
 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 
 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně  

karta přístupnosti   

Základní informace 

 

Areál Kouty, Kouty nad Desnou 30, 788 11  

(nástupní místo na exkurze: autobusová zastávka před 

SKI areálem)  

GPS: N 50.103284, E 17.130051  

 +420 602 322 244 

 info@k3-sport.cz 

 http://www.dlouhe-strane.cz 

Popis  

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se nachází v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Jedná se 

o největší přečerpávací elektrárnu v ČR. Do provozu byla uvedena v roce 1996. Funguje jako obří 

akumulátor energie na principu přečerpávání vody z dolní do horní nádrže a opačně. Horní nádrž se 

nachází ve výšce 1350 m n. m. a pojme 2 580 000 m3 vody (plocha 15,4 ha). Dolní nádrž v nadmořské 

výšce 825 m n. m. má objem 3 405 000 m3 (plocha 16,3 ha). Zázemí elektrárny se nachází v podzemí.  

Prohlídka elektrárny se skládá ze tří částí: 1. Návštěva Infocentra – promítání krátkého filmu  

a představení elektrárny, 2. Exkurze do podzemních částí elektrárny a 3. Cesta autobusem kolem dolní 

nádrže. Prohlídka probíhá vždy s průvodcem a trvá 2 hodiny. Prohlídka horní nádrže (čtvrtá část 

programu) je součástí druhého prohlídkového okruhu, který je dostupný pouze během hlavní sezóny 

(od května do října). K horní nádrži je možné se vydat i individuálně sedačkovou lanovkou ze SKI areálu 

Kouty a pak pokračovat pěšky (po značené turistické trase, 2,5 km), na kole (po asfaltové cestě, 4,5 km, 

převýšení asi 250 m) nebo využít kyvadlovou dopravu (minibus). 

Přístupnost  

Vstup  

❖ Exkurze začíná v Areálu Kouty v Koutech nad Desnou, odkud vyjíždí autobus, který přepraví 

návštěvníky do areálu elektrárny. Alternativní způsob dopravy do areálu elektrárny (např. 

vlastním autem) není možný (jedná se o vjezd do chráněné krajinné oblasti).     

❖ U vstupu do vnitřních prostor elektrárny je 1 schod.   

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm. 

❖ Výška prahu je max. 2 cm. 

Vnitřní prostory – infocentrum a zázemí elektrárny   

❖ Všechny komunikační cesty v budově jsou široké min. 150 cm.  

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. 

❖ Na komunikačních cestách nejsou prahy vyšší jak 2 cm.   

❖ V prostorách jsou odpočinková místa k sezení. 
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❖ V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku nebo s dětským 

kočárkem. 

❖ Exponátů a informačních panelů se není možné dotýkat, ale je možné si je prohlížet  

z bezprostřední blízkosti. Haptické modely exponátů nejsou k dispozici.  

❖ Exponáty a jejich popisky jsou dobře viditelné jak z pozice osoby sedící/osoby malého vzrůstu, tak 

z pozice osoby stojící. 

❖ Popisky exponátů a texty na informačních panelech jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké 

(dostatečně velké písmo, jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí). 

❖ Promítaný film je dostupný v českém jazyce bez titulků. 

Vnější prostory 

❖ Vnější prostory zahrnují venkovní areál elektrárny vč. dolní a horní nádrže.  

❖ Vstup do areálu je bezbariérový a dostatečně široký. 

❖ Trasa má zpevněný a rovný povrch (bez větších defektů). Komunikace kolem horní nádrže slouží 

v létě jako trasa pro inline bruslení.   

❖ Šířka trasy je min. 150 cm. 

❖ Areál elektrárny a dolní nádrž se nachází v rovině až mírně zvlněném terénu (s podélným sklonem 

do 6 %) a výrazně nekomplikuje pohyb osoby na vozíku nebo přístup s kočárkem. 

❖ Na hráz horní nádrže je cca 72 schodů.  (v době rekonstrukce parkoviště pod horní nádrží je 

přístup na hráz z boční strany nádrže – cca 400 m do mírného kopce po asfaltové cestě.  

❖ V areálu jsou odpočinková místa k sezení. 

Bezbariérová toaleta  

❖ K dispozici je pouze běžné WC.  

❖ Přebalovací pult není k dispozici. 

Služby a vybavení  

❖ V areálu elektrárny se nachází: promítací sál (bezbariérový přístup). 

❖ Na exkurzi je nutné se objednat (platí pro jednotlivce i pro skupiny).  

Exkurze se objednává přes on-line formulář na www.dlouhe-strane.cz a musí být hned uhrazená 

❖ Exkurze v cizím jazyce (angličtině nebo němčině) jsou dostupné pouze pro skupiny osob s vlastní 

dopravou (BUS) nebo s využitím dopravy organizátora – min. počet osob 20. Je nutno objednat  

minimálně 1 měsíc předem.   

❖ Exkurze začíná ve Ski areálu Kouty nad Desnu, vyjíždí se od zastávky označené EXKURZE 

❖ Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

❖ Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy v Areálu Kouty. 

❖ Prostory nejsou vybaveny indukční smyčkou.  

❖ K dispozici není tištěný výklad průvodce ani audio průvodce v cizím jazyku.   

Datum zpracování: 11/2022 
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