Zapomenutý Přerov

Vývoj elektrisace střední a severní části
země Moravskoslezské
Elektrisací střední a severní části země Moravskoslezské pověřeny byly původně dvě elektrárenské
společnosti, a sice Středomoravské elektrárny akciová společnost v Přerově, označené zkráceně „SME", a
Severomoravské elektrárny akciová společnost v Zábřehu, označené zkráceně „SevME". Obě tyto společnosti
byly vybudovány na principu elektrisačního zákona a jejich vývoj, má-li býti správně oceněn, předpokládá
znalost celkového vývoje od stavu, jaký byl před rokem 1919.
Elektrisace před válkou řešila se nejednotně. Elektrisovala se v prvé řadě města s konsumem
převážně světelným. V oblasti, kterou dnes zásobují SME, byly před rokem 1919 elektrárny v městech;
Holešov, Hulín, Kojetín, Kroměříž, Litovel, Loštice, Mohelnice, Moravská Třebová, Olomouc, Prostějov,
Přerov, Šternberk, Šumperk, Val. Meziříčí, Vsetín a Zábřeh.
Užívalo se většinou stejnosměrného proudu o nízkém napětí, který se nedal přenášeti na větší
vzdálenosti a nemohli býti ani připojováni větší konsumenti. Teprve v pozdější době některá města zaváděla
trojfázový systém proudu (střídavý proud), který umožňuje dodávku o větších výkonech a na větší
vzdálenosti než proud stejnosměrný.
Městské elektrárny, vybudované na třífázový proud, začaly i se zásobením sousedních obcí. Tak
město Přerov zásobilo 16 okolních
obcí, Prostějov 3 okolní obce,
Olomouc 11 okolních obcí.
Později začaly vznikati také
elektrárny, určené k zásobení
venkovských zemědělských obcí.
Elektrárny
takové
vznikaly
zpravidla u mlýnů s vodní silou. V
případě nedostatku vody vyráběly
proud parními stroji neb výbušnými
motory. Tyto elektrárny byly
zpravidla
družstevní,
zřídka
soukromé. Družstevní elektrárny
byly: Věrovany, které postupně
připojily 32 obcí, Hunčovice, které
zásobovaly 12 obcí, a Osek n.
Bečvou s 2 obcemi. Soukromé
elektrárny vznikly většinou při
mlýnech s přebytečnou vodní silou
jako v Prosenicích, Tovačově,
Plumlově, Johanové.
Shrneme-li tyto poznatky o
předválečné elektrisaci, přijdeme k
závěru, že existovala značná
roztříštěnost jednotlivých podniků a
nejednotnost nejen pokud se týče
druhu proudu (stejnosměrný nebo
střídavý), nýbrž i pokud se týče
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napětí (v rozvodných místních sítích užívalo se napětí od 110 až do 300 V, u vedení přespolních 3000,
5000, 6000, 11.000 V. —
Za takového stavu vznikl zákon elektrisační, který na základech normalisace dal vznik soustavné
elektrisaci a učinil tak výhody elektřiny dostupnými všemu obyvatelstvu a ve všech krajích. Pro rozvod
elektrické energie normalisována byla napětí 380/220 V se zemním středním vodičem, jako napětí pro místní
rozvodné sítě a napětí 6000, 22.000, 100.000 V jako napětí pro vedení přespolní a dálková.
Původní oblast Středomoravských elektráren akc. spol. měla výměru 443.000 ha a bylo v ní 648 obcí
a osad s úhrnným počtem obyvatelstva 584.000. Při vzniku SME nacházelo se v tomto území celkem 17
elektráren, které zásobily 79 měst a obcí. Z těchto 17 elektráren shledalo 16 výhodným omeziti nebo
zastaviti úplně vlastní kalorickou výrobu proudu a připojiti se na sítě SME.
SME započaly s výrobou proudu v roce 1920, a to ve své parní centrále v Přerově, která z
počátečního výkonu 1400 kW vzrostla postupně až na výkon 21.500 kW (30.000 kVA). Kromě toho měly
SME pronajatou Hydrocentrálu v Kroměříži, kterou vybudoval stát se zemí Moravskou.
O rychlém vývoji soustavné elektrisace v oblasti SME svědčí data, obsažená v této tabulce:

Podobně na severu země Moravskoslezské z podnětu býv. zemského výboru moravského založena
byla smíšená společnost Severomoravské elektrárny, akc. spol. v Zábřehu (SevME). V této oblasti bylo
celkem 524 obcí a 446.500 obyvatel.
Základ k elektrisaci tohoto území tvořila smlouva mezi bývalým zemským výborem a
hydrocentrálami v Háji a Nových Mlýnech o dodávce proudu z těchto elektráren a o odkupu vedení
11.000V.
Tyto vodní síly nedostačovaly v dobách malých stavů vodních pro uspokojivé zásobení severní
Moravy a proto pronajaly SevME v r. 1923 městskou elektrárnu ve Šternberků a připojily se na sítě SME u
Olomouce. V roce 1926 zřídily SevME teplárnu a elektrárnu v Sandhýblu, která měla býti oporou
elektrisace ve Slezsku.
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Jak z této tabulky patrno, zásobily SME koncem roku 1931 celkem 733 obcí a osad se 729.656
obyvateli, což jest 61.5% všech obcí a 71.2% všeho obyvatelstva v jejich oblasti.
Za účelem zajištění dodávky proudu pro severní část této rozsáhlé oblasti a hlavně pak za účelem
zlepšení jakosti tohoto proudu (zmenšení úbytku na napětí), bylo vybudováno vedení o napětí 100.000 V z
Přerova do Zábřehu. Toto vedení bylo nutné, aby připojiti se mohly i velké průmyslové závody, s nimiž byly
v poslední době sjednány smlouvy o připojení.
Z dosavadního vývoje v obou oblastech nynějších SME (po fusi) dalo se usuzovati za předpokladů
normálních hospodářských poměrů, na další vzestup konsumu a následkem toho i potřebu větších výkonů v
elektrárnách, z nichž hlavním zdrojem je dosud tepelná elektrárna v Přerově, které byly již v r. 1930 plně
vyčerpány, takže pro příští léta jevil se nedostatek potřebných reserv ve strojích, byly SME postaveny před
úkol přistoupiti k řešení dalšího stupně elektrisačního, který jest charakterisován velmi vysokými napětími
(100.000 V) a velkými výkony.
V rámci tohoto programu
vybudována byla spínací stanice a
transformovna 100.000 V v
Dluhonicích
u
Přerova
a
vybudováno dvojité vedení 100.000
V do Mor. Ostravy, kterým již nyní
mohou si doplniti SME reservní
výkony svých strojů na potřebnou
výši. Na krytí dalšího vzrůstu
konsumu a výkonů přistoupily SME
společně se sesterskou společností
Moravskoslezskými elektrárnami v
Mor. Ostravě ke společné výstavbě
elektrárny v Třebovicích u Svinova v
uhelném
revíru
ostravském.
Elektrárna v Třebovicích staví se
prozatím na výkon 42.000 kW, jest
však schopna dalšího rozšíření až na
200.000 kW. Parní turbiny v této
elektrárně hnány budou parou
z Löfflerových kotlů o tlaku 130
Atm.
Tato elektrárna po svém
spuštění zásobovati bude nejen střed
a sever, nýbrž i východ země
Moravskoslezské a větší část
západního Slovenska, kam již
moravskoslezské
elektrárny
vybudovaly vedení 100.000 V (Mor.
Ostrava—Žilina ).

Obchodní dům SME v Husově třídě proti nádraží

Vleklá hospodářská krise, která zasáhla těžce všechen průmysl, nezastavila další vzrůst SME, které
zaznamenávají nové úspěchy v akvisici, hlavně v severní části svého území, a to u průmyslových závodů,
které nuceny jsou, hlavně v důsledku této krise, při nedostatečné obchodní konjunktuře, snižovati své
výrobní náklady na míru co nejmenší, k čemuž vydatným pomocníkem je jim elektrisace.
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Popsaný rozvoj a úspěchy soustavné elektrisace jsou dokladem, že společnosti, pověřené prováděním
elektrisace, dovedly řádně plniti svá poslání, neboť připoutaly na sebe v tak krátké době většinu
průmyslových závodů, které zastavily amortisovaná vlastní zařízení na výrobu energie a provedly nákladné
investice na elektrisaci svých podniků jedině pro výhody, které jim soustavná elektrisace přinesla a které
objevily se ve snížení výrobních nákladů jejich průmyslových výrobků.

Jez na Bečvě u SME

Dosavadní investiční práce na poli soustavné elektrisace bude zajisté pokračovati tak, aby její
výsledky mohly se srovnávati se stavem elektrisace kdekoliv jinde. Jest ovšem zapotřebí, aby tato velká
práce byla veřejností řádně sledována a její výsledky spravedlivě posuzovány.

Spínací stanice SME v Dluhonicích u Přerova
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Velkoelektrárna v Třebovicích u Mor. Ostravy

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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