
Severov˘chodní ãástí národní pfiírodní
rezervace Îebraãka protéká umûl˘ kanál –
ml˘nsk˘ náhon Strhanec, kter˘ za dobu své
existence jiÏ získal pfiírodû blízk˘ charakter.
První zmínka o ml˘nském náhonu pochází
z roku 1481. Strhanec je vyveden na pravém
bfiehu z fieky Beãvy nad jezem v Oseku nad
Beãvou, pokraãuje samostatn˘m korytem
smûrem na Prosenice a dále protéká Îeb-
raãkou do Pfierova, kde se u dne‰ního v˘sta-
vi‰tû dûlí na dvû ramena. Jedno pohánûlo
tzv. Mal˘ ml˘n (roku 1508 Vilém z Pern-
‰tejna udûlil Mikulá‰i a Janu Hulínsk˘m
povolení ke stavbû nového ml˘na – téÏ zván
Chylkovsk˘, sirotãí, Kry‰kÛv, naposledy
HegerÛv) a posléze se vlévalo zpût do Beãvy
pod dne‰ní Sokolovnou. Druhé rameno
náhonu teãe dál na západ, kde pfiivádûlo
vody do obecního rybníka zfiízeného v roce
1519 z kusu pastviska zvaného Kaãiãno (cel-
kem v prostoru mezi Pfiedmostím a Dluho-
nicemi byly rybníky ãtyfii). V místech nynûj-
‰ího elektrárenského zafiízení v Dluhonicích
se toto rameno vlévá zpût do Beãvy.

Vzhledem k vhodn˘m podmínkám byla jiÏ
v minulosti snaha o vyuÏití energetického
potenciálu Strhance. Nûkdy pfied rokem
1900 bylo podle tehdej‰ího moravského
zemského zákona ã. 65 z roku 1870 o pou-
Ïívání a provádûní vod a obranû proti nim
zfiízeno druÏstvo nazvané “SdruÏení maji-
telÛ vodních práv na ml˘nské strouze Str-
hanec“. âleny tohoto sdruÏení byl Válcov˘
ml˘n a elektrárna v Podol‰í, Rolnick˘ akci-

ov˘ cukrovar v Mal˘ch Prosenicích, Jindfiich
Peterka se sv˘m ml˘nem, elektrárnou
a pilou v Mal˘ch Prosenicích, Mûsto Pfierov,
které vlastnilo hydrocentrálu v L˘skách, dále
firma Heger – ml˘n v Pfierovû, Rajmund
Jelínek – ml˘n v Pfierovû a Továrna umûl˘ch
hnojiv v Pfierovû. Je‰tû ve 30. letech 20. sto-
letí vyuÏívalo vodní sílu Strhance po celé
jeho délce sedmnácti kilometrÛ sedm prÛ-
myslov˘ch podnikÛ. 

V souãasné dobû pfiedstavuje tento pÛvod-
nû umûl˘ vodní tok, a to nejen v NPR Îeb-
raãka, dÛleÏité stanovi‰tû nûkolika druhÛ
vzácn˘ch vodních ÏivoãichÛ vyÏadujících
vysokou kvalitu vody. Zajímav˘ je v˘skyt
vodních mlÏÛ velevruba tupého (Unio cras-

sus) a hrachovky fiíãní (Pisidium amnicum).
Na území rezervace vodní hladina ve Str-
hanci v dÛsledku zaná‰ení koryta splaven˘-
mi sedimenty rok od roku vzrÛstá, a dochá-
zí tak k zamokfiování bezprostfiedního oko-
lí. Pfii zv˘‰en˘ch prÛtocích pfii jarním tání
a letních boufikách voda ze Strhance zavod-
Àuje síÈ odstaven˘ch fiíãních ramen tzv.
smuh, coÏ jsou terénní deprese ‰iroké ve
dnû 1,5–5 m a hluboké 1,5–3,5 m. V nich,
po obou stranách Strhance, nalezneme
vzácné porosty Ïebratky bahenní (Hottonia

palustris). Tento rozvûtven˘ systém smuh je
ãásteãnû zazemnûn naplaveninami a místy,
bohuÏel, zavezen odpady.

MnoÏství vody ve Strhanci se s ohledem na
jeho prÛmyslové vyuÏití fiídí manipulaãním
fiádem jezu v Oseku nad Beãvou.
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Strhanec is a man-made channel which

runs through the northern part of Îebraã-

ka, the national nature reserve. This chan-

nel used to serve as a millrace but throug-

hout the time it acquired a natural charac-

ter. The millrace was first mentioned in

1481. Its good position and high energetic

potential gave rise to attempts for its explo-

itation. In the 30’s of the 20th century seven

industrial companies used its power along

the length of 17 kilometres. Nowadays, this

channel serves, and not only on the area of

the reserve, as a home for many rare water

animals that require high quality of water.
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