
Vodn! energie 
na Sumavě 

Če koje střechou Evropy, takže řeky nedosahují u nás takových 
velikostí a takových průtoků jako v přímořských státech. 

Rovněž množství srážek nedává našim řekám velký hydroencr
getický potenciál. Přesto se na Sumavě nachází několik malých 
vodních elektráren, které dokum entují odvěkou snahu člověka 

využít jakýkoliv zdroj energie. 

Vodní clcktrárml Vydru 

Reka Vydra má na w~m horntm toku tnač
ný ~pád a po \~t~inu roku 1 do-.tatc\.. vod). ~a

bí.d 'c ted} jCJI cncrgeud.c v) uíit1 ~~kolik 
~tovc l.. metrů nad ... outol..em Vydf) a K1emel
né b) Ia V) budována h} droclektráma V) dra. 
Její \tav ba t.apočala' roce 1937 a' roce 1939 
byla uvedena do provotu jako prutočná elek
trárna. abízelo se v~ak 1 j iné řc\ení. p k ')u-
7n vodu z Vydf). Ta touž napájela Vch) nic
ko-tetov'>k} kanál. l..tcr} '>pojoval V) dru 
s Křemelnou za účelem pl a' b) dřeva 'celého 
Prášil~kého panst' i. Pia' ba dřeva po Vydře 
meó Antýglem a Ceň kovou pilou b) Ia vlivem 
jejího balvanitého koryta ncmoiná. a proro 
byl v letech 1799 1801 wvitelem Jose fem 
Rosenauercm tbudován tmmčn} 1\an{ll , dlou
hý 17 843 m. Po lenové dřev() b) lo tak mo1no 
dopravovat po Křemelné, Otavč a Vltavč a~ 
do Prahy. Velkým odbčratclem dfcva b) Ia 
i ~irkáma v Su~ ici. Po pol..lc'u tč>b) dfeva ve 
20. století se na\k) tla mo,no~t vyuíít kanál 
i h)droencrgctH:k). 

U Mechova ( \1o,au) je Vch) nick<Heto\'
ský kanál přeru~en a voda '>C od\ ádí 3.2 km 
dlouh) m podtcmnun pfi' aděčcm do al.u
mulační nádr}c u thad) cdlo. Ta b) Ia do
končena v lednu 19-t2 a jej1 objem je 
67 000 m . Z nádrie je voda \'Cdcna tlal.o

') m ocel o') m polnlbím o 'Pádu 240 m do 
elektrárny na břehu Vydr) . \utorcm tohoto 
ře~ení byl mg. Karel Ko-.ck. i nvc~torcm 

sta' b) b) Ia tchdcj\í akc1ovú -.polečnost Zá
padočeské elcktrárn). 

Ve ~trojovnč elcktr{lrny jsou umístčny 
dvě Franci~ovy horiLOntální tllrbíny, ka7dá 
o' ýkonu 3.2 :Vl \V. V) roben) b) I) ve Skodě 
Pl1eň a v CKD Blan\kO. Součástí clel.trárny 
jsou rozvodny vysol-.ého napětí 6 k V, 22 I. V 
a ll O k V. Elcl-.trická energie '>e ') 'ádí vede
ními 22 kY a I lO I. V do okolní ro;vodné '>Í
tě. Celý objel.t byl nově trel.onstruován 
a počátl.cm roku 1997 h) Ia ' budově clcl.t
rámy otevřena '>tálá cxpo11cc' nát\Cl11 .. Su
mav~l.á energie'·. 

Ročně se v elektrárně ')robí 20 ;1/ 25 ti\. 
MWh elektrické energie_ K výrobč -.tcjného 
mnočství energie je v bčžn~ tepelné clckt
rám~ zapotřebí 3'>i 30 vlaku uhlí, pl'i JChoi 
'Pálení e do ovzduší uvolní 19 000 tun CO, 
a I 200 tun S02 . 

Vodní elektrárna Ccňko\'a pila 

Přímo u soutoku \')df) a Křemelnc .,lOJi 
v nadmoř!:>ké výšce 630 m n. m. vodní elelo..
tráma Čeňkova pila. Puvodnč 1de byla pra7-
~k)111 podniJ...,uelcm CeňJ...em Bubeníčkem 
,. 19. století zřízena pila vodní. Kd) I celý 
objekt na počátku 20. stole-
tí přešel do majetku Kašper
ských Hor. zažádalo město 

o povoleni k výs tavbě elek
trámy, a to mu bylo udčleno 
6. listopadu 1912. Celé 
elektrické zařízení projek
tovala a dodala li rma 
Brown-Boveri Wien a na 
tehdejší dobu bylo vcl icc 
moderní. Bylo vybudováno 
3 k V \'eden i o délce 8.3 J...m. 
které napájelo celé Ka\per
sJ,.é Hory. 

Strojní čá~t byla V) ha ve 
na Franci'>ovou horitontálni 
turbínou firmy J. M . Voith. 
Turbína je umí~těna ve tdě 
né kašnč. k!erá je posta\'ena 
vedle nevelké budovy \ t ro
j0\11). Pů vodní náhon byl 
z části vyzděn) kamenn}mi 
kvádry a prodloužen dřcvč
ným přivaděčem (vantroka
mi). Je dlouhý 136 metrů. 
délka odpadního kanálu 
k soutoku Vydry a Křemel 

né je l4 metrů. Cell-.ový 
spád vody je 9.3 m. Po na
pojení Kašperských Hor na 
síl 22kV bylo \edení 3kV 
zrušeno a vyrobená elck
Lrická energie je předávána 

Schematická mapko Povydří s elektrárnami 
Vydro o Čeňkovo pilo 



do rotvodny elektrárny Vydra, odl..ud se a. s. Plzeň. Autorem projektu byl ing. F A. 
vodní elel..trárna Čeňkova pila obsluhuje. Pech a st.a,·ba b) Ia světena firmě Nejedlý Rc-
Ročně elcl.. trárna vyrob! v průmčn1 500 ti~. hál..t Prahy. Stavební práce trvaly 21 měsiců. 
1.. Wh. Celé zaří7cní !>lou/1 nepřetr/ itč 90 let do provozu b) Ia elektrárna uvedena 6. pro-
a bylo prohlášeno t.a národní technickou pa- since 1930. Použita byla Peltonova turbma 
mátlru. o výkonu 1600 1.. W a hltnosti 800 1/s, obč1né 

Vodní elektrárna Ccrné jctcro kolo má prumčr 850 mm. Turbina je v)\U· 
Již zm1nčný 1ng. Karel Ko ek dal popud 'nou 'pojkou napojena na S)nchronní gene-

k výstavbě vodnl elektrárny Černé jezero. rátor. který jí umoiňu;e praC0\<11 jako ~yn-
l.. tcrá využívá hydroe- ,....-----------~ chronní kompentátor. 
nergetick) potenc1ál nej- Energie vody provází lidstvo od Ve lunl..cí Jako motor 
většího ~umavského je- nepoměti. Pomineme-li destruktivní pracuje ' vý l..oncm ;cra. Jeho ro71oha je I 750 kW. 240 A a po-
18.7 ha a de11ní ptítok do energii, kterou známe z období živel- moci BenO\ y ~pojk) po-
Jetera činí ;hruba ných pohrom, přispělo "zkrocená" h<in• ~esti.,tupňové čcr-
2 600 m '. Elektrárna by- vodní energie k růstu mnoho civili- padlo dopravní v},kou Ia vybudována ' bliz- 284 m a mnol\tvím vo-kostí řeky Úhlavy v 113• zací. Dokladem tohoto tvrzení je i řa- d> 380 lfs. Celé zařl;.ení 
dmořské výšce 728 m do technických památek. pracovalo jako přečerpá-
n. m. Je;ero Iei! ve výš- 'ac1 'polehhě s dobrou 
cc 1008 m n. m., takže je 1.. dispo7ici cetko- účinností, ale od roku 1960 byl čerpadlový 
vý spád 280 m. Elektrárna byla původně vy- provo; zast.a\Cn a elektrárna vyu>ívájen vo-
u}i\ána Jako přečerpávac•. Jedná se o nej- du pntékajíc1 do čemeho jezera V)'k)' hla-
~ta rší elektrárnu tohoto typu u ná\. Přcčer- diny na jezeře během jednoho dne byl 5 cm. 
pávací clci..Lrárny mají spodní nádr} Ue vy- Uvažované obnovení čerpadlového provo1u 
budována na řece ÚhJavč) a horní nádrž b)olo v~ak amltnuto. Duvodem je ochr..ma 
(Cerné jc1cro). Pracují tak. >.c v energetické ekosy\lčmu Cerného je;era, který by voda 
~pičce protéká voda z hornf nádrže do dolní původem z Úhlavy O\ livnila. Současná prů-
nádrže. odkud se v noci. kd) je le\ ná elek- měrná roční ')roba je 800 MWh. Celá ~ta\ -
l11Cká energie, čerpá zpčl. ba je tachována téměř v původmm stavu. 

Investorem stavby byly ZCE Pln:ň a hlav- Miro~lav Sobr, katedra f.rzické geografie 
ním trojním dodavatelem Skodo\) liivody. n gcoekologie PřF K Praha 


