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Anotace 

Hlavním účelem této bakalářské práce je ukázat krásu Hrubého Jeseníku 

a technického divu České republiky- přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Jde o 

pozoruhodné místo, které by měl navštívit každý turista. Milovníci přírody a hor si zde 

jistě přijdou na své, tak jako ti, které zajímá technika a vodní energie. Cílem je tedy 

vytvořit naučnou stezku z Koutů nad Desnou až na horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně. Na této stezce budou umístěny zastávky na několika turisticky 

atraktivních místech. 

Klíčová slova: Dlouhé Stráně, Hrubý Jeseník, Jeseníky, naučná stezka, QR kód, 

turistika. 

Summary 

The main objective of this bachelor's thesis is to show the beauty of Hrubý Jeseník 

and technological wonder of Czech Republic - pumped-storage plant Dlouhé Stráně. It's a 

remarkable place that every tourist should visit. Nature and mountain lovers will definitely 

like it just as well as those who are interested in technology and water power. The goal is 

to create an educational trail from Kouty nad Desnou all the way up to the pumped-storage 

plant upper tank. There will be several stops at interesting places for tourists on this trail. 

Keywords: Dlouhe Strane, Hruby Jesenik, Jesenik, educative trail, QR code, 

tourism. 
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1 Úvod 

Téma naučná stezka Kouty nad Desnou – horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny 

Dlouhé Stráně jsem si vybral z několika důvodů. Vždy mě Dlouhé Stráně fascinovaly a 

několikrát jsem je chtěl spatřit na vlastní oči. Podařilo se mi to až při zpracovávání 

bakalářské práce a jsem za to velmi rád. Zejména pohled z horní nádrže je úchvatný a celá 

plocha horní nádrže působí „jako z jiného světa“. Další důvod je Hrubý Jeseník. Příroda 

zde je opravdu krásná a přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně nabízí unikátní 

spojení přírody s technikou.  

Cílem této bakalářské práce je ukázat krásu Hrubého Jeseníku a technického divu 

České republiky- přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Dalším cílem je informovat 

návštěvníky o zdejší přírodě a podat jim detailnější informace o přečerpávací vodní 

elektrárně Dlouhé Stráně. Bude tedy vytvořena naučná stezka z Koutů nad Desnou až na 

horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Na této stezce budou umístěny 

zastávky na několika turisticky atraktivních místech. Na těchto místech budou vytvořeny 

QR kódy, které budou odkazovat na internetové stránky naučné stezky. Na těchto 

stránkách si návštěvník může vybrat mezi nižší a vyšší úrovni informací o dané zastávce. 

Tak budou informace dostupné pro širokou veřejnost, tak i pro ty, které zajímá zdejší 

příroda nebo technické informace o elektrárně Dlouhé Stráně podrobněji. 
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2 Metodika práce 

Jako první byl proveden sběr dat z knihoven. Informace o Ski areálu Kouty byly 

získány na oficiálních internetových stránkách areálu. Především proto, že tyto informace 

jsou nové a často se aktualizují. Fotografie jsou buď vlastní, nebo použity z internetových 

odkazů. Tabulky a mapy jsou rovněž z internetových stránek. 

Po sběru dat nastal výběr důležitých informací, které budou použity v bakalářské 

práci. Jako hlavní část práce byla provedena naučná stezka. Zastávky na ni byly vybrány 

podle zajímavosti a přístupnosti. Taky na sebe musely navazovat bez větších zacházek, aby 

se celá trasa ucelila.  

Pro každou zastávku je vytvořen QR kód. Každý QR kód odkazuje na internetovou 

stránku. Internetová stránka byla vytvořena pomocí webu webnode.cz. Internetová stránka 

obsahuje všechny zastávky na naučné stezce. O každé zastávce jsou zde informace a 

fotografie. Tyto kódy mají za úkol nahradit velké informační tabule na turistických 

zastávkách. Je třeba u sebe mít jen mobilní telefon nebo tablet s připojením na internet. 

Potom už je třeba jen aplikace, která QR kód přečte a otevře internetový odkaz. 

Vygenerování QR kódu i aplikace jsou zadarmo. Pro naučnou stezku byl použit Seznam.cz 

QR generátor a rovněž Seznam.cz QR čtečka. Tato technologie se zdá být ideální přesně 

pro turistické účely. QR kód stačí v praxi vytisknout, zalisovat a umístit na malou ceduli 

nebo například na kámen. Další výhodou je úspora materiálů, jako je dřevo nebo plech, 

z kterého jsou informační tabule vytvořeny. Na internetovém odkazu najdeme popis určité 

zastávky a jsou zde taky umístěny fotografie, aby se návštěvníci mohli i za nepříznivého 

počasí pokochat krásou dané zastávky. 

 

  

http://www.webnode.cz/
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3 Přírodní poměry 

Zájmové území leží v pohoří Hrubého Jeseníku. Nedaleko se tyčí nejvyšší hora 

Moravy a Slezska, Praděd (1 492 m). (GROWKA, 2008) 

 V území se nachází také horská řeka Bíla Opava s několika vodopády, hlubokými 

tůněmi a peřejnatými úseky. Řeka je charakteristická svým velkým spádem a unášecí silou, 

kterou řeka má. (KOČÍ, 2007) 

3.1 Geologie 

Hrubý Jeseník se nachází v soustavě českého masívu, oblasti moravskoslezské, 

regionu nazvaném silezikum. Jedná se o jednotku desenské skupiny, paraautochtonu 

příkrovu vysoké hole. Původ zdejších hornin je ze starohor z období zvaného 

proterozoikum. Jde hlavně o metamorfované druhy hornin, konkrétně zde převažují 

biotitické a muskovit – biotitické drobové ruly, migmatitické ruly, amfibolitu a 

amfibolititické ruly. Samotné dlouhé stráně jsou vystavěny na navážce z postvariských 

magmatitů. (KOČÍ, 2007) 

 

Obr. 1 - Geologická mapka území elektrárny 

(http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y

=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0) 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0
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Obr. 2 - Legenda Geologické mapky 

(http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=55110

0&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0) 

 

 
Obr. 3 - Geologická mapa ČR, označení polohy 

(http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=55110

0&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0) 

 

Zhruba před 600 miliony lety, ve starohorách, bylo podloží ovlivněno horotvornými 

pohyby, které se zde odehrávaly, rozlámáno na několik celků, které jsou základem dnešní 

stavbě pohoří. Tímhle procesem se vytvořily tři oddělené kry, které dohromady tvoří 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0
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pohoří Hrubý Jeseník. Jedná se o samostatné kry: kra Pradědu, kra Keprníku a kra 

Medvědího vrchu. (KOČÍ, 2007) 

Nejdůležitější procesy se začaly odehrávat v prvohorách, konkrétně v období 

devonu. V takové době se Jeseníky nacházeli na dně prvohorního moře. V tomto období se 

velké množství naplaveného materiálu a odumřelá těla mořských živočichů usazovala na 

rulovém podkladu. Právě to dalo základ dalším horninám v oblasti Jeseníků. Proto je 

většina hornin v oblasti Jesenicka prvohorního stáří. Vlivem horotvorných pochodů se na 

konci devonu začalo dno moře prohýbat, klesat a poté pomalu zdvihat. V souvislosti s tím 

začaly vznikat podmořské sopky, které chrlili lávu a plyny. Tímto došlo ke vzniku ložisek 

rud nebo vyvřelých hornin. Na úplném konci devonu se začaly Jeseníky zvedat z mořského 

dna. Postupně docházelo k vrásnění a pohybům samostatných ker podél zlomů. Tak se 

začala vytvářet struktura celého pohoří. V karbonu se Jeseníky výrazně vyklenuly. Na 

konci variského vrásnění byly Jeseníky zcela jiné a daleko vyšší než je známe dnes. Dnešní 

podobu Hrubému Jeseníku dodal čas a mnoho dalších faktorů, jako insolace, soliflukce a 

účinky organismů. (KOČÍ, 2007) 

V dalším období, milionů let působením drsného horského prostředí, začal materiál 

erodovat a svahovými pohyby přemísťovat. Začátkem třetihor začíná alpínsko-himálajské 

vrásnění. Vrásnění mělo za následek, že se Hrubý Jeseník oddělil zlomy od horských celků 

Rychlebských hor a Zlatohorské hornatiny. Odhadem před 20 miliony lety, na konci 

třetihor, se rozlámáním staré paroviny a jejím vyzdvižením setkáváme téměř s dnešní 

podobou Jeseníků. (KOČÍ, 2007) 

Ve čtvrtohorách, v čase střídání dob ledových (glaciály) a meziledových 

(interglaciály) na území Jeseníku vznikl dokonce malý horský ledovec. Ze severu se 

k Jeseníkům v tomto období přibližoval a zase vzdaloval pevninský ledovec. Asi před 11 

tisíci lety v Evropě konečně skončilo chladné klima. Po posledním glaciálu se začalo 

výrazně oteplovat. Asi před 8 až 6 tisíci lety, bylo na našem území pravděpodobně 

nejtepleji. Průměrné teploty zde byli přibližně o 3 °C vyšší než dnešní. Poté v období 16. 

až 18. století přišla takzvaná malá doba ledová, která s sebou znovu přinesla ochlazení. 

(KOČÍ, 2007) 
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Mezi nejstarší horniny tohoto území řadíme horniny magmatického původu, často 

deformovaná a metamorfovaná například: muskovit – chloritické, muskovit – chlorit – 

biotitické, dvojslídné a biotitické metagranity až metagranodiority a ortoruly. Další vrstvou 

byly prekambrické a paleozoické vulkanity například: zelená břidlice, granátické amfiboly 

a metaryolity. V období prekambria a paleozoika se nám vyskytují metamorfované ruly a 

migmatity, například: porfyroblastické staurolické ruly se silimanitem. Biotity a biotitické 

ruly, perlové ruly, místy s granátem a cordieritem. Vyskytují se zde také metaarkózy 

s chloritovou a biotitickou zónou, svory. V nejmladším období devonu (Paleozoikum) se 

vyskytují biotitické a dvojslídné ruly, kvarcit, fylit a různé metavulkanity. (KOČÍ, 2007) 

3.2 Geomorfologie  

Konečným výsledkem geomorfologického vývoje Jeseníků jsou dlouhé a zaoblené 

hřbety se širokými sedly. Známé skály - Petrovy kameny, Obří skály či vrchol Keprníku 

tvořící již z dálky viditelné dominanty jsou výsledkem intenzivního mrazového 

zvětrávání v předpolí ledovce v dobách ledových. Extrémně chladné klima se podílelo 

nejen na těchto tzv. mrazových srubech, ale docházelo dokonce k tvorbě zajímavých 

terénních půdních tvarů, jako jsou například dodnes zachovaná kamenná  moře 

na  Břidličné, Ztracených kamenech,  Borku nebo  Suchém  vrchu. Působením horského 

ledovce vznikl kar Velké kotliny. To je místo, kde dodnes padají laviny a kde poslední 

zbytky sněhu odtávají až na začátku července. Díky nepropustnosti podloží vznikly po 

době ledové rašeliniště na Rejvízu. Horský ráz Jeseníků dotvářejí hluboce zaříznutá údolí s 

bystřinami, které často překonávají velký spád menšími vodopády (vodopády Bílé Opavy, 

Vysoký vodopád na Stříbrném potoce). (DEGEN, 1991) 

V návaznosti s geomorfologickým vývojem území a jeho tvářností nelze nezmínit 

existenci krasových jevů, které se zde vyskytují v drobných čočkovitých polohách 

krystalických vápenců různého stáří a stupně metamorfózy. V horninách jsou vytvořeny 

hojné podzemní dutiny s krápníky. Povrchové krasové jevy jsou méně časté a mnohdy 

bývají překryty zvětralinovou vrstvou. Nejčetnější dobře zkrasovatělé vápencové horniny 

se vyskytují v zóně Branné, zejména v její severní části, kde je rozvinut i kras povrchový, 

související podzemním odvodňováním. Ve vápencovém lomu západně od Branné je těžbou 

otevřeno 5 krasových jeskyní se stalaktity a zóna krasových vývěrů. Drobnými krasovými 
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jevy se vyznačuje také vrbenská oblast. Nejznámější jsou dvě krasové jeskyně s malou 

propastí a sintry v lomu u Heřmanovic, kde byly těženy devonské heřmanovické vápence. 

(DEGEN, 1991) 

3.3 Kouty nad Desnou 

Kouty nad Desnou jsou vesnicí, která je součást obce Loučná nad Desnou. Nachází 

se v okrese Šumperk. Najdeme zde konečnou stanici železniční tratě známé jako Železnice 

Desná. První písemná zmínka pochází z roku 1718.  

Mezi kulturní památky se řadí Boží muka. Jedná se o barokní sloup z roku 1683. 

Byla postavena poblíž soutoku řek Hučivé a Divoké Desné a bývá spojována 

s čarodějnickými procesy. (PERŮTKA, 1994) 

V Koutech nad Desnou se nachází největší lyžařský areál na Moravě s první šesti-

sedačkovou lanovkou v České republice. Nejdelší modrá sjezdovka má dnes délku 3050 m. 

Tato obec je taky turistickým cílem pro výlet na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé 

Stráně. Na turistické atraktivitě má velký podíl dopravní dostupnost. Ideální je využít vlak 

nebo vyrazit autem. (SKI AREÁL KOUTY [online], 2013) 

3.4 Klimatické poměry 

V Koutech nad Desnou a v okolí je léto krátké, mírně chladné a vlhké až velmi 

vlhké. Přechodná období jaro a podzim, jsou zde dlouhá a chladná. Velmi dlouhá je ovšem 

zima, která je mírně chladná a vlhká. Dlouho zde vydrží sněhová pokrývka. Počet letních 

dnů je přibližně 10 – 30 ročně a počet dnů, kdy mrzne je okolo 140 – 160 za rok. 

V červenci je zde průměrná okolo 14 – 15°C a lednu okolo -4 - -5°C. (BĚLAŠKA, 2008) 

Mírně rozdílné klima panuje na Pradědu. Na Pradědu jsou velmi krátká léta, 

chladná a vlhká. Jaro a podzim je zde taky chladné. Zima je zde velmi dlouhá a také velmi 

chladná s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 9. Února roku 1956 zde byla naměřena 

nejnižší teplota -32,6°C. (BĚLAŠKA, 2008) 
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3.5 Flóra a fauna 

Co se týče fauny a flóry patří okolí Koutů nad Desnou a především Pradědu 

k velice bohaté oblasti. Území Pradědu a Karlovy Studánky bylo vyhlášeno Ptačí oblast 

Jeseníky, evropsky významných lokalit Natura 2000. V roce 1991 vznikla národní přírodní 

rezervace Praděd. Vznikla sloučením šesti státních přírodních rezervací, a to: Vrcholu 

Pradědu, Velké kotliny, Petrových kamenů, Malé kotliny a Divokého dolu, které byli 

vyhlášeny v roce 1955 a Bílé Opavy, vyhlášené v roce 1963. NPR Praděd je zařazena 

v mezinárodní síti biocenter EECONET. Národní přírodní rezervace Praděd se řadí mezi 

největší rezervace v České republice a to s rozlohou 20,3 km
2
. (CHLAPEK, 2005), (KOČÍ, 

2007) 

3.6 Flóra 

Na území Hrubého Jeseníku najdeme přibližně 1200 druhů rostlin. Rostliny na 

tomto území nejsou rozmístěny rovnoměrně. Jejich rozmístění závisí na geografické 

poloze, historii jednotlivých míst a stanovištní poloze. Nejvíce rostlinných druhů lze nalézt 

ve Velké kotlině. Ve třech oblastech CHKO Jeseníky můžeme spatřit endemity, které 

nikde jinde na světě neuvidíme. Velmi významnou oblastí jsou Petrovy Kameny, na 

vrcholcích těchto skal najdeme hned dva endemity. Jsou to lipnice jesenická (Poa riphaea) 

a zvonek jesenický (Campanula gelida). Tyto dvě rostliny můžeme najít v rozmezí jen 

několika metrů. Další významné místo v blízkém okolí, kde můžeme nalézt další dva 

endemity, je Velká kotlina. Roste zde jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. 

sudetica) a v létě na osluněnách svazích karu kvetou růžové trsy hvozdíku kartouzku 

sudetského (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus). Třetí místo je Malá kotlina. Na 

skalách zde roste pupava Biebersteinovy jesenické (Carlina biebersteinii subsp. sudetica). 

(CHLAPEK, 2005) 

Lze tady najít i další endemity, které ovšem můžeme nalézt i na dalších území 

České republiky. Jestřábník zelenohlavý (Hieracium chlorocephalum) a zvonek 

okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia subsp. sudetica) roste také v Krkonoších. 

Další dva se vyskytují i na Kralickém Sněžníku. Jsou to oměj šalamounek (Aconitum 

plicatum subsp. sudeticum) a jestřábník zlatoblizný (Hieracium chrysostyloides). Najdeme 

zde i velmi vzácné masožravé rostliny, které se zde vyskytují. Jsou to: rosnatka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Za typickou 

rostlinu Jeseníku lze označit zvonek vousatý (Campanula barbata). Území CHKO 

Jeseníky patří mezi to nejlepší, co můžeme v České republice vidět. Převažují zde smrkové 

lesy, rašeliniště, hučící vodopády, a bystřiny, skály a balvanové sutě, vysokohorské hole a 

ledovcový kar. (CHLAPEK, 2005) 

 

Obr. 4 - Zvonek jesenický (http://botany.cz/cs/campanula-gelida/) 

3.7 Fauna 

Hrubý Jeseník patří do lokality Natura 2000. Především kvůli zachování dvou 

ptačích druhů, Chřástala polního (Crex crex) a jeřábka lesního (Tetrastes bonasia). Celá 

oblast Jeseníků je zastoupena mnoha členy živočichů. Mezi ty nejznámější v oblasti 

Jeseníků patří rys ostrovid (Lynx lynx), který patří mezi velmi ohrožené velké šelmy. 

Největším nepřítelem této kočkovité šelmy jsou lidé, kteří rysa nezákonně loví. Další velké 

šelmy, které zde můžeme spatřit, jsou vlk (Canis lupus) a medvěd hnědý (Ursus arios). 

Výskyt těchto šelem je však jen vzácný. Mezi nejpočetnější skupinou savců na Jesenicku 

patří netopýři. Díky hornické činnosti v historii zde stará důlní díla vytváří velmi dobré 

podmínky pro život mnoha druhů netopýrů. Vyskytuje se zde zhruba 11 druhů netopýrů a 

mezi ty nejznámější patří: netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis 

mylis), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus). 

Tyto druhy patří ke kriticky ohroženým.  (KOČÍ, 2007) 

Velké zastoupení zde mají taky ptáci, mezi nejznámější patří sokol stěhovavý 

(Falco peregrinus). Mezi další dravce, kteří se zde hojně vyskytují, patří poštolka obecná 
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(Falco tinnunculus) a káně lesní (Buteo buteo). Méně jsou zastoupeny druhy jako: krahujec 

obecný (Accipiter nisus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ostříž lesní (Falco subbuteo), 

včelojed lesní (Pernis apivorus) a moták pilich (Circus cyaneus). V posledních letech zde 

můžeme spatřit stále častěji zástupce našich největších dravců, a to orla skalního (Aquila 

chrysaetos) a orla mořského (Haliaeetus albicilla). Zástupci horských lesů jsou holub 

doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius) a sýc rousný (Aegolius 

funereus). V přirozeném lese se vyskytují například: čáp černý (Ciconia nigra), žluna šedá 

(Picus canus) a lejsek malý (Ficedula parva). Na večer můžeme slyšet výra velkého (Bubo 

bubo), který je naší největší sovou. U horských říček se zase daří skorci vodnímu (Cinclus 

cinclus) a konipásu horskému (Motacilla cinerea). Ve smrkových i smíšených porostech 

na hranici lesa se nachází vhodné prostředí pro tetřeva hlušce (Tetrao urogalus) a tetřívka 

obecného (Tetrao tetrix).  (KOČÍ, 2007) 

Z obojživelníků a plazů patří k nejvýznamnějším čolek karpatský (Tritulus 

montadoni). Z ryb se na Jesenicku vyskytují například pstruh potoční (Salmo trutta 

morpha fario), vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a lipan podhorní (Thymallus 

thymallus). Fauna brouků Hrubého Jeseníku je velmi významná. Žije zde totiž mnoho 

brouků, které jinde v České republice nenajdeme. Je to třeba hnojník (Aphodius 

limbolarius), tesařík čtyřpásý (Cornumutila quadrivittata) a střevlík hrbolatý (Carabus 

variolosus), který je druhem soustavy Natura 2000 a žije na rašeliništích a na březích 

horských toků. V CHKO Jeseníky se v současnosti vyskytuje zhruba okolo 1000 druhů 

motýlů. Mezi nejvýznamnější patří okáč horský (Erebia epiphron) a okáč menší (Erebia 

sudetica). (KOČÍ, 2007)  

 

Obr. 5 - Rys ostrovid (http://www.kockoviteselmy.cekuj.net/rysostrovid.jpg)  
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4 Naučná stezka 

 

Obr. 6 - Trasa naučné stezky v měřítku 1: 10 000 (https://maps.google.cz/) 

 

Začátek trasy je umístěn u dolní stanice lanovky Ski areálu Kouty (1) v Koutech 

nad Desnou. Lanovka je dlouhá 2 km. Pokračuje 200 m k Rysí skále (2), kde si návštěvník 

projde okruh 2 km a vrátí se zpět k Rysí skále. Dále se dostává po 100 m ke skalám 

Medvědí hory (3), následuje dohromady 600 m k vodopádům a zpět (4), ale doporučuje se 

zde pevná obuv a je třeba se připravit na náročnější terén (chůze po kamenech a skalách). 

Proto se nedoporučuje dětem a lidem s pohybovými problémy. Vrací se k Rysí skále od 

Medvědí hory 100 m. Následuje 1,5 km dlouhá trasa k turistickému odpočívadlu po 

asfaltové cestě (5), zde si může návštěvním udělat menší přestávku. Pokračuje 2,3 km po 

k vrcholu Vřesníku (6). Na ten se dostane návštěvník po asfaltové cestě a zbývajících 300 

metrů pokračuje k vrcholu po louce. Terén je zde travnatý a cesta vyšlapaná. Po dalších 3 

km se trasa dostává k vrcholu Čepele (7). Na ten se dostaneme opět po asfaltové cestě a 

pokračujeme k vrcholu po trávě. Když se z vrcholu návštěvník vrátí na asfaltovou cestu, 

tak se vydá k nejbližšímu vrcholu Mravenečníku. Terén je zde zase travnatý a cesta 800 m 

https://maps.google.cz/
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běží po vyšlapané cestě až k vrcholu Mravenečníku (8). Následuje už jen majestátný vrchol 

horní nádrže Dlouhé Stráně opět po vyšlapané cestičce 400 m. Krásná vycházka po obvodu 

horní nádrže je dlouhá 1,5 km. 

Doporučený návrat je od severního okraje horní nádrže k turistickému odpočívadlu 

(5) a dále přes Rysí skálu (2) zpátky k horní stanici lanovky. Délka této trasy je 2,7 km a 

potom opět 2 km dolů lanovkou. 

Celková délka trasy je tedy 19,2 km. Z toho půjdeme pěšky 15,2 km a 4 km 

pojedeme lanovkou. Pokud vynecháme náročnější zacházku k vodopádům, tak ujdeme 

14,6 km. Pro celou trasu se doporučuje vyjet lanovkou v 9:00 a vrátit se lanovkou v 17:00. 

Po dobu 7 hodin je celá trasa zvládnutelná vycházkovým tempem a ještě je zde hodinová 

rezerva na zastávky. 

4.1 Ski areál Kouty 

Naučná stezka začíná v areálu Kouty. Tento areál nabízí bohatou zábavu v zimě i 

v létě. Největší počet návštěvníků samozřejmě přiláká sjezdovka s šesti-sedačkovou 

lanovkou v zimním období. V létě jsou to výlety lanovkou na horní nádrž přečerpávací 

vodní elektrárny Dlouhé Stráně. V samotném areálu se nachází taky restaurace 

s bowlingem, letní terasa a expozice z Koutecké historie. Prodejna Helia Sport nám zde 

může zapůjčit kola, koloběžky nebo kolečkové brusle, které je možno si vyvést lanovkou 

s sebou. (SKI AREÁL KOUTY [online], 2013) 

Hned u lanovky se nachází informační centrum s pokladnami. Na pokladně je 

možnost objednat si exkurzi do útrob přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Taky se zde 

zakupuje jízdenka na lanovku. Členové ActiveClubu získají slevu. Toto členství nabízí 

slevy se sportovních areálech a v prodejnách Helia Sport. (SKI AREÁL KOUTY [online], 

2013) 
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Jízdné Dospělí Senioři/Junioři/Studenti Děti/ZTP 

  ActiveClub Základní 
cena 

ActiveClub Základní 
cena 

  

1x tam 140 145 135 140 95 

1x tam/zpět 165 175 140 150 105 

1x dolů 80 80 80 80 80 

 účastník 
exkurze tam/zpět 

125  125  115  115 90 

přeprava kol, 
kočárků, psů  

30  30  30  30  30  

děti 0-5 let r. 2008 
a vyšší 

- - - - 30 

  

Tabulka 1 - Ceník lanovky (http://www.kouty.cz/leto/cenik) 

 

Děti 6-12 let ročník 2001 a vyšší dětský tarif 

Junior 13-18 let ročník 1995 a vyšší juniorský tarif 

Senior nad 63 let ročník 1950 a nižší seniorský tarif 

 

Tabulka 2 - Ceník lanovky, kategorie (http://www.kouty.cz/leto/cenik) 

 

Zakoupit můžeme taky Rodinné jízdné na lanovku 1x tam/zpět: 

Rodina 2 dospělí + 1 dítě do 12 let                              420 Kč 

Rodina 2 dospělí + 2 děti do 12 let                              525 Kč 

Rodina 1 dospělý + 2 děti do 12 let                              365 Kč 

 

Tabulka 3 - Ceník lanovky, rodinné jízdné (http://www.kouty.cz/leto/cenik) 

 

Jízdní řád lanovky v letním období: 1.5., 4.5., 5.5., 8.5., 5.10., 6.10., 12.10., 13.10., 

19.10., 20.10., 26.10., 27.10. 2013. Od 11.5 do 29.9 je v plném provozu denní provoz. 
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Lanovka jezdí každou půlhodinu: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 hod (SKI AREÁL 

KOUTY [online], 2013) 

Tato nová šesti-sedačková lanovka přepravuje návštěvníky ze spodní stanice (588 

metrů nad mořem) na vrchol sjezdovky Medvědí (1 095 metrů nad mořem). Je schopná 

přepravit 3 200 osob za hodinu, napočítáme na ni 120 kusů sedaček a doba jízdy je přesně 

6 minut a 48 sekund. (SKI AREÁL KOUTY [online], 2013) 

 

 

Obr. 7 – Spodní stanice lanovky (foto- autor) 
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Obr. 8 - Pohled z lanovky (foto- autor) 
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4.2 Rysí skála 

Poloha: 1123 metrů nad mořem 

Dostupnost: Dostupné pouze pěšky 

GPS souřadnice:  

N 50° 5' 14.38" E 17° 8' 39.61"  

 

 

Jednou z nově vybudovaných atrakcí, kterou láká především dětské návštěvníky 

lyžařský areál v Koutech, je naučná stezka Rysí skála. Jedná se o nově vyznačený 

vycházkový okruh v blízkosti horní stanice šesti-sedačky k Medvědí hoře. Vycházkový 

okruh začíná u rozcestníku těsně nad lanovkou, pokračuje pěšinou do lesa a kopíruje 

nedalekou asfaltovou cestu, která vede přímo na vrchol Dlouhých Strání. Asfaltovou cestu 

křižuje až u rozcestníku u Tetřeví chaty, kde je vybudována větrná elektrárna. Pokračuje 

po hřebeni Medvědí hory až k vrcholové skále. Dále od vyhlídkové skály sestupuje do lesa 

a po úbočí Medvědí hory se vrací k horní stanici lanovky. Stezka je určena především pro 

děti. Samotným počátkem stezky je spodní areál v Koutech, kde najdeme velkou dřevěnou 

sochu rysice Reny. Její osudy a jejich mláďat tvoří příběh u jednotlivých stanovišť 

vycházkového okruhu. V příbězích vystupují i různé postavičky skřítků z Kouteckého 

pohádkového lesa, který je součástí okruhu. (SKI AREÁL KOUTY [online], 2013) 

Dětem tato stezka přináší zajímavé zpestření celého výletu na Dlouhé Stráně. Celou 

vycházkovou trasou provází skřítek Koutík. Na pokladně je dětem dána brožura, ve které 

najdou otázky o okolní přírodě a postupně na stanovištích je vyplňují. Brožuru mohou 

odevzdat opět na pokladně a budou odměněny suvenýrem. Na některých zastávkách si 

návštěvníci mohou vyzkoušet své hudební vlohy, například xylofon. Na každém stanovišti 

je informační tabule s informacemi o okolní přírodě. V podrostu u větrných elektráren 

můžeme hledat určená zvířata. Je zde taky nainstalovaný dalekohled ke sledování ptáků. 

Na trase se nachází i ptačí strom, Zajímavou atrakcí je zavěšená kláda pro vyzkoušení 

Obr. 9 - QR kód - Rysí skála 
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rovnováhy. Okruh se sice nachází v horském terénu, ale délka cca 2,5 km je nenáročná. 

(SKI AREÁL KOUTY [online], 2013) 

 

 

Obr. 10 - Plánek naučné stezky Rysí skála (http://www.kouty.cz/leto/letni-

aktivity/naucna-stezka-rysi-skala) 
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4.3 Skály Medvědí hory 

Poloha: 1122 metrů nad mořem 

Dostupnost: Dostupné pěšky nebo na kole 

GPS souřadnice: 

N 50° 5' 15.76" E 17° 8' 48.88" 

 

Po malém vycházkovém okruhu se od horní stanice lanovky stezka pokračuje po 

asfaltové cestě směrem k horní nádrži. Většina turistů tudy projde a ani je nenapadne sem 

odbočit, přitom je místo snadno dostupné.  

Medvědí hora je dobře rozeznatelná soustavou skalních hřbetů spadajících prudce 

až k toku Borového potoka. Jedná se vlastně o různě veliké rulové mrazové sruby, táhnoucí 

se po severovýchodním svahu hory. Druhým rozpoznávacím prvkem jsou tři větrné 

elektrárny na temeni hory těsně vedle asfaltové cesty k Dlouhým Stráním. Stačí jen 

zahnout od asfaltové cesty k elektrárnám a pokračovat po sice částečně zarostlé, ale dobře 

patrné cestě dále do lesa po hřebenu až k výhledovým skalkám, které od elektráren nejsou 

dál než 500m. Převýšení je minimální a za dobrého počasí je vyhlídka jedinečná. Díky 

lanovce z Koutů pak je Medvědí hora celkem snadno dostupná i svátečnějším turistům. 

(DAVID, 1995) 

 V pohoří Hrubého Jeseníku najdeme četná skaliska, která byla zpřístupněna 

značenými cestami a umožnila obdivovat se pohledu na pěkné skalní útvary a rozhledu od 

nich četným návštěvníkům. Skály na Medvědí hoře spadají po příkrém srazu do hlubin 

doliny s Borovým potokem a jeho nádherným vodopádem. Velká škoda, že nejvýraznější 

dominantou Medvědí hory je dosud trojice stožárů větrných elektráren, která trochu kazí 

dojem z návštěvy jednoho z nejkrásnějších výhledových míst na celé Moravě. (GOŠ, 1994) 

Obr. 11 - QR kód - Skály 

Medvědí hory 

http://www.turistika.cz/vylety/hruby-jesenik
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Obr. 12 - skály Medvědí hory (foto- autor) 
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4.4 Vodopády Borového potoka 

Poloha: 833 metrů nad mořem 

Dostupnost: Dostupné pěšky 

GPS souřadnice: 

N 50° 5' 17.95" E 17° 9' 30.29"  

 

 

 

Po skalách na Medvědí hoře stezka pokračuje po jejich hřebenu lesem až do doliny 

s Borovým potokem a jeho vodopády. Vodopády Borového potoka jsou přístupné obtížněji 

lesem a po skalkách. Proto jsou vhodné spíše pro dospělé. Překonat tento terén se ale 

vyplatí. Krása těchto vodopádů je nepřekonatelná.  

 Jedná se o jeden z přítoků Divoké Desné. Borový potok se může pochlubit 

nejvyšším vodopádem okresu Šumperk. Samotný Borový potok pramení ve výšce 1300 m. 

n. m. v úžlabině mezi Dlouhými Stráněmi a Mravenečníkem. Na necelém 3 km toku má 

nepojmenovaný přítok z Dlouhých Strání. U tohoto soutoku narazíme na soustavu 

vodopádů a kaskád, z nichž nejvyšší dosahuje přibližně 8 m. Nad vodopádem se zvedá 

skalní hřbet, který pokračuje až k Medvědí hoře. Samotný vodopád je ve výšce 840 m n. 

m. Vodopád je dobře přístupný taky po asi 1 km dlouhé modré významové značce od 

rozcestníku Pod Medvědí horou od silnice Kouty – Dolní nádrž PVE. Celková délka 

Borového potoka je tedy zhruba 4 km. Vrchol horní nádrže Dlouhé Stráně je odtud 

vzdušnou čarou vzdálen jen asi 1.5 km. (UZEL, 1991) 

Obr. 13 - QR kód - Vodopády 

Borového potoka 

http://www.turistika.cz/mista/pod-medvedi-horou
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Obr. 14 - Vodopády Borového potoka 1 (foto- autor) 

 

 

Obr. 15 - Vodopády Borového potoka 2 (foto- autor) 
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4.5 Turistické odpočívadlo pod Dlouhými 

Stráněmi 

Poloha: 1161 metrů nad mořem 

Dostupnost: Dostupné pěšky nebo na kole 

GPS souřadnice:  

N 50° 4' 57.72" E 17° 9' 6.49"  

 

 

Další zastávka bude Turistické odpočívadlo. Od vodopádů se stezka vrací 

k Medvědí hoře a pokračuje po asfaltové cestě.  

Před více než rokem zde vyrostlo turistické odpočívadlo. Je umístěno na křižovatce, 

kde se střetávají 3 cesty. Jedna od lanovky (naučná stezka), druhá od dolní nádrže a třetí 

vede k horní nádrži. Při pohledu zdálky navozuje výletníkům představu koliby či stylové 

stavby s občerstvením, ale je to jen novodobý dřevěný srub, kterým Lesy ČR nezištně 

přispěly k rozvoji cestovního ruchu v této oblasti. V případě špatného počasí zde může 

nouzově přespat asi 14 osob, z toho 4 lidé v přízemí na lavicích a zbytek na dřevěné dlážce 

1. patra. Za hezkého počasí slouží celá tato stavba k odpočinku, k svačině z vlastních zásob 

a hlavně kvůli krásnému rozhledu na Praděd. Dále je zde krásný rozhled do údolí Divoké 

Desné, na protější Medvědí horu se stožáry větrných elektráren a mohutná vyhlídková 

skaliska. Také se nabízí výhled nahoru na masív hory Dlouhé stráně, který ve svém 

zřezaném temeni ukrývá horní přehradní nádrž. (SKI AREÁL KOUTY [online], 2013) 

Obr. 16 - QR kód - Turistické 

odpočívadlo pod Dlouhými 

Stráněmi 

http://www.turistika.cz/trasy/dlouhe-strane
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Obr. 17 - Pohled z turistického odpočívadla na Praděd (foto- autor) 

 

Obr. 18 - Pohled z turistického odpočívadla na horní nádrž (foto- autor) 
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Obr. 19 - Pohled z turistického odpočívadla na skály Medvědí hory (foto- autor) 
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4.6 Vřesník 

Poloha: 1342 metrů nad mořem 

Dostupnost: Dostupné pouze pěšky 

GPS souřadnice:  

N 50° 4' 5.77" E 17° 9' 56.24"  

 

 

Naučná stezka směřuje k horní nádrži, avšak míjí odbočku až na vrchol a pokračuje 

po značené cestě okolo vrcholu Dlouhých Strání. 

 Spolu s Dlouhými stráněmi a Mravenečníkem je Vřesník součást masivu, který 

jako by tvořil předsunutou obranu hlavní hřebenovce Hrubého Jeseníku od jihu. Dalo by se 

taky říct, že masiv vytváří osu, okolo které se otáčí celá hřebenovka. Pohledem do mapy je 

možno zjistit, že hlavní hřeben směřuje zhruba od Ramzové směrem na jihovýchod, někde 

u Pradědu se stáčí jižně a za Vysokou holí se otočí na jihozápad ke Skřítku. A v bodu 

zlomu tvoří právě tyto tři hory překážku. Vřesník je z těchto vrcholů ten nejnižší a 

hřebenovce nejbližší. Masiv je spojen s hřebenem spojnicí od Velkého Máje až k Velké 

Jezerné na Malou Jezernou. Ta je už předvrcholem Vřesníku. V poměrně plochém údolí 

mezi Malou Jezernou a Vřesníku je prameniště Merty v malém mokřadu. (GOŠ, 1994) 

 Samotný vrchol Vřesníku ve výšce 1342 m se nalézá zhruba na hranici lesa. Takže 

vrcholový porost je dosti skromný, i když to není ještě pravé alpinské pásmo jako třeba na 

Pradědu. Zajímavé ovšem je, že vrchol Vřesníku i Mravenečníku zřejmě naznačuje 

původní vzhled Jeseníků. Na konci 19. století byly v Jeseníkách konány akce ke zvýšení 

hranice lesa a to z účelů zabránění lavinám, tak pro větší výnosy dřeva. Různí majitelé lesa 

užívali odlišné postupy. Na Vřesník sice nevede žádná turistická trasa, ale od Dlouhých 

Strání se dá najít vyšlapaný chodník. Na vrcholu je trošku klidněji, takže se dá zahlédnout i 

některý s posledních kamzíků, kteří jsou v Jeseníkách regulovaní. Na vrcholu jsou 

umístěny dvě geodetické značky. (FORMÁNEK, 2003) 

Obr. 20 - QR kód - Vřesník 

http://www.turistika.cz/trasy/dlouhe-strane
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Obr. 21 - Vřesník, pohled z horní nádrže (foto- autor) 
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4.7 Čepel 

Poloha: 980 metrů nad mořem 

Dostupnost: Dostupné pěšky nebo na kole 

GPS souřadnice: 

N 50° 3' 57.44" E 17° 7' 35.03"  

 

 

Jedná se o jeden z výběžků společného masivu Mravenečníku, Dlouhých strání a 

Vřesníku. Čepel je dobře dostupná z cyklotrasy, na kterou se stezka vrací po návštěvě 

vrcholu Vřesník a dále pokračuje okolo horní nádrže. 

Již od cesty se dají na hřebenu rozeznat skalky. Až při bližším zkoumání se dá 

zjistit, že celý hřeben v délce asi 200 m je poset pásem balvanů a skalek. Většinou se jedná 

o pararuly a fylity, ostatně jak je v Jeseníkách zvykem. Podle pravidelně uspořádaných 

kamenů se dá usoudit, že zde pravděpodobně kdysi vedla i nějaká cesta nebo pěšina. Jinak 

je ovšem vrchol a okolí pravá divočina. U jedné skalky se nachází i posed, ale jeho okolí 

má dosti vysoký porost. Ovšem v dobách, kdy nebyla Čepel zrovna zarostlá, mohl z ní být 

i zajímavý výhled do údolí Desné i na Mravenečníku nad vlastním vrcholkem. Podle mapy 

i podle vlastního pozorování je taky patrné, že celý východní svah k potoku je pokryt 

spoustou skalek a balvanů. Podle mapy má Čepel pouhých 997 m. Je to vlastně škoda, byla 

by to celkem zajímavá tisícovka. I jak samotný název napovídá, svahy dosti prudce spadají 

podél severojižní osy hřebeny, což zřejmě dalo inspiraci názvu vrcholu. (DAVID, 1995) 

Obr. 22 - QR kód - Čepel 

http://www.turistika.cz/mista/mravenecnik
http://www.turistika.cz/trasy/dlouhe-strane
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Obr. 23 – Čepel (foto- autor) 

 

 

Obr. 24 - Čepel, skalky (foto- autor) 
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4.8 Mravenečník 

Poloha: 1343 metrů nad mořem 

Dostupnost: Dostupné pouze pěšky  

GPS souřadnice: 

N 50° 4' 15.09" E 17° 8' 44.25" 

 

 

Mravenečník je vrchol cca půl kilometru od horní nádrže přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé stráně. Nachází se mimo všech značených turistických tras, ale je z něj 

nádherný rozhled na všechny světové strany. (FORMÁNEK, 2003) 

 

 

Obr. 26 – Mravenečník (foto- autor) 

  

Obr. 25 - QR kód - Mravenečník 

http://www.turistika.cz/trasy/dlouhe-strane
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4.9 Horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně 

Poloha: 1332 metrů nad mořem 

Dostupnost: Dostupné pěšky, horské kolo 

GPS souřadnice: 

N 50° 4' 20.84" E 17° 9' 19.16"  

 

 

Horní nádrž Dlouhých strání je unikátní v jednom bodě. Díky silničce, obíhající 

dokola po rovině její oválný tvar, je svojí délkou přibližně 1,45 km nejdelším vyhlídkovým 

místem v České republice. K určení toho, na co se právě návštěvním dívá, slouží četné 

panely s panoramatickými mapami a popisky. Dnes jsou na tomto místě umístěny také 

lavičky k odpočinku a turistický rozcestník s nově vyznačenou červenou trasou. Míří na již 

zmíněný Mravenečník, z něj sbíhá na rozcestí u Medvědí hory a pokračuje k horní stanici 

nové lanovky. (PŘEČERPÁVCÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ [online], 

2013) 

Za příznivých povětrnostních podmínek se z této silničky, obkružující větrem 

"jesenické moře", postupně odkryje kouzelný výhled nejen na centrální část Hrubého 

Jeseníku, ale také do dálek, které z jiného místa nespatříte. (DAVID, 1995) 

V polovině obvodu horní nádrže je pak možno vystoupat na temeno návrší s 

rozhozenými balvany. Jeho nejvyšší bod a kóta 1353 m připomíná původní 

podobu Dlouhých strání a dobu, než jejich vrchol díky stavbě navždy přišel o celé 3 metry 

své nadmořské výšky. Tento vrchol je také jediným místem, odkud se můžete potěšit 

pohledem na celou plochu horní nádrže. Druhou polovinu procházky po obvodu horní 

přehrady zpříjemní výhled na protější, nezvykle blízkou dominantu nejvyšší moravské 

hory – Praděda. (FORMÁNEK, 2003) 

Obr. 27 - QR kód - Horní nádrž 

přečerpávací vodní elektrárny 

Dlouhé Stráně 

http://www.turistika.cz/trasy/dlouhe-strane
http://www.turistika.cz/trasy/dlouhe-strane
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Obr. 28 - Jihovýchodní strana horní nádrže (foto- autor) 

 

 

Obr. 29 - Severozápadní strana horní nádrže (foto- autor) 
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5 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

5.1 Základní informace 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 

největších divů České republiky. Řadí se tedy mezi nejvýznamnější české památky, 

například jako hrad Karlštejn nebo zámek Hluboká. Ve finále hlasovací soutěže se ukázala 

dokonce největším divem České republiky, kde pro ni hlasovalo 119 158 občanů. Od roku 

2010 je horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně lehce přístupná šesti-

sedačkovou lanovkou z lyžařského areálu Kouty. Lanovka náš vyveze 4,5 km pod horní 

nádrž. Na horní nádrž se potom dostaneme pěšky, na kole nebo využitím minibusu, který 

k horní nádrži jezdí kyvadlově. Nově je taky přístupná trasa lesem po červené, která vede 

až na korunu horní nádrže a má délku 2,5 km. (PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ 

ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ [online], 2013) 

5.2 Lokalizace 

Přečerpávací vodní elektrárna spadá do Šumperského kraje. Je evidovaná v katastru 

obce Loučná nad Desnou v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Její horní nádrž je 

v nadmořské výšce 1350 m, na hoře Dlouhé stráně. (KOPŘIVA, 1997) 

 

 

Obr. 30 - Mapa oblasti (https://maps.google.cz/) 

https://maps.google.cz/
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Obr. 31 - Letecký snímek- Horní a Dolní nádrž (http://www.dlouhe-strane.cz/) 

5.3 Výstavba 

Výstavba přečerpávací vodní elektrárny byla zahájena v květnu roku 1978. Na 

počátku osmdesátých let však byla na základě rozhodnutí centrálních orgánů převedena do 

útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci tohoto projektu a po roce 1989 

padlo rozhodnutí stavbu dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena až v roce 1996. 

(KOPŘIVA, 1997) 

Elektrárna je řešena jako zabudované podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna 

v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m. Souběžně s kavernou turbín se taky 

http://www.dlouhe-strane.cz/
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v podzemí nachází komora transformátorů, která má rozměry 115 x 16 x 21,7 m. V této 

komoře jsou dva blokové trojfázové transformátory, rozvodny 22 kW a další zařízení. 

(KOPŘIVA, 1997) 

Horní nádrž je v podzemí s elektrárnou spojena dvěma přivaděči, každý je určený 

pro jedno soustrojí. Přivaděče mají délku 1 547 m a 1 499 m. Elektrárna je spojena s dolní 

nádrží dvěma odpadními tunely o průměru 5,2 m. Tunely jsou dlouhé 354 a 390 metrů. 

Dolní nádrž se nachází na řece Divoká Desná. Nádrž má celkový objem 3,4 mil. m³, výšku 

hráze 56 m, kolísání hladiny 22,2 m. Horní nádrž se nachází na hoře Dlouhé Stráně 

v nadmořské výšce 1350 m. Má celkový objem 2,72 mil. m³. (KOPŘIVA, 1997) 

Kromě správní budovy s velínem se na povrchu nachází objekt vývodového pole se 

zapouzdřenou rozvodnou 400 kW, dílny a sklady, garáže, čistírna odpadních vod a úpravna 

vody. (KOPŘIVA, 1997) 

5.4 Funkce elektrárny 

Důvodem pro stavbu této přečerpávací elektrárny byly tři významné funkce, které 

má v energetické soustavě plnit. Statickou funkcí je velmi efektivní přeměna přebytku 

energie v soustavě (především v noci) na energii špičkovou, kdy horní nádrž zastupuje 

nabíjenou baterii s okamžitým výkonem 650 MW. Tuto energii lze prakticky okamžitě 

použít. Dynamickou funkcí přečerpávací elektrárny je schopnost plnit roli výkonové 

rezervy systému, vyrábět regulační výkon a podílet se tak na řízení kmitočtu soustavy. 

Kompenzační funkce slouží k regulaci napětí v soustavě. Provoz je řízen na základě 

pokynů Centrálního dispečinku v Praze. (KOPŘIVA, 1997) 

5.5 Princip elektrárny 

Vodní dílo patří skupině ČEZ. Elektrárnu tvoří systém dvou vodních nádrží s 

převýšením, spojených potrubím přes turbíny s generátory. V noci se přebytkem 

elektrického proudu pohání generátor, který zpětně vytlačuje vodu pomocí turbíny do horní 

nádrže. Ve dne se naopak spádem vody z horní nádrže vyrábí v turbogenerátorech 

nedostatkový denní proud, obvykle k pokrytí energetických špiček. (KOPŘIVA, 1997) 
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Obr. 32 - Prostorový model horní části elektrárny 

(http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435) 

 

 

Obr. 33 - Prostorový model dolní části elektrárny 

(http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435) 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435
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6 Závěr 

Cílem práce bylo pozvat turisty na naučnou stezku a seznámit je se zdejší přírodou 

Hrubého Jeseníku a s technickým divem České republiky- přečerpávací vodní elektrárnou 

Dlouhé Stráně. Byla navržena trasa po turisticky zajímavých místech v okolí horní nádrže 

přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Začíná v areálu Kouty nad Desnou a končí 

na horní nádrži, kde se nabízí nádherný výhled do okolí. Pro každou zastávku byl vytvořen 

QR kód, který odkazuje na internetové stránky naučné stezky. 

Využití moderní technologie QR kódů pomůže přilákat mladší generaci, která se o 

moderní technologie zajímá a vlastní mobilní telefon nebo tablet. Celá naučná stezka se 

pro ně může tímto způsobem zpestřit. 

Věřím, že naučná stezka Kouty nad Desnou – horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně přiláká další návštěvníky v jarním, letním a podzimním období.  

 

 

  



Jaromír Samek: Naučná stezka Kouty nad Desnou – horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně 

 

2014                                                                                                                             37 

  

7 Seznam literatury 

BĚLAŠKA, P., editor KOLÁČEK L., 2008. Jeseníky – S batohem po Česku. 1. vyd. 

Havlíčkův Brod: Akcent, 125 s., ISBN 978-80-7268-504-2 

 

DAVID, P., SOUKUP, V., 1995. Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku: Jeseníky – 

Šumpersko. Praha: S & D. ISBN 80-901866-3-7 

 

DEGEN, Z., KRÁL, J., STEHLÍK, Z., VOREL, S., 1991. Jeseníky – Turistický 

průvodce ČSFR. 1.vyd. Praha: Olympia, 348 s., ISBN 80-7033-103-8 

 

FORMÁNEK, T., HOLUB, M., 2003. Tisícovky – průvodce po tisícimetrových 

vrcholech České republiky. Praha: JEROME s.r.o. ISBN 80-903266-0-9 

 

GOŠ, V., 1994. Šumpersko, Jeseníky – Průvodce, historické pohlednice. Plzeň: 

KLETR. ISBN 80-8582209-1 

 

GROWKA, K. a MALÝ, L., 2008. Jeseníky mezi vzpomínkou a přítomností. vyd. 

Liberec: Knihy 555, 123 s., ISBN 978-80-86660-25-7 

 

CHLAPEK, J., NIKLOVÁ, L., ULRYCH, M., 2005. Evropsky významná lokalita 

Praděd. Jeseník: ACTAEA . 

 

KOČÍ, K., 2007. Chráněná krajinná oblast Jeseníky. 1.vyd. Rožnov pod Radhoštěm: 

ACTAEA, ISBN 978-80-254-1561-0 

 

KOPŘIVA, M., URBÁŠEK, M., SKLENÁŘ, P., OCHOTNÝ, V., MICHÁLEK P., 

HOLL, Č., HOLL, J., 1997. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. vyd. ČEZ, 

a.s. Vodní elektrárny. 

 



Jaromír Samek: Naučná stezka Kouty nad Desnou – horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně 

 

2014                                                                                                                             38 

  

 

PERŮTKA, M., 1994. Seznam nemovitých kulturních památek okresu Šumperk. 

Olomouc: Památkový ústav v Olomouci a OÚ Šumperk. 

 

UZEL, K., 1991. Jeseníky- turistický průvodce ČSFR. Praha: Olympia. ISBN 80-7033-

103-8 

 

VENCÁLEK, J., 1998. Okres Bruntál. Olomouc: Design m – ARK., ISBN 80-238-

2542-9 

 

Internetové zdroje 

 

GEOLOGIE A GEOLOGICKÉ MAPY [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné z: 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100

&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0 

 

MAPY GOOGLE [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné z: https://maps.google.cz/ 

 

O AREÁLU KOUTY [online]. Ski areál Kouty [cit. 2013-1-23]. Dostupný z:  

http://www.kouty.cz/  

 

O AREÁLU KOUTY, Ceník [online]. Ski areál Kouty [cit. 2013-1-23]. Dostupný z:  

http://www.kouty.cz/leto/cenik 

 

O AREÁLU KOUTY, Exkurze Dlouhé Stráně [online]. Ski areál Kouty [cit. 2013-1-

23]. Dostupný z: http://www.kouty.cz/leto/letni-aktivity/exkurze 

 

O AREÁLU KOUTY, Infocentrum a pokladny [online]. Ski areál Kouty [cit. 2013-1-

23]. Dostupný z: http://www.kouty.cz/leto/o-arealu-kouty/infocentrum 

 

O AREÁLU KOUTY, Naučná stezka Rysí skála [online]. Ski areál Kouty [cit. 2013-1-

23]. Dostupný z: http://www.kouty.cz/leto/letni-aktivity/naucna-stezka-rysi-skala 

 

O AREÁLU KOUTY, O areálu [online]. Ski areál Kouty [cit. 2013-1-23]. Dostupný z:  

http://www.kouty.cz/leto/o-arealu-kouty 

 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x=1064400&r=7500&s=1&legselect=0
https://maps.google.cz/
http://www.kouty.cz/kouty-zimni-dovolena-jeseniky
http://www.kouty.cz/leto/cenik
http://www.kouty.cz/leto/o-arealu-kouty/infocentrum


Jaromír Samek: Naučná stezka Kouty nad Desnou – horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně 

 

2014                                                                                                                             39 

  

PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ [online]. [cit. 2013-

10-30]. Dostupné z: http://www.dlouhe-strane.cz/ 

 

SEDMÝ DIV ČESKÉ REPUBLIKY PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA 

DLOUHÉ STRÁNĚ [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné z: 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435 

 

 

  

http://www.dlouhe-strane.cz/
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435


Jaromír Samek: Naučná stezka Kouty nad Desnou – horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně 

 

2014                                                                                                                             40 

  

8 Seznam obrázků 

Obr. 1 - Geologická mapka území elektrárny 

(http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x

=1064400&r=7500&s=1&legselect=0) ................................................................................. 3 

Obr. 2 - Legenda Geologické mapky 

(http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x

=1064400&r=7500&s=1&legselect=0) ................................................................................. 4 

Obr. 3 - Geologická mapa ČR, označení polohy 

(http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=551100&x

=1064400&r=7500&s=1&legselect=0) ................................................................................. 4 

Obr. 4 - Zvonek jesenický (http://botany.cz/cs/campanula-gelida/) ...................................... 9 

Obr. 5 - Rys ostrovid (http://www.kockoviteselmy.cekuj.net/rysostrovid.jpg) ................... 10 

Obr. 6 - Trasa naučné stezky v měřítku 1: 10 000 (https://maps.google.cz/) ...................... 11 

Obr. 7 – Spodní stanice lanovky (foto- autor) ..................................................................... 14 

Obr. 8 - Pohled z lanovky (foto- autor) ............................................................................... 15 

Obr. 9 - QR kód - Rysí skála ............................................................................................... 16 

Obr. 10 - Plánek naučné stezky Rysí skála (http://www.kouty.cz/leto/letni-aktivity/naucna-

stezka-rysi-skala) ................................................................................................................. 17 

Obr. 11 - QR kód - Skály Medvědí hory ............................................................................. 18 

Obr. 12 - skály Medvědí hory (foto- autor) ......................................................................... 19 

Obr. 13 - QR kód - Vodopády Borového potoka ................................................................. 20 

Obr. 14 - Vodopády Borového potoka 1 (foto- autor) ......................................................... 21 

Obr. 15 - Vodopády Borového potoka 2 (foto- autor) ......................................................... 21 

Obr. 16 - QR kód - Turistické odpočívadlo pod Dlouhými Stráněmi ................................. 22 

Obr. 17 - Pohled z turistického odpočívadla na Praděd (foto- autor) .................................. 23 

Obr. 18 - Pohled z turistického odpočívadla na horní nádrž (foto- autor) ........................... 23 

Obr. 19 - Pohled z turistického odpočívadla na skály Medvědí hory (foto- autor) ............. 24 

file:///C:/Users/Jarys/Desktop/Bakalářka-%20Samek%20Finání%20verze.docx%23_Toc386565101
file:///C:/Users/Jarys/Desktop/Bakalářka-%20Samek%20Finání%20verze.docx%23_Toc386565103
file:///C:/Users/Jarys/Desktop/Bakalářka-%20Samek%20Finání%20verze.docx%23_Toc386565105
file:///C:/Users/Jarys/Desktop/Bakalářka-%20Samek%20Finání%20verze.docx%23_Toc386565108


Jaromír Samek: Naučná stezka Kouty nad Desnou – horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně 

 

2014                                                                                                                             41 

  

Obr. 20 - QR kód - Vřesník ................................................................................................. 25 

Obr. 21 - Vřesník, pohled z horní nádrže (foto- autor) ........................................................ 26 

Obr. 22 - QR kód - Čepel ..................................................................................................... 27 

Obr. 23 – Čepel (foto- autor) ............................................................................................... 28 

Obr. 24 - Čepel, skalky (foto- autor) ................................................................................... 28 

Obr. 25 - QR kód - Mravenečník ......................................................................................... 29 

Obr. 26 – Mravenečník (foto- autor) ................................................................................... 29 

Obr. 27 - QR kód - Horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně .................. 30 

Obr. 28 - Jihovýchodní strana horní nádrže (foto- autor) .................................................... 31 

Obr. 29 - Severozápadní strana horní nádrže (foto- autor) .................................................. 31 

Obr. 30 - Mapa oblasti (https://maps.google.cz/) ................................................................ 32 

Obr. 31 - Letecký snímek- Horní a Dolní nádrž (http://www.dlouhe-strane.cz/) ................ 33 

Obr. 32 - Prostorový model horní části elektrárny 

(http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435) .............................................. 35 

Obr. 33 - Prostorový model dolní části elektrárny 

(http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435) .............................................. 35 

 

  

file:///C:/Users/Jarys/Desktop/Bakalářka-%20Samek%20Finání%20verze.docx%23_Toc386565112
file:///C:/Users/Jarys/Desktop/Bakalářka-%20Samek%20Finání%20verze.docx%23_Toc386565114
file:///C:/Users/Jarys/Desktop/Bakalářka-%20Samek%20Finání%20verze.docx%23_Toc386565117
file:///C:/Users/Jarys/Desktop/Bakalářka-%20Samek%20Finání%20verze.docx%23_Toc386565119


Jaromír Samek: Naučná stezka Kouty nad Desnou – horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně 

 

2014                                                                                                                             42 

  

9 Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Ceník lanovky (http://www.kouty.cz/leto/cenik) ............................................. 13 

Tabulka 2 - Ceník lanovky, kategorie (http://www.kouty.cz/leto/cenik) ............................ 13 

Tabulka 3 - Ceník lanovky, rodinné jízdné (http://www.kouty.cz/leto/cenik) .................... 13 

 


