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Několik poznámek k architektuře českých malých vodních elektráren
Some remarks on the architecture of Czech small hydroelectric power plants

INDUSTRIÁLNÍ ARCHETYP I SOUČÁST KRAJINY
INDUSTRIAL ARCHETYPE AND PART OF THE LANDSCAPE

Malé vodní elektrárny se v 21. století stávají 
zajímavým industriálním, stavebním i  archi-
tektonickým a  krajinným fenoménem. Jsou 
rozesety po celé zemi, na našich vodních to-
cích nejrůznějších velikostí jich můžeme na-
jít bezmála patnáct stovek a dá se očekávat, 
že jejich počet, vzhledem ke zvyšujícím se 
cenám energií, stejně jako ke zvyšujícímu se 
tlaku společnosti na produkci tzv. „čisté ener-
gie“ nezatěžující životní prostředí, bude na-
růstat. K  většímu zájmu o  malé vodní elek-
trárny přispívá bezpochyby také skutečnost, 
že jejich výstavba či rekonstrukce jsou pod-
porovány státními dotacemi, neboť, jak jsem 
již zmínil, roste i důraz na využití přírodní ob-
novitelné energie, které zákon č. 17/1992 Sb. 
o životním prostředí definuje takto: „Obnovi
telné přírodní zdroje mají schopnost se při po
stupném spotřebovávání částečně nebo úplně 
obnovovat, a to samy nebo za přispění člově
ka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebo
váváním zanikají.“ [1] V roce 2020 byly podle 
údajů Českého statistického úřadu největším 
výrobcem elektrické energie v České repub-
lice parní elektrárny (43,2 %), které byly ná-
sledované elektrárnami jadernými (36,9 %), 
paroplynovými (7,4 %), plynovými a spalova-
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Výhodou 
malých vodních 
elektráren je, že 
k české krajině 
patří už více než 
sto let, staly se její 
součástí.

cími (4,7 %), fotovoltaickými (2,7 %), vodními 
(2,6 %) a větrnými (0,9 %) [2]. Tento „zdrojový 
mix“ v roce 2020 vyrobil 81 427,6 GWh elek-
trické energie, přičemž na vodní elektrárny 
připadlo 2 117,1 GWh, z toho zhruba polovi-
nu obstaraly malé vodní elektrárny.

Podle schopnosti produkovat energii jsou 
vodní elektrárny členěny do tří skupin: malé 
vodní elektrárny mají instalovaný výkon do 
10 MW, střední vodní elektrárny do 100  MW 
a velké nad 100 MW. U jakýchkoliv hydroelek-
tráren je stále fascinující jejich jednoduchost 
a efektivita – voda roztáčí turbínu, která je na 
společné hřídeli s elektrickým generátorem. 
Mechanická energie proudící vody se tak mě-
ní na energii elektrickou, která se transfor-
muje a  odvádí do míst spotřeby. Zásadním 
úskalím této technologie je její závislost na 
vydatnosti vodního toku, který bývá nam-
noze kolísavý, nevyrovnaný a  proměnlivý 
jak v průběhu ročních období, tak často i ze 
dne na den podle vydatnosti srážek. Podob-
ně jsou vystaveny „rozmarům“ podnebí i ak-
tuálního počasí sluneční nebo větrné elek-
trárny, které se musí vyrovnávat s bezvětřím 
či sníženým slunečním svitem v podzimních 
a zimních měsících, a právě v této nepředví-
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datelnosti spočívá jejich největší slabina. Ne 
nadarmo se hovoří o přírodních živlech. Vše, 
co je živelné, je ze své podstaty nevypočita-
telné a jako takové se dá predikovat jen na zá-
kladě dlouhodobých pozorování. 

Pakliže bychom měli výrobny elektric-
ké energie založené na využití síly vody, po-
větří a slunce porovnávat v souvislosti s tím, 
jak zapadnou do svého okolí, ocitneme se 
před poměrně jednoznačným úkolem. Solár-
ní parky, jak se sluneční elektrárny poněkud 
eufemisticky pojmenovávají, svou plochou 
zabírají kusy krajiny a mění ji ve zvláštní, ne-
přístupnou průmyslovou zónu. Kupříkladu 
fotovoltaická elektrárna Vepřek na Mělnicku 
se rozkládá na více než 82 ha. Větrné elek-
trárny zase svou vyhraněnou vertikálností, 
kdy celková výška větrných turbín dosahuje 
až 150 m, vstupují do krajiny jako vysloveně 
cizorodý prvek ničící horizonty a s nimi i vý-
hledy. Oba typy elektráren jsou sice takříka-
jíc energeticky čistými výrobci, nicméně je-
jich vliv na lokality, do nichž vstupují, je často 
až surový, bezohledný. Těžko se na ně zvyká. 
„Větrníky“ připomínají monstra ze starých 
vědecko-fantastických filmů podmaňující 

si postupně celý kraj. Možná doba, kdy si je 
osvojíme a „vizuálně adaptujeme“ vzhledem 
k  jejich novosti a  nezvyklosti, teprve přijde. 
Podobně jsme si zvykli na velká vodní díla, 
jako jsou elektrárny Orlík, Slapy nebo Lipno, 
která však byla vybudována na Vltavě neje-
nom kvůli vodní energii, ale také aby zadr-
žovaly vodu a zabraňovaly povodním. Jejich 
přínos, včetně rekreačních možností i pozitiv-
ního dopadu na okolní klima, už dalece pře-
vyšuje prvotní ztráty. V zemi, kde není moře, 
lidé baží po pohledu na rozlehlou a  zdánli-
vě nekonečnou hladinu. Ostatně lipenskou 
nádrž, jejíž délka vzdutí od hráze překračuje 
40 km, si překřtili na „české moře“, a v přípa-
dě Orlíku pak délka dosahuje bezmála 70 km. 
Tím, jak ubývají pamětníci panenského stavu, 
který přehrady skryly pod vodou, ubývá nos-
talgie. Připomínají jej jen zažloutlé fotografie.

100 let vodních elektráren
Výhodou malých vodních elektráren je, že 
k české krajině patří už více než sto let, staly 
se její součástí. A protože některé z nich by-
ly postaveny podle návrhů renomovaných 
autorů, jsou natolik utěšeného vzhledu, že 
jsou pokládány za technické a  kulturní pa-
mátky. Jako takové pak slouží nejenom co-
by doklad úrovně stavění v  té či oné epoše 
naší moderní historie, ale můžou inspirovat 
i  v  přítomnosti. Dokladem dobového bu-
dovatelského úsilí a  s  ním spojené potřeby 
produkovat elektřinu jsou malé vodní elek-
trárny na Šumavě, z nichž mají klíčové posta-
vení Čeňkova pila z roku 1912 (obr. 2) a o tři-
cet let mladší Vydra (obr. 3), které vznikly 
nedaleko soutoku řek Vydry a  Křemelné. 
Památkový ochranný status odráží arche-
typální podobu jednoduchých, ale pořád 
ještě naprosto funkčních a  výkonných in-

1 Malá vodní elektrárna na 
řece Jizeře v Železném Brodě  
1 Small hydroelectric power 
plant on the Jizera River in 
Železný Brod (2010) 

2 Náhon do Čeňkovy pily, pod 
níž je umístěna vodní elektrárna 
(1913)
Pilu na soutoku řek Vydry 
a Křemelné založil v druhé polovi
ně 19. století pražský obchodník se 
dřevem Čeněk Bubeníček na místě 
zrušeného mlýna. Roku 1908 byla 
doplněna třemi vodními koly pro 
pohon katrů na dřevo a dřevoob
ráběcích strojů. Po požáru v únoru 
1912 ji zakoupilo město Kašperské 
Hory s cílem vybudovat zde vodní 
elektrárnu. Stavbu provedla firma 
stavitele J. Schmidta z Vimperka. 
Elektrárna byla vybavena hori
zontální kašnovou Francisovou 
turbínou 125 HP s hydraulickým 
olejotlakým regulátorem od firmy 
J. M. Voith, St. Pölten, spojenou se 
synchronním třífázovým generáto
rem o výkonu 96 kW z vídeňského 
závodu švýcarské firmy Brown, 
Boveri & Cie, jenž dodal také kom
pletní elektrickou část strojů a snad 
i projekt celé elektrárny. V lednu 
1913 byla elektrárna uvedena do 
provozu, v roce 1927 byla pak pro
pojena s druhou městskou hydro
elektrárnou v Radešově. Vybavení 
dodnes funkční elektrárny, od 
roku 1995 památkově chráněné, 
se zachovalo v téměř původním 
stavu, strojovna je v letní sezoně 
přístupná veřejnosti. [1]
2 Inlet to the Čeněk’s sawmill, 
under which the power plant is 
located (1913)

3 Malá vodní elektrárna Vydra 
(1939)
Hydroelektrárna Vydra se nachází 
u soutoku řek Vydry a Křemelné, 
cca 400 m proti proudu Vydry 
od Čeňkovy pily. Byla postavena 
v rámci elektrizace západních 
Čech. Její technické řešení 
připravil inženýr Karel Kosek 
(1882–1960), vrchní rada Zemského 
úřadu v Praze a autor přečerpávací 
elektrárny pod Černým jezerem. 
Podle projektu schváleného 
v roce 1935 proběhla stavba 
po etapách v letech 1937–1942. 
Hydroelektrárnu podle návrhu 
architekta Karla Domanského 
postavilo berounské podnikatelství 
staveb J. Jelínka, stejně jako při
vaděč, akumulační nádrž a vodní 
zámek, na kterých se podílela též 
firma Lanna, stavební a. s. v Praze. 
Elektrárna byla zprovozněna roku 
1939 jako průtočná, do úplného 
provozu byla uvedena po dokon
čení akumulační nádrže roku 1942. 
Stavební úpravy ve 40. letech 
navrhl řezenský stavitel A. Hilze, 
z té doby se také vzhled objektů 
dochoval. Hydroelektrárna je 
nepřetržitě v provozu s původním 
vybavením (instalovaný výkon dvou 
Francisových turbín je 2× 3,2 MW). 
V provozní budově se nachází stálá 
expozice Šumavská energie. Celé 
vodní dílo je navrženo na udělení 
statusu kulturní památky. [2]
3 Small hydroelectric power 
plant Vydra (1939)

2

3



50 BETON TKS 4/2021

dustriálních provozoven, které si uchová-
vají zvláštní kouzlo. Čeňkova pila, jejíž ná-
zev přibližuje původní funkci, má ještě do 
jisté míry romantizující charakter, jenž je 
posílen především kamenným a dřevěným 
náhonem přivádějícím vodu k  Francisově 
turbíně. Nedaleká elektrárna Vydra je za-
sazena do údolí řeky a  konstruktéři jejím 
objektům završeným valbovými střechami 
vtiskli pragmatický výraz, jaký si spojujeme 
s  funkcionalistickou érou. Kromě toho, že 
se v ní elektřina pořád velmi úspěšně vyrá-
bí [3], je zde situováno návštěvnické cen-
trum s  expozicí pojednávající o  historii 
i  současnosti využívání šumavských vod-
ních toků, které ročně přivítá několik tisí-
covek turistů.

Malé vodní elektrárny (podle dnešních 
kritérií), které se stavěly v  prvních třech 
desetiletích 20. století, jsou přehlídkou 
ušlechtilého stavění, kde se dbá na dosa-
žení maximální estetické úrovně při zapo-
jení tehdejších progresivních technologií. 
Vodní dílo na Štvanici na Vltavě (obr. 4), do-
končené roku 1914, pojal jeho autor Alois 
Dlabač jako slavnostní architekturu při-
pomínající zámeček. Pečlivost provedení, 

včetně detailů, je úctyhodná. Není bez za-
jímavosti, že se jedná o jednu z vůbec prv-
ních betonových staveb v Praze, kterou mě-
la na starost renomovaná stavební firma 
Müller a Kapsa [4]. 

Další podobně působivé elektrárny byly 
postaveny v rámci regulace vodního toku na 
Labi. Jednu z nejstarších, Hučák v Hradci Krá-
lové (obr. 5), navrhl architekt František San-
der a byla postavena v roce 1910 v secesním 
slohu. Elegantní způsob, jakým je architek-
tura hlavního objektu s věžičkou a hodinami 
propojena s betonovým segmentovým mos-
tem, se zasloužil o  to, že se elektrárna stala 
nedílnou součástí chráněné městské památ-
kové zóny. Je znát, že zde sehrál určující roli 
důraz na skloubení estetiky a technologií. 

4 Elektrárna na pražském  
ostrově Štvanice (1914)
Elektrárnu na výběžku ostrova 
Štvanice postavilo město 
Praha jako součást vodního 
díla budovaného v rámci nové 
regulace a splavnění Vltavy 
v oblasti Holešovic a Karlína 
v letech 1907–1914 podle projektu 
inženýrů Aloise Drahoráda 
a Vítězslava Pavlouska 
z technické kanceláře Komise 
pro kanalisování Vltavy a Labe 
v Čechách. Stavbu elektrárny 
navrhl architekt Alois Dlabač 
a postavila ji firma Müller & 
Kapsa, která v letech 1907–1910 
provedla také nový Helmovský 
jez a úpravu celého ostrova. Tři 
vertikální trojčité Francisovy 
turbiny a tři generátory 
s celkovým výkonem 1,2 MW 
vyrobila Českomoravská Kolben
Daněk. Elektrárna byla schopna 
produkovat ročně 5,8 mil. kWh 
a pracovala až do roku 1972. 
V letech 1984–1987 proběhla 
rekonstrukce, která spočívala 
v prohloubení a vyztužení 
základů a v úpravách pro novou 
technologii – místo původních 
Francisových turbín byly 
nainstalovány tři horizontální 
Kaplanovy turbíny. Po této 
rekonstrukci je elektrárna od 
roku 1988 opět v provozu. V roce 
2002 přežila velkou povodeň a ve 
stejném roce byla prohlášena 
kulturní památkou. [3]
4 Power station on the Prague 
island of Štvanice (1914)

5 Labská vodní elektrárna 
v Hradci Králové (1910)
Technickou část elektrárny na 
řece s proměnlivým průtokem 
vypracoval ředitel pražských 
Elektrických podniků profesor 
Karel Novák. Betonování základů 
začalo na jaře 1909 a ještě tentýž 
rok proběhla montáž strojního 
vybavení. Slavnostní spuštění 
proběhlo 12. února 1910 ve 
2 h odpoledne, v té době v ní 
pracovaly dva parní stroje, každý 
o výkonu 400 HP, které společně 
se čtrnácti transformátory 
a dalším vybavením dodal 
elektrotechnický závod Františka 
Křižíka z Prahy. Mezi lety 1912–
1915 byla elektrárna rozšířena 
o parní turbínu s výkonem 
1500 HP. Počátkem 20. let 
město přistoupilo ke kompletní 
rekonstrukci strojního vybavení. 
S tímto strojním vybavením, 
které v průběhu dalších let 
prošlo jen dílčími úpravami, je 
elektrárna dodnes v provozu, 
přičemž její současný výkon je 
810 kW. Vodní elektrárna je od 
roku 1963 památkově chráněna, 
v letech 2010–2012 byla citlivě 
rekonstruována a je možné ji 
navštívit. [4]
5 Elbe hydroelectric power 
station in Hradec Králové (1910)
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Zdymadlo a  elektrárnu v  Poděbradech 
(1919) vytvořil architekt Antonín Engel, 
důsledný představitel českého neoklasi-
cismu a  také urbanista i  pedagog. Stavba 
vyzařuje monumentalitu a  až chrámovou 
důstojnost (obr. 6), podobně jako jiné En-

gelovy industriální počiny v čele s budovou 
pražské vodárny v  Podolí. V  roce 2017 by-
la poděbradská hydroelektrárna zařazena 
mezi národní kulturní památky, které po-
žívají nejvyšší možný stupeň ochrany [5]. 
V nedalekém Nymburce se stejného úkolu 
(zdymadlo a vodní elektrárna, obr. 7) zhos-
til architekt František Roith, jenž stejně jako 
Engel vycházel z moderně pojatého klasicist-
ního tvarosloví, které se vyznačuje přísnou 
symetrií a  vznešeností vyvolávající respekt. 
Kvůli potížím vyvolaným první světovou vál-
kou bylo vše dokončeno a  zprovozněno až 
v roce 1923.

Na počátku dvacátých let 20. století se 
v  Háji na řece Moravě podařilo vybudovat 

6 Hydroelektrárna Poděbrady 
(1923)
Jez se třemi poli byl postaven 
v souvislosti s celkovou regu
lací Labe v letech 1914–1916. 
Výstavba elektrárny začala v roce 
1915, do provozu byla uvedena 
až po válce a stavebně dokonče
na roku 1923. Vodní elektrárna 
stojí na levém břehu a vzhledem 
k tekutým pískům ve stavební 
jámě je založena na železobe
tonových pilířích vysokých 8 m, 
pilíře jezu mají výšku 16,25 m. Ve 
strojovně elektrárny je čtveřice 
Francisových turbín o celkovém 
výkonu téměř 1 MW dodaných 
společností Josef Prokop a syno
vé Pardubice a uvedených do 
provozu roku 1923. Ve stejném 
roce byly do provozu uvedeny 
i generátory vyrobené elektro
technickým závodem Františka 
Křižíka. Vodní elektrárna s jezem 
včetně technologie je dochovaná 
v původním stavu. [5]
6 Poděbrady hydroelectric 
power station (1923)

7 Hydroelektrárna Nymburk 
(1923)
Regulací Labe v Nymburce, zapo
čatou roku 1914, vznikl poloostrov 
s veřejným parkem, který se nachá
zí mezi novým tokem řeky a říčním 
přístavem. Nejprve bylo zbudováno 
zdymadlo, architektonicky řešené 
Františkem Roithem. Má tři pole, 
původně hrazená tabulemi systé
mu Stoney a nasazenými úhlovými 
klapkami, v osmdesátých letech 
byly jezové uzávěry nahrazeny 
moderním zdvižným stavidlem. 
Zdymadlo bylo dokončeno roku 
1919 a v témže roce započaly práce 
na jednolodní plavební komoře 
u levého břehu a také stavba 
elektrárny na břehu pravém. Ta 
byla dobudována o pět let poz
ději a pronajata Elektrárenskému 
svazu středolabských okresů 
v Kolíně. V elektrárně jsou umístěny 
čtyři stejné pravotočivé Francisovy 
turbíny se svislou hřídelí (ČKD 
Praha) a jedna Kaplanova turbína 
se svislou hřídelí (Ignaz Storek 
Brno). Celkový výkon všech pěti 
turbín je 1 358 kW. Je stále v pro
vozu. [6]
7 Hydroelectric power plant in 
Nymburk (1923)

6a

6b

7a

7b
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vodní elektrárnu v duchu tehdy nového sty-
lu, tzv. obloučkového kubismu, jenž uplat-
nili architekti Bohuslav Fuchs a Josef Ště-
pánek (obr. 8). Mladá republika si dala za cíl 
mít vlastní architektonický projev, jenž by 
se odlišoval od zahraničních slohů. Budo-
va vyprávěla svůj příběh: vlnovitý plastický 
dekor na fasádě symbolizoval vodu, půl-
kruhová střecha, jejíž prosklené seříznutí 
propouštělo do průmyslové haly spoustu 
denního světla, podtrhovala dynamiku vý-
roby. To vše se odehrává ve výtvarně pojaté 
kompozici z železobetonu kombinovaného 
s cihlou. Stejní architekti, kteří studovali na 
Akademii výtvarných umění v  Praze u  za-
kladatele moderní české architektury Jana 
Kotěry, navrhli v podobném duchu pro Hu-
berta Plháka, majitele elektrárny, také blíz-
kou vilu. Sepětí tzv. běžného života a  vý-
roby bylo obvyklé, novodobí průmyslníci 
byli rádi, když mohli z  blízkosti sledovat 
a  kontrolovat dění v  podniku a  nemuseli 

8 Vodní elektrárna Háj na řece 
Moravě u Mohelnice (1922)
Samotu s mlýnem při řece Moravě, 
prvně zmiňovaným v polovině 
14. století, vlastnila na konci 19. 
století rodina Plháků. Hubert Plhák 
(1859–1934) patřil stejně jako 
mnozí další mlynáři k průkopníkům 
elektrifikace: dvě vodní kola od 
roku 1894 poháněla kromě mlýn
ských strojů i dynama k osvětlení 
provozu. Po rekonstrukci začal od 
roku 1901 zásobovat elektrickým 
proudem obec Třeštinu a další 
obce. V letech 1909–1912 dal 
postavit na mlýnském náhonu 
elektrárnu čp. 43 v secesním stylu 
podle plánů zábřežského stavi
tele Lubomíra Lolka. Její turbínu 
100 HP i elektrické zařízení doda
la brněnská strojírna Bartelmus, 
Donát & spol. Elektrárna, od roku 
2008 památkově chráněná, je 
dodnes v provozu. [7]
8 Hydroelectric power plant 
Háj on the Morava River near 
Mohelnice (1922)

ztrácet čas dojížděním. Spojovali příjemné 
s  užitečným, každodenní existenci a  práci 
neoddělovali, splývaly jim – pravděpodob-
ně je to jeden z  hlavních důvodů, proč se 
v éře první republiky Československo řadi-
lo k hospodářsky nejsilnějším zemím světa.  

21. století a Boris Šonský
Návrat k  industriálním kořenům, kdy se 
dbalo na utěšený vzhled výroben, se začal 
v České republice odehrávat až ve 21. sto-
letí. Podnikatelé si začali postupně uvědo-
movat, že hezká továrna může obohatit 
místo a zároveň se může stát svého druhu 
marketingovým nástrojem. A  také že hez-
ké pracovní prostředí zvyšuje efektivitu. To, 
co bylo kdysi skoro povinností, totiž odpo-
vědnost k  místu, které máme propůjčené 
a které máme budoucím generacím předat 
v dobrém stavu, se opět probouzí k životu. 

V  segmentu malých vodních elektrá-
ren se stala průkopnicí ta na řece Jizera  

Zdroje/poznámky: 
[1] Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie řadí mezi obnovitelné 
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energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie 
bioplynu.“

[2] Výroba a spotřeba elektrické energie v roce 2020. Český statistický úřad [online]. 
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roce-2020 
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[5] Národní kulturní památka rejst. č. ÚSKP 415 – Vodní elektrárna v Poděbradech. 
Dále viz Nařízení vlády č. 69/2017 Sb. ze dne 20. února 2017 o prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky.
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[1] Irena Lehkoživová, Vodní elektrárna Čeňkova pila, 
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(industrialnitopografie.cz), V005785.

[2] Vladislava Valchářová, Vodní elektrárna Vydra, ibidem, 
V003644.

[3] Petr Vorlík – Vladislava Valchářová – Lukáš Beran, 
Hydroelektrárna na Štvanici, ibidem, V003737.

[4] Jakub Potůček, Labská vodní elektrárna a most, ibidem, 
V002206.

[5] Petr Vorlík, Zdymadlo a hydroelektrárna Poděbrady, 
ibidem V000260.

[6] Lukáš Beran, Zdymadlo a hydroelektrárna Nymburk, 
ibidem, V000079.

[7] Vladislava Valchářová – Martina Potůčková, Vodní 
elektrárna Háj u Mohelnice, ibidem, V000252.

[8] ŠONSKÝ, B. Malou vodní elektrárnu v Železném Brodě 
letošní velká voda minula. Časopis Stavebnictví  
(casopisstavebnictvi.cz). 21. září 2010. 

Mladá  
republika  
si dala za cíl 
mít vlastní 
architektonický 
projev, jenž by 
se odlišoval od 
zahraničních 
slohů.
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v Železném Brodě (obr. 9), která byla uve-
dena do provozu v  roce 2010 s  instalova-
ným výkonem 848,35 kW. Při cestě do měs-
ta z  jihu je natolik nepřehlédnutelná, že 
může sloužit jako neformální železnobrod-
ská brána. Jedná se o vzorovou stavbu na-
vrženou libereckým architektem Borisem 
Šonským, která i  po deseti letech patří 
k  absolutní špičce. Spodní část elektrárny 
byla pojata jako železobetonový monolit, 
kdežto vrchní stavba je založena na kon-
zolách, které byly vytaženy ze základových 
stěn: její nosnou konstrukci tvoří železobe-
tonové sloupy spolu se stěnami z keramic-
kých bloků. Přehledný objekt ze železobe-
tonu je opatřen titanzinkovou střechou se 
sedmi „zuby“, v nichž jsou po stranách za-
sazeny světlíky. Střešní hřeben má jednak 
vyvolávat asociace na průmyslovou archi-
tekturu, jež je se zdejším regionem spojena 
už od 19. století, a jednak má představovat 
divokou vodu, jaká přichází po zimním tá-

ní v Jizerských horách a naplňuje Jizeru až 
po okraj břehů. Podélné dřevěné lamely za-
se symbolizují řeku v klidném čase, kdy jen 
tiše plyne. Samotný provoz je jednoduchý 
a  efektivní. V  přední budově (tzv. česlov-
ně) se voda pomocí stavidel pročisťuje, 
potom pokračuje do strojovny, kde jsou 
umístěny tři Kaplanovy turbíny, které do-
staly červený nátěr. Každá jde snadno po-
mocí zabudovaného jeřábu v případě nut-
nosti vyjmout a zkontrolovat. Vše se ovládá 
dálkově pomocí počítačů, provoz sledu-
jí kamery. Elektrárna působí, jako by sem 
patřila odjakživa. Nadace pro rozvoj archi-
tektury a  stavitelství jí udělila titul Stavba 
roku 2010 za „spojení architektury s  kraji-
nou“, dále získala Cenu Státního fondu ži-
votního prostředí a Cenu starosty města Že-
lezný Brod 2011. 

Architekt Boris Šonský nezůstal jenom 
u  elektrárny v  Železném Brodě. Další ma-
lou vodní elektrárnu vytvořil o  něco níže 

9 Malá vodní elektrárna na 
řece Jizeře v Železném Brodě 
(2010)
Spodní část budovy je 
železobetonový monolit založený 
na dně náhonu, vrchní stavba 
je založena na betonových 
konstrukcích a na konzolách 
vytažených z mohutných 
základových zdí spodní stavby. 
Půdorysné rozměry nadzemní 
části MVE jsou 24,3 × 15,5 m. 
Nosná konstrukce vrchní stavby je 
tvořena železobetonovými sloupy 
v kombinaci s nosnými stěnami 
vyzdívanými keramickými bloky. 
Sloupy nesou jeřáb o nosnosti 
16 t, který je nutným zařízením 
pro montáž a údržbu provozní 
technologie MVE. Střešní 
konstrukce budovy je tvořena 
podélnými železobetonovými 
trámy, na něž je přikotvena 
dřevěná konstrukce šedové 
střechy. Elektrárna byla uvedena 
do provozu v roce 2010 a v témže 
roce získala titul Stavba roku 
2010, dále získala Cenu Státního 
fondu životního prostředí a Cenu 
starosty města Železný Brod 
2011. [8]
9 Small hydropower plant on 
the Jizera River in Železný 
Brod (2010)

9c
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9b
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10 MVE Přepeře II u Turnova 
(2019)
Novostavba malé vodní elektrár
ny vhodně využívá upraveného 
a zjednodušeného industriálního 
prostoru bývalé textilky, jejíž 
částečnou demolicí došlo k pro
storovému uvolnění, vylepšení 
optického kontaktu se sousedním 
kostelem a k celkové estetizaci. 
Stavba MVE byla zahájena 
v dubnu 2018 a dokončena 
byla v listopadu 2019. V soutěži 
Stavba roku Libereckého kraje 
2020 získala MVE Přepeře II Cenu 
veřejnosti. 
10 Hydroelectric power plant 
Přepeře II near Turnov (2019)

po toku Jizery v  Přepeřích u  Turnova (je-
jí přesný název je MVE Přepeře II, obr. 10). 
Zrodilo se zde opět zajímavé dílo. Ačkoliv je 
od stejného autora, vypadá jinak, architekt 
se neopa koval. Objekt využívá říčního jezu 
stejně jako parcely po částečně odstraněné 
textilní továrně a přilehlé louky, odráží cha-
rakter lokality. Dostal podobu hausbótu, 
přívětivého obytného člunu obložené-
ho cedrovým dřevem s  kruhovými „kaju-
tovými“ okny a  s  přesahující markýzou. 
Elektrárna je citlivě zapojena do organis-
mu města, jako se to podařilo před sto le-
ty v Poděbradech Antonínu Engelovi nebo 
v Hradci Králové Františku Sanderovi. Pro-
pracovanost architektury nezůstává jenom 
u vnější formy, ale propisuje se také do in-
teriéru, který je pojat jako monumentální 
členitý obraz Svět vody od bahrajnského 
malíře Heshama Malika zachycující mytic-
ký koloběh vody a  života. Nedílnou sou-
částí vodní elektrárny je také přechod pro 
ryby, který jim umožňuje migrovat, aniž by 
hrozilo nebezpečí, že budou pohlceny tur-
bínou nebo zastaveny přehrazením toku. 
(více na str. 59 – pozn. red.)

Závěr
Právě začlenění vhodných rybích koridorů 
se poslední dobou stává při budování ma-
lých vodních elektráren jedním z  hlavních 
požadavků, které musí investoři i architekti 
zohlednit při jejich navrhování. Tyto nároky 
jsou oprávněné a  v  důsledku elektrárnám 
napomáhají, aby se co nejvíce propojily 
s  bezprostředním okolím. K  ideálnímu vý-
sledku určitě pomůže, spolupracuje-li pro-
jektant a architekt s krajinným designérem 
a ekologem. Dojde tak k synergickému pů-
sobení několika profesí, které dokáží ucho-
pit složitou problematiku koexistence tvor-
by energie díky usměrnění vody v  krajině. 
Je to jedno z nejpalčivějších témat, které je 
třeba řešit nejenom dnes, ale bude se mu 
věnovat zvýšená pozornost i v příštích de-
setiletích a staletích.

Fotografie: 1, 9, 10b, 10c – stavbaroku.cz, 2 – Krabat77 
(commons.wikimedia.org), 3 – Jakub Bacík (VCPD FA 
ČVUT v Praze), 4a – rtvplus.cz, 4b, 6a, 6b – Lukáš Beran 
(VCPD FA ČVUT v Praze), 5a, 7b – archiv VCPD FA ČVUT 
v Praze, 5b – Tomáš Řepa (VCPD FA ČVUT v Praze),  
6c – Michal Louč (commons.wikimedia.cz),  
7a – kudyznudy.cz, 8 – Jan Zikmund (VCPD FA ČVUT 
v Praze), 10a - Lucie Šimečková (redakce)
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