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Voda z nádrže Mostiště 
do Třebíče proudí už přes 
padesát let.  

 Antonín Zvěřina

Loni v listopadu uplynulo 50 let, 
kdy do Třebíče začala proudit voda 
z nádrže Mostiště nedaleko Velkého 
Meziříčí. „Je to výročí vodárensky veli-
ce významné,“ sdělil ředitel Vodáren-
ské akciové společnosti Třebíč Jaro-
slav Hedbávný. 

Připomněl, že tehdy došlo k pro-
pojení dvou velkých vodárenských 
soustav. To dalo podnět ke vzniku 
Vodárenské soustavy jihozápadní 
Moravy. Hedbávný vysoce ohodno-
til roli vodojemu Kostelíček v rámci 
propagace vodárenství; ho loni nav-
štívilo přes šest tisíc osob.

Voda do příkopu
„Pokud se podíváme do historie, prv-

ním vodárenským systémem byl vodo-
vod, který napájel z rybníku Kuchyň-
ka zámecký příkop. Když se opravoval 
zámek a zámecký příkop, objevilo se 
tam dřevěné potrubí,“ poznamenal 
Hedbávný. Tento vodovod pochází 
patrně z 15. či 16. století. 

Prvním vodovodem pro záso-
bování pitnou či užitkovou vodou 
byl přívod z rybníku Babák. První 
moderní vodovod z Vodovodního 
rybníka pochází z roku 1888. Pro-
vizorní vodovod z řeky Jihlavy začal 
fungovat v roce 1927. Heraltický 
vodovod přivedl vodu do Třebíče 
v roce 1936. 

Voda do Třebíče proudila i z nádrže 
Lubí, v letech 1962 až 1986. Násle-
doval zmiňovaný přívod vody z Mos-
tiště, který v roce 1982 doplnil Vra-
novský vodovod. 

„Voda z Babáku proudila do kašen 
na náměstí,“ naznačil Hedbávný. 
Voda sloužila všem, napájel se tam 
dobytek, ale stejnou vodu používali i 
obyvatelé města. „Hygiena tam určitě 
chyběla,“ vyjádřil se Hedbávný. Něco 
takového přinášelo do města i nej-
různější nemoci. 

Z té doby pochází vzácný doku-
ment, Listina Smila Osovského, kde 
je psáno, že tehdejší majitel panství 
touto listinou osvobodil rybníky na 
Týnském potoku, včetně rybníku 
Babák, od daní a poplatků.     

Zbouraly se kašny
Tím umožnil zásobovat náměs-

tí vodou. V roce 1888 byl oprave-
ný Vodovodní rybník, a voda z něj 
byla napojená na původní potrubí 
z rybníku Babák. „V té době byly na 
náměstí zbourané kašny, sochy z nich 
přemístěny a místo kašen instalovány 
takzvané výtokové stojany,“ pozname-
nal Hedbávný.

Byl jich patrně dvanáct, nebo tři-
náct, a pokryly vnitřní město a Sta-
řečku. „To už byl modernější způsob 
odběru vody, než z kašen,“ sdělil He-
dbávný. I přes určité úpravy se jed-
nalo o vodu povrchovou, s menší 
kvalitou. 

Postupně se město rozrostlo, a 
vody byl nedostatek. Proto se vybu-
doval provizorní vodovod z řeky Jih-
lavy. Odběrné místo bylo v lokali-
tě u části Kočičina. „Když se stavělo 
parkoviště pro obchodní dům, snížila 

se hladina vody v řece natolik, že bylo 
vidět torzo základu odběrného objek-
tu,“ poukázal Hedbávný. 

Doplnil, že z tohoto vodovodu 
se už zaváděly vodovodní přípojky 
do jednotlivých nemovitostí. Bylo 
to v ulicích Bráfova, Sirotčí, či části 
ulice Znojemská. „Čekáme, že až se 
bude, možná už v příštím roce, opra-
vovat ulice Bráfova, s velkou pravděpo-
dobností narazíme na původní vodo-
vodní přípojky,“ nastínil Hedbávný.  

Zřejmě budou z olova, které se teh-
dy používalo. „Olovo mělo jednu vel-
kou výhodu a jednu velkou nevýhodu,“ 
naznačil Hedbávný. Nekorodovalo, 
ale jedná se o toxický prvek. Pokud 
voda stála v potrubí delší čas, olo-
vo vstřebala a docházelo k otravám 
z vody.

Hledala se příčina 
Dlouho se hledala příčina, a moh-

lo za to olověné vodovodní potrubí. 
To se proto přestalo používat. Tento 
vodovod zavedl i vodoměry. Tehdy 
se také začalo za odběr vody platit. 
Dvě koruny stála voda z výtokové-
ho stojanu a tři koruny za odběr přes 
vodoměr. 

„Z dnešního pohledu se zdá, že je 
to málo. Vzhledem k tehdejší hodno-
tě peněz po přepočtu se však dostane-
me ke stejné ceně, jako dnes,“ vysvět-
lil Hedbávný. Pokud jde o heraltický 
vodovod, loni v září uplynulo 80 let 
od zahájení jeho výstavby. 

„V těchto dnech se připravuje studie, 
která připravuje jeho přestavbu. Leží 
před námi otázka, zda nynější areál 
ponecháme jako skanzen, a vedle vybu-
dujeme moderní úpravnu,“ pozname-
nal Hedbávný. 

V padesátých a šedesátých letech 

se opět začal projevovat nedostatek 
vody. Jedna ze studií, která se nako-
nec uskutečnila, navrhovala zřídit 
provizorní vodovod z nádrže Lubí. 
Vznikaly další studie vodních nádrží 
na Klapovském potoku, či na řece 
Brtnici. 

Nakonec vítězí varianta napojení 
na nádrž Mostiště. Defi nitivní roz-
hodnutí padlo v červnu 1961, stav-
ba začala v únoru 1964, a první voda 
byla do Třebíče vpuštěna 29. listopa-
du 1966.

Postupně se na vodovod začaly 
napojovat další obce. Prvotně bylo 
vybudováno 27 kilometrů potrubí. 
Současně se uskutečnila rekonstruk-
ce vodovodních řadů v Třebíči. 

Nádrž Mostiště, severně od Velké-
ho Meziříčí, se začala stavět v roce 
1960. Plně byla napuštěna o rok 
později. Objem nádrže činí dvanáct 
milionů metrů krychlových vody. 
Původně měla sloužit pouze pro Vel-
ké Meziříčí. 

Rekonstrukce Mostiště
První velká rekonstrukce úpravny 

vody v Mostišti, za zhruba 50 mili-
onů korun, se uskutečnila v roce 
2005, po havárii hráze vodní nádrže. 
Poslední rekonstrukce, v roce 2015, 
měla název: Zajištění kvality pitné 
vody ve vodárenské soustavě Jihozá-
padní Moravy. 

První část, Třebíčsko, si vyžádala 
asi 450 milionů korun. Výkon úprav-
ny vody je nastavený na 200 litrů za 
vteřinu, současný výkon činí 110 
litrů vody za vteřinu. Na Třebíčsko 
přiteče ročně z Mostiště asi milion 
kubíků vody.

Z Vranova jsou to přibližně tři 
miliony kubíků a z Heraltic půl mili-

onů kubíků. Hedbávný upozornil, 
že výhodou Mostiště, oproti vodě 
z Vranovské přehrady, spočívá v tom, 
že nádrž byla postavená jako vodá-
renská. Čili má veškerá zabezpečení, 
s tím související. 

Vranov má proti Mostišti výhodu 
v tom, že se jedná o nádrž zhruba 
desetkrát větší. Má objem přes sto 
milionů kubíků vody. „Velké srážky, 
sucho, se na Mostišti projeví daleko 
významněji,“ podotkl Hedbávný. 

Ten se také vyjádřil k výstavbě 
vyhlídkové plošiny nad vodojemem 
v Balinách u Velkého Meziříčí. Ta 
se stavěla v rámci zmiňovaného pro-
jektu Zajištění kvality pitné vody, 
a nikdy na ni nebyla získaná žádná 
dotace, jak uvedla některá média. 
Další podobný objekt se nachází u 
Rudíkova. Obě místa jsou častým 
cílem turistů. 

Hedbávný informoval, že koncepce 
vodárenského systému se formovala 
v 70. letech minulého století. Tehdy 
se předpokládala spotřeba vody 200 
litrů a více na osobu. Realita je asi 70 
litrů na osobu a den. „Z toho důvodu 
je vodárenská soustava naddimenzova-
ná. Pokud nedojde k zásadnímu navý-
šení spotřeby vody, bude jí dostatek,“ 
uvedl Hedbávný. 

Netajil, že vše může změnit také 
sucho. Nejvíce ohrožená je lokali-
ta u Heraltic. Tam jsou vybudované 
zdroje, které se zatím nevyužívají. Ty 
představují určitou rezervu. Vše také 
může změnit dostavba Jaderné elek-
trárny Dukovany. 

„Navýšení by měl pokrýt vranov-
ský zdroj bez problémů,“ myslí si He-
dbávný. Doplnil, že z tohoto důvo-
du se žádné rozšíření vodovodní sítě 
neplánuje. 
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Třebíč nedostatkem vody trpět nebude


