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. Firma dále zøídila v okolí sta
venitì 4 kamenolomy, pøièem pro vnitøní èást
hráze se pouíval místní kámen  magurský pís
kovec, který se tìil pøímo pod hrází a pøiváel úz
kokolejkou. Kvalitnìjí kámen pro obklady se mu
sel dováet z kamenolomù v Hrabùvce u Hranic
a v Bystøici pod Hostýnem, tìrk a písek se tìil
pøímo v korytech potoka Bystøièky a øeky Beèvy.

Údolní pøehradní
Bystøièka pojme 4,4
miliony m3 vody, pøi hladinì na kótì 385,16 m n.
m. Délka takto pøehradou vzniklého jezera poté
èiní pøes 2 km pøi zatopení 63,8 km2. Nejvìtí
hloubka nádre èiní 29,7 m. Bøehy jsou velmi str
mé a vìtinou jsou ponechány v pøirozeném sta
vu. Vegetaèní zpevnìní bøehù je buï pøirozené,
nebo na ohroených místech umìle udrované.
Vodní plocha je vyuívána k rekreaèním úèe
lùm. Sportovní plavba lodí je na pøehradì zakázá
na, výjimku tvoøí loï správy pøehrady. Na hladinì
je v okruhu 100 m od vtokového zaøízení hráze
pásmo, v nìm je zakázáno koupání, loïkování
i lov ryb, oznaèené viditelnì plovoucími bójemi.
Z výsledkù rùzných zkouek byly odvozeny
kóty maximálního a minimálního nadrení, pøi
èem minimální nadrení bylo na pøehradì udr

Bystøièka stoletá
Ivana Martiková

První mylenky na stavbu
se objevily ji v 17. století, zapoèaté
robotní práce na splavnìní tìchto øek vak za
stavil vpád osmanských Turkù na Moravu v roce
1663. K vybudování prùplavu se znovu schylo
valo roku 1873, tentokrát realizaci projektu odsu
nula pro zmìnu hospodáøská krize v téme roce.
Hlavním úèelem vystavìní prùplavu se tehdy
mìlo stát propojení prùmyslového Ostravska
s centrem monarchie, Vídní. Koncesi na vybudo
vání dopravního spojení nakonec odkoupila spo
leènost
, kte
rá území spojila samozøejmì po svém: eleznicí.
K zásobování prùplavu vodou se dle projektu z
2. poloviny 19. století poèítalo se stavbou hned
tøí nádrí v povodí Beèvy, a sice na Bystøièce,
v Luné u Vsetína a v Jarcové u Valaského Me
ziøíèí, vystavìna vak nakonec byla jen Bystøiè
ka.1 Významným argumentem pro zahájení její
stavby se tehdy staly rozsáhlé
, stojící za zánikem vsí Svojanov a
Konvice v katastru obce Bystøièka.
Pøehradní nádr byla postavena na 5,480 km
potoka Bystøièky od jeho zaústìní do Vsetínské
Beèvy, pøièem
byl schválen rakouským
2
c. k. Ministerstvem obchodu dne
.
Pøípravné fáze stavby, spojené s rozsáhlými od
kupy pozemkù, ale zapoèaly ji mnohem døíve,
roku 1902, v pøedstihu pøed budováním pøehra
dy byla také postavena správní budova, která

dodnes slouí svému pùvodnímu úèelu.
pro stavbu pøehrady (mimochodem
obèas velmi problematický, provázený vleklými
soudními spory) se netýkal jen obyvatel Bystøiè
ky, ale i Malé Lhoty, Hrubé (dnes Velké) Lhoty a
Malé Bystøice, na jejich katastrální území pøe
hrada zasahuje. V levém svahu údolí dále byla
proraena provizorní obtoková tola k odklonìní
pøirozeného koryta potoka, na kterém se pozdìji
zaèala pøehrada stavìt.
samotné byla zrealizová
na
dle projektu vídeòského
inenýra Emila Grohmanna
. Společníkem této ﬁrmy
byl i vrchní inenýr Julius Radna, který vechny
práce na stavbì øídil. Stavba si vyádala pøibli
nì 7 milionù pøedprvováleèných korun.3
Na stavbì pracovali nejen místní obèané, ale i
dìlníci z øady evropských zemí, napø. Chorvatska
či Itálie. Přes snahu vedení ﬁrmy o bezproblémo
vý prùbìh výstavby na staveniti obèas docháze
lo k
, nejèastìji za vyí
plat.4 Stavenitì bylo vybaveno zaøízením bì
ným pro tehdejí dobu, napø. místo jeøábù se po
uívaly
, k vypaení stavební jámy
se pouívaly pouze døevìné prvky, také vechny
kamenické práce provádìli kameníci ruènì.
Podnikatelství dalo v roce 1908 zøídit vleè
nou kolejovou dráhu od vlakové stanice Rouka
(dnes Bystøièka) ke skladitím nedaleko vlakové
stanice, od nich vedla ke staveniti pøehrady
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ováno a do roku 1948, od té doby se v letních
mìsících pravidelnì navyuje výe vodní hladi
ny pro rekreaèní úèely. Nevýhodou rozlehlého
a kopcovitého povodí pøehrady vak je skuteè
nost, e bìhem silných deù se výrazné zvýe
ní hladiny na pøehradì projeví ji bìhem nìkoli
ka málo hodin. Dle dlouhodobých zkueností se
v závislosti na meteorologické pøedpovìdi proto
voda z nádre v dostateèném pøedstihu odpou
tí, aby pøípadné povodòové prùtoky neohrozily
údolí pod pøehradou.
je vyzdìna z lomového kame
ne a ze statických dùvodù byla ji v projektu mírnì
pøedimenzována. V korunì je dlouhá 190 a iro
ká 4,6 metru, na její vyzdìní se pouilo 70 tisíc
m3 materiálu. V nejniím místì údolí je do hrá
ze zabudována tola s potrubím spodních výpustí
o prùtoku 0,36 m3/s a 2,5 m3/s.
V levém návodním bøehu nádre stojí beto
nová, kamenným zdivem obloená
, na jejím dnì jsou zabudována 2 oce
lová potrubí o prùmìru 700 mm ústící do toly a
schopná odvést prùtok vody a 12,3 m3/s.
K vypoutìní velkých vod z nádre slouí dále
, slouící k odvádìní vod z vy
poutìcí vìe pøes uklidòující bazény do potoka
Bystøièka.
K odvodu neovladatelných vod slouí
, schopný odvést a 140 m3/s
vody, pod ním je celkem 20 kaskád vysokých
1,25 metru, odvádìjících neovladatelné vody
opìt do potoka pod pøehradou. Ne se vak
voda z kaskád a tunelu do pøehrady dostane,
musí pøekonat 2 uklidòující bazény, kde ztratí
vìtinu své nièivé síly.
Jak ji bylo øeèeno výe, neslouí pøehrada
Bystøièka jen k protipovodòové ochranì, ale také
k
. K té se vyuívá malá vodní
elektrárna sloená z dvou Bankiho turbín o vý
konu 0,055 MW a 0,011 MW. Jen pro zajímavost,
nejvýkonnìjí vodní elektrárna svìta, Tøi soutìs
ky v Èínì, má výkon 22500 MW a nejvýkonnìjí
èeská, pøeèerpávací elektrárna Dlouhé Stránì,
disponuje výkonem 2 x 325 MW na dvou Franci
sových turbínách.
Pøestoe jsou v souèasné dobì plány na vy
budování prùplavu DunajOdraLabe ji povao
vány za pøekonané, pøehrada Bystøièka ani po
sto letech svùj smysl neztrácí. Pravidelnì se vý
znamnou mìrou podílí na zmíròování následkù
povodní a zcela opomenout nemùeme ani její
sice upadající, pøesto stále ivou funkci rekreaèní.
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Rozvoj rekreace pohøbívá pøírodní bohatství
Luká Spitzer
Vybudováním pøehrady na zaèátku 20. sto
letí dolo k pùvodnì malé, ale postupnì stá
le se rozvíjející zmìnì i v pøírodním bohatství.
Paradoxem je, e úplnì nejmení vliv na pøí
rodu mìla samotná stavba pøehrady. Z pohle
du èlovìka ijícího v 21. století mìla stavba
dokonce na krátký èas na pøírodu i pozitivní
vliv. Zvýila se pestrost nabídky biotopù, pøi
byly skalnaté biotopy (tj. zarùstající tìleso hrá
ze). Dalích nìkolik desítek let se s pøírodou a
jejím druhovým bohatstvím také nic podstat
ného nedìlo. V okolí pøehrady se páslo, su
ilo seno a hospodaøilo jako v tehdejí dobì
kdekoli jinde. Souèasný sdruený efekt  po
èítáno na zaèátku 21. století  je vak dras
tický. Dáno je to veobecným úpadkem drob
ného zemìdìlství a zmarem v údrbì krajiny,
která naprosto nezadritelnì zarùstá køovím,
náletovým lesem èi lesem pøímo vysázeným.
Nejvìtí devastující vliv na pøírodu tedy nemá
efekt pøítomnosti vysoké hromady kame
ní spojené maltou èi betonem, ani na místní
podmínky podivnì velkého jezera èi zmìnì
né prùtoèné podmínky potoka Bystøièka (toto
je samostatné téma  pøehradou byly znièeny
štěrkové náplavy a tím i jejich speciﬁčtí oby
vatelé). Bohatou pøírodu pohøbívá ve ostatní,
k èemu nevyhnutelnì dolo pøi dalím rozvo
ji oblasti v prùbìhu posledních 100 letech. A
tak se hlavní negativní èinitel skrývá pod stále
módním a souèasnými projekty a EU progra
my podporovaným rychlým
.
Vzájemný vztah mezi ekonomickou silou re
gionu a pøírodním bohatstvím vdy prochází
VALASKO 2012/1

31

stejným vývojem. Se vzrùstajícím materiálním
bohatstvím regionu dlouhodobì klesá pøírodní
bohatství. A to a do bodu, kdy je region boha
tý natolik, e si mùe dovolit zaplatit èlovìka,
který bohulibì tráví pracovní èas okopáváním,
opylováním a vyséváním chránìných kytièek,
jindy zachraòováním a pøesunováním mraven
èích kop pøed ohnìm, ruèním mozaikovým se
èením luk èi èistìním køovinoøezem zapadlých
louèek, tak zarostlých buøením, e se jim ani
louèky øíkat takøka nedá.
V tu chvíli, pokud u není úplnì pozdì, se i
voøící rostlinné a ivoèiné druhy, které pøeily
desetiletí úpadku, mohou vzpamatovat a zase
vykvést a rozmnoit se. Toto ovem dokáe
jen málo druhù, vìtina tìch s vyhranìnìjími
nároky ji dávno v tichosti vymøela. Podobnì
ale dopadají i louky pøi vyhlaování rezerva
cí bez následné péèe. Vznikají zoologické èi
botanické zahrady (ale øíkejme jim spíe za
hrádky, protoe málokdy pøedstavují víc ne
pár hektarù). Chodit se sem mohou studenti
a pøírodomilci seznamovat s loukou druhovì
pøece jen o nìco bohatí, ne jsou trávníky
mezi domy na panelovém sídliti.
Údolí Bystøièky nám umoòuje efekt nevy
rovnaného vztahu mezi rekreací v míøe nema
lé a pøírodou velmi dobøe sledovat a popsat.
Podle starých záznamù z první poloviny 20.
století z Valaska toti vude plonì ily stej
né druhy motýlù. Pravda, tu a tam se spole
èenstva liila v jednotlivostech. Drtivá vìtina
motýlù ale byla spoleèná celému Valasku a
lítali doslova na kadé mezi u Vsetína, v Karlo
vicích èi u Vidèe.

