárny se stud-
nou (1), sekcí pro elektrická čerpadla (2) a původní 
strojovnou (3) (foto Aleš Létal, 2021).
 

Obr. 9-14 Ukázka sumarizace provozní evidence měst-
ské elektrárny za rok 1886 (SOkA Šumperk).
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9.3.3	VÝVOJ	MĚSTSKÉHO	VODOVODU	
 DO ROKU 1971

Již na přelomu století přestal nově vybudovaný vo- 
dovod stačit. Byla tedy vyhloubena další studna v blíz-
kosti objektu vodárny. V roce 1905 byl parní pohon 
čerpadel nahrazen elektromotory poháněnými hori- 
zontální Franscisovou turbínou nově postavené malé  
vodní elektrárny. I přes vybudování dalších jímacích 
objektů se již po roce 1910 začal objevovat problém  
s nedostatkem vody. Město Šumperk proto iniciovalo 
vznik komise, která v rámci plánované regulace řeky 
Desné navrhla vybudování přehradní nádrže v Koutech 
nad Desnou. Přípravné práce měly být zahájeny v roce 
1913 (Harrer, 2020), ale vypuknutí I. světové války větší 
investice v regionu zastavilo. V rámci přetrvávajících 
problémů bylo město nuceno vybudovat další jímací 
objekty. V roce 1929 se začalo projevovat stáří vodo- 
vodní sítě a ztráty narostly na 21 %. Již od roku 1927 
musela čerpadla čerpat 24 hodin vodu celkem ze  
4 studní a zejména v letních měsících se objevoval 
pravidelně kritický nedostatek vody. 

Rekonstrukce sítě byla řešena systémově a projekt 
počítal s návrhem dostatečné kapacity zdrojů podzem- 
ní vody s výhledem do roku 1950. Vlastní rekonstrukce 
byla rozdělena na dvě etapy. První etapou bylo vybu-
dování nových jímacích objektů v aluviu řeky Desné  
v lokalitě Luže (Frankštátská luka) a jejich napojení na 
existující vodojem na Krenišovském kopci. Druhá etapa 
zahrnovala vybudování dalších vodojemů zajišťujících 
zásobování celého města. 

Podle údajů z revizní zprávy Zemského úřadu v Brně 
z roku 1931 (SOkA Šumperk, ONV Šumperk, vh 215/1) 
byla roční spotřeba vody cca 390 000 m3, což bylo 94 l 
na osobu a den, tj. průměrná denní potřeba 15,3 l/s. 
Podle plánovaného demografického vývoje bylo počí- 
táno, že v roce 1950 bude v Šumperku 18 000 obyvatel 
s denní potřebou 27,3 l/s, při 16 hodinovém čerpání  
40 l/s. Proto bylo v lokalitě Luže vybudováno 5 jímacích 
studní s kapacitou 40 l/s. 

Všech pět objektů jímacích studní má unikátní archi- 
tektonické a stavební provedení (Obr. 9-15). Dne 11. 6. 
1930 byla přivedena nová voda z první studny do sta- 
rého rezervoáru, čímž se zvýšil přítok vody o 8 l/s tj.  
o 41 %. Druhá etapa rekonstrukce obnášela vybudo- 
vání nových vodojemů, nových přivaděčů k vodojemům 
a do rozvodné sítě a rozdělení města na dvě tlaková 
pásma. 

 

Obr. 9-15 Jímací studna na prameništi Luže (foto Aleš 
Létal, 2021).

Obr. 9-16 Detail objektu jímací studny v projektové 
dokumentaci (SOkA Šumperk).
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I Luže 1932 40 600 8 2,5
II Luže 1932 40 600 8 2,3
III Luže 1932 40 600 8 2,4
IV Luže 1932 40 600 8 2,5
IX Zenit 1910 – – 3 –
V Luže 1932 40 600 8 1,5
VI Na Příční 1883 23 1500 2 1,2
VII Na Příční 1905 23 2000 3 2,3
VIII Na Příční 1915 27 2500 6 3,5
X Luže 1957 40 350 – 3,5
XI Luže 1957 40 350 – 1,1
XII Luže 1957 40 350 – 2,0
XIII Luže 1957 40 350 – 5,5
XIV Luže 1963 40 350 – 3,2
XIX Luže 1967 40 350 – 2,9
XV Luže 1963 47 350 – 5,2
XVI Luže 1967 40 350 – 7,0

XVIII Na Bělidle 1969 40 350 – 4,5
XXII Cihlena 1969 30 350 – 1,2
XXIII Letiště 1970 40 350 – 3,5
XXIV Zábřežská ulice 1970 20 350 – 1,5

Upraveno podle SOkA Šumperk vh 215/1, 215/2, 689/3

Tato etapa společně s rekonstrukcí byla úspěšně 
dokončena v roce 1935. Po rekonstrukci sítě se ztráty 
snížily na 19 % s celkovou délkou 41 500 m (Benda, 
Jarmarová, 2003). Po dokončení rekonstrukce měl  
vodovod k dispozici 9 studní, které zajišťovaly cca  
2000 m3 vody denně. 

Po druhé světové válce došlo k nucenému odchodu 
původního německého obyvatelstva a počet obyva- 
tel Šumperka se dočasně skokově snížil na cca 10 000 
obyvatel. I přes pokles obyvatel se v poválečném ob-
dobí začal objevovat problém se zásobováním pitnou 
vodou. V roce 1946 si město nechalo zpracovat od-
borný posudek na možnosti zásobování města pitnou 
vodou. Posudek navrhoval řešení nedostatku vody 
rekonstrukcí stávající sítě a jímacích objektů, rozšíření 
počtu jímacích objektů ve stávajícím prameništi Luže  
a do budoucna řešit nedostatek vody jímáním po- 
vrchové vody v oblasti Kout nad Desnou. 

Podle směrného vodohospodářského plánu byla  
v roce 1962 stanovena spotřeba vody pro obytné pás- 
mo 102,3 l/s, s průmyslovými podniky potom 121 l/s. 
Dle uvedených hodnot je jasné, že podpovrchové 

zdroje nestačily krýt potřebu města a bylo nutné přis-
toupit k plánované realizaci projektu skupinového 
vodovodu Kouty-Šumperk. Až do vybudování nového 
zdroje městský vodovod zásoboval cca 60 % města. 

9.3.4	SKUPINOVÝ	VODOVOD	KOUTY	–	ŠUMPERK	

V roce 1961 byla zpracovaná studie k investičnímu 
úkolu „Skupinový vodovod Šumperk a okolí“ hranickým 
projektovým odborem Krajského vodohospodářské- 
ho rozvojového a investičního ústředí (KVRIS). Studie 
řešila zásobování obcí Šumperska s celkovým počtem  
45 759 obyvatel v roce 1960 s budoucí prognózou zá- 
sobování přes 62 000 obyvatel v roce 1980 (SOkA  
Šumperk, ONV Šumperk, vh 689/1). 

Z původních dvou alternativ byla nakonec zvolena 
první, která počítala s vybudováním nových zdrojů 
povrchové vody z Divoké Desné (140 l/) a Hučivé Desné 
(60 l/s) s centrální úpravnou vody a využitím i stávají- 
cích zdrojů podzemní vody v Šumperku (15 l/s). Samot-
ná výstavba byla zahájena až v roce 1970. Generálním 
projektantem bylo krajské středisko pro vodovody  
a kanalizace Ostrava, projektový odbor Hranice, gene- 
rálním dodavatelem stavební části byl Ingstav n. p. 
Brno, generálním dodavatelem technologické části 
Sigma n. p. Hranice. Systém byl ze 75 % gravitační,  
zbytek byl řešen přečerpáváním (SOKa Šumperk, ONV 
Šumperk, vh 689/3). Vzhledem k akutním problémům 
se zásobováním města Šumperka byla řešena prioritně 
výstavba jímacího objektu, provizorní úpravny vody 
(mikrosíta, chlorace) a přivaděče do stávajícího vodo-
jemu horního tlakového pásma (HTP). Tímto řešením 
bylo v roce 1971 zajištěno cca 30 l/s. Kompletní systém 
zásobování pitnou vodou pro všechny obce v rámci SPŠ 
byl dokončen v roce 1974 s výslednou cenou 42 mil Kč. 
V objektu dvoupodlažní úpravny vody v Koutech byly 
kromě samotné technologie úpravy vody vybudovány 
také chemické, fyzikální a bakteriologické laboratoře 
(Obr. 9-17). Dokončený SPŠ představoval nejvýznam- 
nější regionální vodohospodářskou investici v 2. polo- 
vině 20. století. Jeho výstavba vyřešila dlouhodobý 
nedostatek pitné vody pro obce v údolí Desné a zajišťu-
je cca 70 % potřeb regionu. 

 

Tab. 9-1 Přehled jímacích objektů vybudovaných do 
roku 1970.
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9.3.5 OBDOBÍ 1971–1989

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a budoucí prog-
nóze bylo nutné na začátku 80. let řešit navýšení ka- 
pacity zdrojů. Původně plánované navýšení odběru 
povrchové vody z Hučivé Desné nebylo realizováno. 
Důvodem byla výstavba přečerpávací elektrárny Dlou-
hé stráně. Rozsáhlé stavební práce a koncentrace 
stavební techniky způsobily kontaminaci území ropný- 
mi látkami. Proto byl v letech 1985–1988 proveden  
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Obr. 9-17 Objekt úpravny vody v Koutech po rekonstrukci v roce 2009 (foto Aleš Létal, 2021).

 
Obr. 9-18 Objekt úpravny vody v Koutech na projektové dokumentaci (SOkA 
Šumperk).

Obr. 9-19 Situační plán úpravny 
vody skupinového vodovodu Šum- 
perk na projektové dokumentaci 
(SOkA Šumperk).



Název Lokalita Rok
Hloubka	

(m)
Průměr	
(mm)

Vydat-
nost

HV-8 Rapotín 1985 41,5 273 5
HV-9 Rapotín 1988 33 324 4
HV-10 Rapotín 1988 39,2 273 4
HV-11 Rapotín 1988 42 324 4
HV-12 Rapotín 1988 41,5 273 5
PV-17 Rapotín 1985 41,5 273 5
HV-1 Šumperk 1985 70 273 4,5
Studna 
Bělidlo Šumperk – 9 1500 5

HV-211 Olšany 1992 85 530 13
HV-212 Olšany 1992 57  530 67

Tab. 9-3 Přehled jímacích objektů vybudovaných po 
roce 1970 (upraveno podle SOkA Šumperk vh 1579, 
1263, 1297).
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v regionu hydrogeologický průzkum, jehož výsledkem 
byla realizace vrtů v budoucích jímacích územích Šum- 
perk-Bělidlo, Olšany a Rapotín (Tab. 9-3). Vlastní reali- 
zace výstavby nových jímacích území proběhla až  
v 90. letech 20. století. Z investičních staveb je důležité 
zmínit výstavbu nového vodojemu v lokalitě Vyhlídka. 
Vodojem řešil navýšení akumulačního prostoru pro  
HTP nezbytného pro budoucí výstavbu sídlišť v údolí 
Temenice. Původně byl požadován objem 5 000 m3, 
investor schválil pouze výstavbu vodojemu s kapacitou 
1500 m3. V roce 1985 byl nákladem přes 3 000 000 Kč 
vybudován vedle stávajícího vodojemu. Ještě v roce 
1989 byla realizována výstavba vodojemu Skalka.  
Dvoukomorový zemní vodojem s objemem 1500 m3 
posiloval zásobování vodou ze SVŠ do oblasti Horní 
Temenice a sídlištní zástavby v severní části Šumperka. 
Technologické řešení umožňuje přepojit zásobování 
vodojemu z budoucího prameniště Rapotín. 

9.3.6	OBDOBÍ	PO	ROCE	1989	DO	SOUČASNOSTI

 Konec roku 1989 přinesl politické změny, které měly 
zásadní dopad na ekonomiku státu, včetně vodohos- 
podářství. V roce 1991 byla zahájena postupná trans-
formace vodohospodářských podniků pod dohle- 
dem Ministerstva zemědělství. Šumperský závod 09 
vytvořil samostatnou jednotku Vodovody a kanalizace 
Šumperk s. p. V rámci rozvoje a údržby vodohospo- 
dářské infrastruktury je pro dané období charakteris-
tická snaha všech podniků napravit škody na infrastruk-
tuře dané podfinancováním sektoru a snížit ztráty  
v síti. Skokové zvýšení cen, které pokrývá skutečné 
náklady na výrobu a distribuci pitné vody, vyvolalo 
adekvátní snížení spotřeby vody domácností, čímž se 
sice uvolnily limitující kapacity zdrojů, ale snížil se  
také objem prostředků placených za odebranou vodu 
(Tab. 9-2). Proces tedy vede k optimalizaci sítí, auto- 
matizaci provozu, měření a regulaci a zejména snížení 
ztráty vody. 

Teprve v roce 1991 byla zvýšena cena vodného  
a stočného pro domácnosti. V Šumperku byla od ro- 
ku 1991 stanovena cena vodného na 1,50 Kč za 1 m3, 
cena vodného 1,50 m3. Jak ukazuje tabulka 9-2, cena 
vodného i stočného kontinuálně roste. V rámci Šum- 
perka ještě na začátku 90. let dobíhaly stavby plá- 
nované v přechozím období, které zajistily navýšení 
kapacit vodních zdrojů. V rámci posílení zdrojů vody 
byl v roce 1991 navýšen odběr z jímacího území Bělid-
lo na 13 l/s a bylo vybudováno nové jímací území 
Rapotín (Obr. 9-20) se šesti vrty s kapacitou 30 l/s  
(Tab. 9-3). 

Rok vodné stočné celkem

1991 1,5 1,5 3,0
1996 9,5 8,0 17,4
1997 11,0 9,0 20,1
1998 12,6 10,5 23,1
1999 13,9 13,2 27,1
2000 15,3 15,5 30,9
2001 16,8 17,9 34,7
2002 18,9 17,9 36,8
2003 21,0 18,9 39,9
2004 22,1 20,0 42,0
2005 23,9 20,6 44,5
2006 24,2 22,9 47,0
2007 24,8 24,2 48,9
2008 26,4 26,8 53,2
2009 29,0 29,5 58,5
2010 31,0 31,5 62,5
2011 34,1 34,6 68,8
2012 36,8 37,3 74,1
2013 39,1 39,7 78,8
2014 39,1 39,7 78,8
2015 39,1 39,7 78,8
2016 40,3 40,7 81,0
2017 41,6 42,1 83,6
2018 44,9 43,7 88,6
2019 46,0 45,7 91,7
2020 – 15% DPH 49,3 48,7 98,0
2020 – 10% DPH 47,1 46,6 93,7

Upraveno podle (Benda, Jarmarová, 2003; Výroční zpráva ŠPVS, 
2020).

Tab. 9-2 Vývoj cen vodného a stočného v letech 
1991–2020.



HIS TORICKÉ VOD OHOSPODÁŘ SKÉ OB JEK T Y.  KRI T ICK Ý K ATALO G V Ý S TAV Y  99

2,8 mil. m3 z čehož tvořila výroba z povrchové vody cca 
10,7 %. To znamená, že původní význam klíčového 
zdroje vody v 70.–90. letech 20. století opět nahrazují 
zdroje podzemní vody. Délka vodovodních řádů ve 
městě dosáhla 129 km, z čehož 42 km připadá na pří- 
vodní řady a 87 km jsou rozvodné řady. 

Zajímavým počinem v daném období byla realizace 
provozu malých vodních elektráren v rozdělovacích 
komorách Rapotín a Velké Losiny v roce 1993 (Obr. 9-21). 

Uvedený přístup navazuje na počátek 20. století, kdy 
byla pro potřeby pohonu čerpadel vybudována vodní 
elektrárna, která zajišťovala městské vodárně energii  
pro čerpadla až do znárodnění v roce 1946. Projektantem 
zařízení byl Výzkumný ústav čerpadel, a.s. Olomouc. 
Turbínová stanice je umístěná v armaturní komoře vo- 
dojemů. Obsahuje soustrojí s radiální spirální turbí- 
nou o výkonu od 4 do 55 kW a asynchronní generátor. 
MVE s automatickým provozem jsou připojeny na pří- 
vodní potrubí DN400. Bohužel soustrojí byla dimenzová-
na na průtoky od 60 l/s. Vzhledem k poklesu potřeby 
vody pro město Šumperk z jímacího území Hučivé Desné 
jsou zařízení mimo provoz. V červenci 1997 proběhly na 
Moravě katastrofální povodně, které zasáhly i vodáren-
skou infrastrukturu SVŠ. Na Hučivé Desné byl zničen 
jímací objekt a část přívodního řadu. Provizorním řešením 
se podařilo zabránit přerušení dodávek vody a byl vy-
pracován projekt nového jímacího objektu. Vzhledem  
k nutnosti stabilního řešení byla ještě v témže roce 
zahájena výstavba jímacího objektu. Původně byla voda 
odebírána bočním odběrem, který byl později doplněn 
dnovým ocelovým odběrem umístěným u kamenného 
stupně. Zastaralé technické řešení jímání vody z toku 
bylo nahrazeno dnovým jímacím objektem umístěným 
20 m nad původním místem jímání (Obr. 9-22).

Obr. 9-21 Jímací objekt na Hučivé Desné, (A) stav po 
výstavbě v roce 1997 (Archiv ŠPVS), (B) současný stav 
(foto Aleš Létal, 2022).

Kvalita vody stejně jako u ostatních zdrojů podzemních 
vod je dostatečná a úprava je řešena pouze chlorací. 
Úpravna vody v Rapotíně je plně automatická. Společně 
se zdrojem na Hučivé Desné (100 l/s) a prameništěm 
Luže (45 l/s) byla v roce 1992 dostupná kapacita všech 
zdrojů 188 l/s. K daným kapacitám bylo v roce 1994 
připojeno i jímací území Olšany s dvěma vrty (Tab. 9-3) 
o vydatnosti cca 80 l/s, které je určeno pro posílení 
zásobování Šumperka a zásobování Zábřehu. 

Na základě hydrogeologického průzkumu a čerpa- 
cích zkoušek byla odvozena maximální vydatnost až 
200 l/s. Voda je velmi kvalitní a nevyžaduje další úpra-
vy kromě chlorování. Kromě navýšení zdrojů byl z dů- 
vodu kontaminace podzemních vod v prameništi Luže 
omezen odběr u některých vrtů a původní hlavní zdroj 
vody tak v novém miléniu postupně ztrácí význam.  
V roce 2002 činila dodávka vody pro město Šumperk 

 
Obr. 9-20 Úpravna vody Rapotín s objektem jímací 
studny (foto Aleš Létal, 2022).

 
Obr. 9-22 MVE v rozdělovacím vodojemu Velké Losiny 
na projektové dokumentaci (SOkA Šumperk).

(A) (B)



Jedná se o příčný dnový odběrný železobetonový 
práh s odběrným žlabem krytým česlemi směrem po 
toku, s mezerami 1 cm, které jsou rozebíratelné (SOkA 
Šumperk, ONV Šumperk, vh 1595/3). 

V daném období díky dostatečným investicím do 
nových zdrojů a akumulace byly vytvořeny podmínky 
pro dlouhodobé udržení funkčního systému zásobování 
vodou. Od roku 2000 jsou investice směřovány do 
automatizace provozu a snížení ztrát. Mezi investiční 
akce, které zahrnují daná opatření, patří rekonstrukce 
infrastruktury v historickém centru města v roce 2003, 
která nahradila některé původní prvky z roku 1883.  
V roce 2001 proběhla také rekonstrukce původních vo- 
dojemů HTP (1935) a DTP (1883, 1935) včetně rekon-
strukce výtokové kašny vodojemu o 1000 m3 z roku 
1935. V roce 2008 byla realizována kompletní rekon-
strukce úpravny vody v Koutech v hodnotě cca 95 mil. Kč. 

Počet obyvatel Šumperka od roku 1992 kontinuálně 
klesá, což znamená, že počtem obyvatel se k 1. 1. 2021 
Šumperk vrátil do stavu kolem roku 1970. Ještě v ro- 
ce 1989 u nás vycházela spotřeba pitné vody na  
171 l/os/den. V roce 2020 vychází průměrná spotře- 
ba pitné vody fakturovaná domácnostem, průmyslu  
a ostatním subjektům v Šumperku na 116,5 l/os/den 
(republikový průměr 129,2 l/os/den). Spotřeba pit- 
né vody fakturovaná domácnostem měla hodnotu  
83,2 l/os/den (Výroční zpráva ŠPVS, 2020; Voding  
Hranice, 2017). Z hlediska budoucího vývoje lze oče- 
kávat investice do všech prvků vodohospodářské  
infrastruktury. Hlavní prioritu má nyní rekonstrukce 
přivaděče z úpravny vody v Koutech nad Desnou, která 
byla zahájena v roce 2021. Vývoj šumperského vodo- 
vodu je příkladem uváženého a zodpovědného přístu-
pu vedení města Šumperka k řešení problémů se záso- 
bováním města pitnou vodou. Je zároveň inspirativ- 
ním retrospektivním pohledem do minulosti a může 
být také vhodným srovnáním se současným stavem.

9.4	 PŘEČERPÁVACÍ	ELEKTRÁRNA	
	 DLOUHÉ	STRÁNĚ

PVE Dlouhé stráně (dále PVE DS) se nachází v Olo-
mouckém kraji na území okresu Šumperk, katastrálně 
na území obce Loučná nad Desnou. Jedná se o klasickou 
přečerpávací vodní elektrárnu, kdy se k výrobě elektric- 
ké energie využívá akumulace vody v horní nádrži  
(bez přirozeného přítoku), která se plní čerpáním z dolní 
nádrže v době přebytku elektrické energie (Obr. 9-23). 
Elektrárna má největší reverzní vodní turbínu v Evropě 
(325 MW). Je to elektrárna s největším spádem v ČR 
(510,7 m) a s největším instalovaným výkonem v ČR  
(2x 325 MW), a proto byla zařazena jako ohnisko zájmu.

 Funkční celek tvoří horní nádrž, podzemní tlakové 
přivaděče, podzemní elektrárna, odpadní tunely a dol- 
ní nádrž se sdruženým objektem. Dolní nádrž je situo- 
vána na říčce Divoká Desná, podzemní elektrárna se 
nachází v levobřežním masivu údolí Divoké Desné.  
Řeka Divoká Desná protéká hluboce zaříznutým údolím 
směrem SZ-SSZ a pramení pod Kamzičníkem ve výšce 
1310 m n. m. Tvoří osu hydrologické sítě a přibírá  
oboustranně horské bystřiny. Údolní svahy jsou plynu- 
lé, jejich podélný sklon se pohybuje kolem 20–30°. 
Svahové sedimenty dosahují při patách svahů prů- 
měrných mocností 3–5 m. V důsledku nerovného prů- 
běhu skalního podloží a v místech ronových kuželů je 
mocnost při patách svahů až 20 m. Svahové sedimen-
ty tvoří hlinitokamenitá až balvanitá suť, ve vrcholo- 
vých partiích je možno nalézt rašeliniště o mocnosti  
až 1,5 m. V Koutech nad Desnou vzniká soutokem 
Divoké a Hučivé Desné řeka Desná. Základní horninou 
v zájmovém území je desenská rula jemno až hrubo- 
zrnného typu. Předkvartérní podklad je tvořen bioti-
tickou pararulou, slabě až silně magmatizovanou  
s lokálním výskytem vložek amfibolitu, pegmatitu nebo 
svorové ruly v hlubších polohách. 

Stejně jako všude ve světě vyvstala i v bývalém 
Československu potřeba využívat PVE jako osvědčený 
regulační prvek energetické soustavy. Studijní práce 
mapující vhodné lokality pro výstavbu PVE velkého 
výkonu byly zahájeny už v roce 1957. Při tom odborní-
ci vyhodnotili téměř 40 lokalit, které by odpovídaly 
celosvětově uznávaným kritériím pro výstavbu PVE.  
Z vyhodnocení v roce 1968 vyplynulo, že nejvýhod- 
nější bude umístit nově připravovanou PVE do oblasti 
Hrubého Jeseníku na říčku Divoká Desná (Obr. 9-24). 

V mezidobí, od konce 60. let až do 80. let 20. století, 
došlo k několika změnám koncepce díla. V roce 1967 
bylo navrženo řešení se šesti jednotkami o výkonu  
85,8 MW (celkem 514,8 MW) ve třístrojovém uspo- 
řádání (turbíny a čerpadla byly samostatné stroje na 
jedné hřídeli), náklady činily 1,8 mld. Kčs, v roce 1970 
to byly jen čytři jednotky o výkonu 150 MW (celkem  
600 MW) ve třístrojovém uspořádání, náklady činily  
2,9 mld. Kčs a v letech 1981–1985 došlo ke změně 
koncepce na dvě jednotky o výkonu 325 MW (celkem 
650 MW) ve dvoustrojovém uspořádání s reverzní 
Francisovou turbínou, náklady činily 6,2 mld. Kčs  
(dnes by to bylo cca 25 mld. Kč).

Stavba byla zahájena 11. 5. 1978 v koncepci 4 x 150 
MW. Od roku 1981 však nastal útlum stavby z finanč- 
ních důvodů a v důsledku sporů, zda PVE DS dostavět 
nebo stavbu zastavit úplně (ve hře bylo mj. i namísto 
přečerpávací elektrárny vystavět vedení velmi vyso- 
kého napětí 750 kV z Ukrajiny). 
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Obr. 9-23 Letecký pohled na PVE Dlouhé stráně v roce 1994 (soukromý archiv Jana Hölla).

Obr. 9-24 Údolí Divoké Desné a vlevo na obzoru vrchol Dlouhých strání (soukromý archiv Jana Hölla, 1975).



Zlom nastal v roce 1985, kdy bylo oficiálně rozhod-
nuto o poslední změně koncepce. V příslušném rozhod-
nutí bylo úsilí účastníků výstavby nasměrováno do roku 
1994, kdy měly býti uvedeny do provozu obě přečer-
pávací jednotky – TG1 30. 6. 1994 a TG2 30. 11. 1994 
(Obr. 9-25). Celá stavba v tomto stavu byla uvedena  
do provozu 31. 12. 1995.

 Avšak uvádění soustrojí o tak ojedinělém výkonu  
do provozu mělo svá technická úskalí. Dne 10. 6. 1994 
se při jedné ze zkoušek na TG1 projevila technická 
závada na generátoru, která měla za následek jeho 
masívní havárii. To zastavilo souběžnou montáž gene- 
rátoru druhého soustrojí a vedlo k zásadní změně ře- 
šení tohoto stroje. Vedle velkých materiálních škod 
způsobil tento stav jediný posun termínů uvedení obou 
agregátů do provozu, a to o necelé dva roky. Jako první 
bylo pak předáno do zkušebního provozu soustrojí č. 2 
dne 6. 2. 1996 a následně soustrojí č. 1 dne 20. 6. 1996. 
Celá stavba tak byla ukončena až 31. 12. 1996. 

Základní parametry PVE Dlouhé stráně jsou: 
a) instalovaný výkon PVE – 650 MW, b) počet a typ 

turbín – 2 x FR 100, c) průměr oběžného kola turbíny 
– 4 540 mm, d) jmenovitý průtok turbínový – 68,6 m3/s, 
e) jmenovitý průtok čerpadlový – 54,5 m3/s, f) max. 
hrubý spád lokality – 534 m, g) turbínový denní provoz 

při optimálním výkonu – 6,54 h, h) čerpadlový provoz 
denní – 7,10 h, i) účinnost malého cyklu při optimu 
provozu – 75,1 %, j) plánovaná průměrná roční výroba 
energie – 998 GWh, k) plánovaná průměrná roční spotře-
ba energie na čerpání – 1 342 GWh (Höll a kol., 1998).

9.4.1	HORNÍ	NÁDRŽ

Velikost horní nádrže je dána základní koncepcí PVE 
a potřebnou dobou turbínového provozu. Rozměry 
vycházejí z morfologie terénu (Obr. 9-26). Obvodová 
hráz nádrže je nasypána z kamenitého materiálu.  
Materiálem násypu je biotitická rula, která byla těžena 
v místě. Návodní líc a dno nádrže jsou těsněny asfal- 
tobetonovým těsněním tloušťky 18 cm. Vzdušní líc byl 
upraven vrstvou 50 cm lesní půdy a hydroosevem jako 
podklad pro výsadbu druhově příbuzných dřevin.  
Práce na výstavbě horní nádrže trvaly sedm let, res-
pektive sedm stavebních sezón. Bylo potřeba zohled- 
nit zejména to, že v nadmořské výšce 1 350 m n. m.  
v Jeseníkách lze z technologických důvodů využít jen 
omezené období roku, a to přibližně od půli května  
do konce října, což není ani šest měsíců v roce. Součástí 
horní nádrže je ponořený vtokový objekt, na který 
navazují portály přivaděčů, a ostatní nezbytná zařízení 
(česle, obtoky, zavzdušnění).
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Obr. 9-25 Pohled na současnou strojovnu elektrárny (foto Jan Höll, 2021).
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Základní parametry horní nádrže jsou: 
a) kóta koruny hráze je 1350 m n. m., b) max. výška 

hráze v ose je 27,5 metru, c) délka hráze v koruně je 
1742,5 m, d) celkový objem vody je 2,72 mil m3,  
e) provozní kolísání hladiny max. je 21,8 m. 

9.4.2	DOLNÍ	NÁDRŽ

Dolní nádrž je klasická nádrž vytvořená přehrazením 
toku Divoká Desná asi 6 km od hlavní silnice Šumperk 
– Jeseník. Je nasypaná z kamenitého matriálu získa- 
ného z výlomu podzemních objektů, doplněného těž- 
bou kameniva v nalezišti Zamčisko. Návodní líc ve sklo- 
nu 1:2 je těsněn asfaltobetonovým pláštěm tloušťky 
22 cm. Sklon vzdušného líce činí 1:1,5 s lavičkami.  
U paty hráze je vytvořena plošina pro umístění haly 
zapouzdřené rozvodny. Po koruně hráze vede komu-
nikace ke sdruženému objektu. Urovnaný vzdušný líc 
je obsypán skrývkovým materiálem. Začlenění do 
krajiny se provedlo osetím vhodnými travinami a skupi-
novou výsadbou keřů.

Spojovací prvek mezi AB pláštěm a injekční clonou 
tvoří injekční štola. Z vnitřních prostor štoly se prováděla 
v několika pořadích injekční clona až do hloubky 32 m. 
Dále tato štola obsahuje prvky měření a pozorování mj. 
pro sledování pohybů tělesa hráze a průsaků (Obr. 9-27).

Součástí dolní nádrže dále je ponořený sdružený ob- 
jekt výšky 57 m, který ukončuje hydraulický obvod na 
nízkotlaké straně. Je umístěn v zátopě dolní nádrže na 
levém břehu cca 150 m od osy hráze. Přístupný je po 
mostě, který navazuje na komunikaci po koruně hráze. 

Sdružuje v sobě zejména tyto funkce:
a) vyústění výtoků od turbín s funkčními uzávěry,  
b) převedení povodňových průtoků hrazenými přelivy 
o třech polích, c) dvě spodní výpustě s komorovými 
uzávěry, d) malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou 
o výkonu 163 kW, e) odběrné zařízení pro první plnění 
horní nádrže a Peltonova dýza k vypouštění přivaděčů.

Funkční objekty jsou navrženy na převedení stoleté 
povodně (47 m3/s). Hrazené přelivy převedou 26 m3/s 
a dvě spodní výpustě při maximální hladině v dolní 
nádrži pak 23,5 m3/s. 

Hlavní parametry hráze jsou: 
a) kóta koruny hráze je 824,70 m n. m., b) délka hráze 

v koruně je 306,0 m, c) maximální výška hráze v ose je 
56,5 m, d) sklony svahů je návodní 1:2, vzdušní; 1:1,5, 
e) kubatura násypu hráze je 840 tis. m3, f) celkový 
objem vody je 3,405 mil. m3, g) provozní kolísání je 
hladiny max. 22,2 m.

Obr. 9-26 Staveniště horní nádrže v roce 1990 (foto Jan Höll).



9.4.3	PODZEMNÍ	ELEKTRÁRNA

Podzemní elektrárna je situována v levostranném 
úbočí údolí Desné asi šest km od hlavní silnice Šumperk 
– Jeseník. Elektrárna je umístěna v podzemní kaverně. 
Je to ohromný prostor vylámaný ve skále v hloubce cca 
90–120 m pod povrchem. Jeho rozměry jsou úctyhod-
né: délka 87 m, šířka 25,5 m a výška 50 m. Vytěžená 
kubatura činila 93 000 m3 a k tomu ještě betonová 
vestavba o objemu 22 000 m3.

Při výlomu takového podzemního prostoru stála 
před realizátory veliká výzva, protože v tehdejším 
Československu se doposud nic podobného neprová- 
dělo. A při tom bylo nezbytné dodržet vyčleněný čas  
4 roky, protože po výlomu následovaly další stavební  
a pak montážní činnosti.

Součástí podzemí je celý systém tunelů a štol, jak je 
zachycuje následující přehledné schéma (Obr. 9-28).

Srdcem elektrárny jsou dvě soustrojí s reverzními 
turbínami s průměrem oběžného kola 4 540 mm. 
Každému soustrojí přísluší strojní blok délky 26,2 m, 
třetí montážní blok má délku 32,6 m. Výškově je pod- 
zemní prostor členěn na spodní a horní stavbu, přičemž 
hranicí je podlaha strojovny na úrovni 767,20 m n. m. 
Každý strojní blok má tak pod podlažím strojovny  
pět podlaží, montážní blok čtyři. Nad úrovní podlaží  
strojovny nad podhledem se nachází strojovna vzdu-
chotechniky a další pomocné provozy. Spodní stavba 
je masívní železobetonová konstrukce s trámovými 
stropy tloušťky 0,50 m. Horní stavba je tvořena žele- 
zobetonovými monolitickými sloupy jeřábové dráhy  
a taktéž železobetonovými stropními konstrukcemi.

9.4.4	PŘÍVOD	VODY	–	TLAKOVÉ	PŘIVADĚČE	

Hydraulický obvod PVE na vysokotlaké straně je tvo- 
řen dvěma podzemními tlakovými přivaděči o světlém 
průměru 3,60 m. Přivaděče délky 1547, resp. 1499 m 
sestávají z horního ležatého úseku o sklonu 16–23 %, 
šikmé části ve sklonu 100 % a dolní ležaté části ve sklo- 
nu 2 %. Osová vzdálenost přivaděčů je 20 m. Přivaděče 
jsou vystrojeny ocelovým pancířem tloušťky od 12 mm 
do 54 mm. Celková hmotnost ocelového pancíře je  
8 118 t. Kontakt s horninou zajišťuje výplňový beton, 
cementová a kontaktní injektáž.

Montáž ocelového potrubí do vyražených tunelů 
započala dolním lomovým kolenem v létě 1989. Tak 
mohla být otevřena na každém přivaděči dvě souběž- 
ná pracoviště: dolní ležatý úsek se v počtu 20 dílů po  
24 m montoval od dolní nádrže, šikmý úsek pak z ohlub-
ně u horní nádrže z kóty 1 305 m n. m. v délce 671 m.  
Nejtěžší díl zavážený shora vážil 45 t (Obr. 9-29), zatím- 
co nejtěžší díl zavážený od dolní nádrže vážil 104 t.

Pod hrází byla umístěna předmontážní hala, kde se 
provádělo svařování dovezených dílů pancířů do cel- 
ků, které pak šly do podzemí, a kde se dopracovávala 
povrchová ochrana v místech provedených svarů.  
K portálům tunelů se díly převážely na speciálních pod- 
valnících (Obr. 9-29).

Hlavní technická data tlakových přivaděčů jsou:
a) světlý profil 3,60 m, b) ražený profil podle geolog-

ických poměrů 17,48 m2 – 24,60 m2, c) tavební délka 
přivaděče 1 – 1 547 m, přivaděče 2 – 1 499 m, d) kubat-
ura výlomů přivaděče 1 – 33 000 m3, přivaděče 2 –  
31 700 m3, e) kubatura betonů přivaděče 1 – 23 000 m3, 
přivaděče 2 – 19 000 m3, f) celková tonáž pancíře při- 
vaděče 1 – 4 166 t, přivaděče 2 – 3 952 t.

Obr. 9-27 Příčný řez tělesem hráze dolní nádrže PVE (soukromý archiv Jana Hölla).
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9.4.5	DÍLO	A	JEHO	KRAJINÁŘSKÉ	KONSEKVENCE	

PVE Dlouhé stráně budily v době přípravy i během 
samotné výstavby rozporuplné reakce hlavně na straně 
ochránců přírody a krajiny CHKO Jeseníků, veřejnost 
do těchto debat nebyla zapojena. Oblast současné 
stavby byla před počátkem výstavby územím z dnešní- 
ho pohledu málo dotčeným, bez turistického značení, 
bez husté sítě lesních cest. Lesy v zásadě protínaly jen 
lovecké pěšiny. Současný vrchol Mravenečníku už není 
oblast alpinských luk, ale antropogenní útvar horní 
nádrže s asfaltovými přístupovými komunikacemi, kte- 
ré výrazně rozvíjejí automobilismus v CHKO Jeseníky. 
Samotná výstavba se nesoustředila jen na samotnou 
nádrž, ale těžká technika poničila okolní lesy výstav- 
bou asfaltových silnic a způsobila nestabilitu porostů 
spojenou s narušením vodního režimu a otevřením 
území pro větrné kalamity a pro ohrožení kůrovcem. 
Dolní nádrž z hlediska vlivu na ráz krajiny nepůsobí větší 
problémy, z hlediska ekologického jde však o mrtvý 
objekt, kde chybí pobřežní vegetace a samotné ožive- 
ní vodního prostředí. Provoz dolní nádrže je striktně 

Obr. 9-28 Situace podzemních objektů – modře je vyznačen hydraulický obvod a obtoková štola, hnědá značí podzemní 
elektrárnu s přístupy a červeně je vyznačena komora traf a kabelová štola na vývodové pole (soukromý archiv Jana Hölla).

Obr. 9-29 Doprava dílu ocelového potrubí délky 18 m 
a hmotnosti 45 t k horní nádrži PVE v roce 1992 (sou- 
kromý archiv Jana Hölla).

omezen jen na využití pro účely přečerpávání vody.  
Většinové veřejné mínění stavbu nicméně nyní považu-
je za jeden ze sedmi divů Česka. Rovněž rozvoj součas- 
ného typu cestovního ruchu je i v souvislosti s výstav-
bou nedalekého lyžařského areálu na vzestupu. 


