
Hydroenergetické paradigma 
v Československu

(1940-1970)



Hydroenergetické paradigma

• Sociální/kulturní dějiny

• průsečík : společnost, technika, přírodní 
prostředí, politika
• Dějiny techniky (fáze vývoje energetiky)
• Dějiny sociální (industrializace přírodních 

zdrojů; industriální modernita)
• Politické (technokracie- vyspělý 

modernismus; socialistická diktatura)
• Dějiny kulturní (vize pokroku a modernity)
• Dějiny hospodářské (ocelová koncepce 

industrializace)
• Dějiny environmentální (zásadní 

transformace hydrologického režimu aj.)



Víceúčelová 
přehradní nádrž
• Velký sociotechnický 

systém

• Elektrifikace jako základ 
modernizace života 
společnosti (a státu)

• Přehrada jako symbol 
ovládnutí přírody

• Komplexní rozvoj (nejen) 
vodních zdrojů

(Dněproges, TVA, Rhona –
1930s)



ČSR před 1930



Tab.1 . plán práce a rozpočet vodohospodářského programu pro Čechy dle Klíra

obor cíle % investic

1. Meliorace půdy 770.000 ha / 400.000 23,2%

Meliorační kostra 4%

2. Úprava toků 2057 km 19,2%

Hrazení bystřin 15 000 km 3,6%

Zalesnění 0,4%

3. Údolní přehrady 1800 mil m3 16,8%

4. Využití vodní síly 32 000 kW (Vltava) 1,6%

5. Vodní cesty Dle ŘVC bez Vlt-Dunaj 27,52%

6. Vodovody a stokování

měst

3,68%

SUMA 100%



1930s
plány 1931 - 1942 Vodocestného fondu

Plánované

náklady

Splavné řeky, náhradní meliorace 1137 51%

Přístavy a překladiště 195 9%

Vodní elektrárny 444 20%

přehrady 444 20%

„důležitost zásobení elektřinou“ 
vedla „k vypracování plánu 
splavnění Vltavy od Prahy do 
Budějovic“



1930-1945

• Suchá perioda

• Důraz na výstavbu akumulačních 
nádrží

• Nárůst technokratismu

• AKUMULAČNÍ PARADIGMA
• čtyřletka 39-43

=>Šestiletka 31-37, 

• Přehradní výbor
• Křivoklát
• Orlík

• Plán velkých akumulačních přehrad

• Centralizace řízení vodního 
hospodářství



Dvouletý plán

• Diskuse stavebního programu velkých vodních 
děl

• Opuštění akumulačního paradigmatu

• Centrální plánování
• 1. „voda jest jedním ze základů národního 

blahobytu“
• 2. „jest hospodářským celkem, který je třeba 

řífit z jednoho ústředí“ 
• 3. S ohledem na „všeobecný zájem na vodě“ 

je k tomuto úkolu nejlépe vybaven stát

• Racionalizace (Large-scale technology)



Slapy

• Třetí stupeň na Vltavě 
pod Prahou

• Po dokončení Štěchovic

• Zvýšení hráze –
odmítnutí plavební 
koncepce úprav Vltavy

• 1947



1948-1958

„voda stává se základním pilířem budováni 
socialismu v naší vlasti“

– Státní vodohospodářský plán 1948-53

• Inventarizace zdrojů

• Inkluzivní, ale … podklad plánu přehrad

• „bude zjištěna možnost výroby elektrické energie 
při současném koordinování potřeby vody 
uvažovaného zdroje pro jiné sektory plánovací“ 

• vodohospodářská bilance

• Směrný a přípravný plán

– Ústřední správa vodního hospodářství 1954-8



Velké stavby socialismu
a/vs Přeměna přírody



GE 60

• „Ocelová koncepce industrializace“

• Léto 1953

• Oldřich Vitha

• „sovětské metody a zkušenosti“

• Kaskáda – energetický systém namísto izolovaných vodních děl

• VE:
• Do roku 1965 15% výroby el.energie

• V té době hotová výstavba „ekonomicky rentabilních“ děl

• Stabilizace koncepce výstavby

• Koncentrace investic (velké stavby)

• Ústřední správa vodního hospodářství (1954-58)



Katastr vodní energetiky
 1930 1950 v provozu 1950 existujících 

Labe  141,4/ 7548 271,9/ 2921 288,9/4617 

Odra 13,8/ 792  9,7 / 242 11,9 / 433  

Morava 32,7 / 2174  54,6 / 1229 58,6 / 1661 

 

• Získat až 56,3% potenciálu
• (celkem 1, 5 násobek plánu spotřeby)

• rozestavěná vodní díla 
• Labe 4 – 270,4 Lipno 1+2, Slapy (144) a Fláje 
• Odra 0
• Morava 1 – 11,5

• plánovaná 
• Labe 88 – 884 (Vltava 16-574,4)
• Odra 15-46,8, 
• Morava 40-122,9 (Dyje 33,3), 
• z nich největší 

• Orlík - 360 MW
• Č.Krumlov 47,3
• Dívčí Kámen 40
• Kamýk 41,5 
• Křivoklát (nižší alternativa) 25,5. 





Vltavské stupně míru, osvětová přednáška 1954

• Komplexní modernizace

• Výstavba 
• sídliště, kulturní domy

• Minimální (až žádný) protest
• Projekt modernizace přijímán

• Orava (výjimka)

• Naopak protesty proti pomalé 
realizaci

• Procesy (Orava) 1949

Realizace





Výsledky



Revize

• Neproporcionalita (již od počátku)
• Součást kritiky „stalinismu“

• Devastace životního prostředí (1958)
• tradiční

• Energetická rentabilita zpochybněna

• Ideologický impuls – příklon k melioracím

• Zastavení další výstavby 
• 1958 VH plán do 1965 a dál

• Zrušení ÚSVH 1958

• 1962/3 problémy se zásobováním  

• Kritika kulminuje 1967-68 

„nedostatky vzniklé ne vždy plně účelnou rozsáhlou 
výstavbou hydroenergetických děl se ještě nepodařilo 
nahradit“
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Vývoj potřeb vody v šedesátých let dle 
hospodářských odvětví dokumentuje vliv 
ukončení extenzivní socialistické 
industrializace. Zatímco výroba během 
šedesátých let stoupla o 70%, potřeba vody o 
pouhých šest. 

Směrný vodohospodářský 
plán 1976

- Revidovaný SVP 

- Hydroenergetické paradigma přežívá 
(Křivoklát, kaskáda)

- Příklon k MVE 

- Výjimkou Gabčíkovo

- Kaskáda nedokončena



Přehrady takřka nikdy neslouží k tomu, k čemu byly původně určeny, zato však neuvěřitelným způsobem 
devastují krajinu. Přesto je nadále stavíme a já si nemohu pomoci, ale musím přemýšlet proč. Jsem 

přesvědčený, že kdybychom šli dostatečně daleko do minulosti lidského druhu, nalezli bychom tam nějaké 
zbloudilé bobří geny. Je to jediné vysvětlení, které mi dává smysl.

Douglas Adams, Interview s Virgin.net, 22.9.1999

- Hydroenergetické paradigma
- Specifická hydro-sociální konfigurace

- (centralizace, industrializace, 
technokracie)

- „industriální modernita“

- Anebo lidská přirozenost?


