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Žďárské mosty 6.

Dnešním dílem seriálu o žďár-
ských mostech se po ohlasu čte-
nářů znovu vracíme k Jermářovu 
jezu. 

Na naši otázku, zda poznáte muže 
na snímku, řada z vás reagovala, že je 
vám sice povědomý, ale nevíte. Až na-
ši redakci oslovil Jaroslav Ptáček, syn 
původního správce vodárny. Uvádí, 
že na snímku je Josef Pohanka, teh-
dejší šéf stavebního úřadu MěNV ve 
Žďáře n. S., který zde působil za před-
sedy Vladimíra Kalase. „Na snímku 
roztáčí šoupě a tím uvádí vlastní jez do 
provozu,“ vysvětluje Jaroslav Ptáček.

S sebou přináší fotoalbum. „Mys-
lím, že tato alba existovala jen dvě a 
prof. Jermář jedno věnoval mému tátovi, 
který byl u všeho od samého začátku,“ 
říká, dnes 64letý potomek. Začínáme 
listovat…

„Já jsem na vodárně žil od svého naro-
zení. V horním patře jsme měli byt a 
dole byla strojovna. Byla to první vodár-
na na užitkovou vodu k pecím, když byl 
první odpich na Žďase,“ vysvětluje na 
úvod. 

Pak se prý stavěla podobná vodár-
na na Radoníně a v 63. roce se stavě-
la ještě Bránská vodárna v Klášteře, 
protože ty dvě předchozí již nestačily. 
V roce 1967 byla vodárna u jezu pře-

budována na úpravnu pitné vody. Z 
Bránské vodárny šla jedna větev užit-
kové vody na Žďas a odtud směřova-
la k doupravení až sem. Když se podí-
váme z mostu směrem ke kostelu, po 
pravé straně byl z řeky vstup užitkové 
vody do systému vodárny. Do speci-
ální konstrukce byly umístěny koše 
naplněné koksem pro předčištění 
vody. V nich ulpěly hrubé nečistoty 
a bahno. Voda pak šla potrubím do 
vodárny, kde se dočišťovala na tech-
nickou vodu. 

„Pak se v 70. letech vyhloubily dva 
devadesátimetrové vrty za Křivákem a 
pitná voda se čerpala do globusu před 
halou č. 4,“ vzpomíná Jaroslav Ptáček, 
sám dlouholetý Žďasák.

Sázava původně tekla od dřevěného 
splavu k Veselské ulici a pak kopírova-

VZÁCNÝ záběr. První zleva je stavitel sokolovny Jan Mašek, uprostřed v klobou-
ku a s aktovkou profesor Jermář, vpravo od něj J. Pohanka a zcela vpravo Jaroslav 
Ptáček, správce vodárny.

Jermářův jez přijeli okukovat Brazilci

JAROSLAV PTÁČEK prožil dětství 
ve vodárně Žďasu, kde byl jeho otec 
správce.

NEZNÁMÝM mužem ze snímku je 
Josef Pohanka, šéf Stavebního úřadu ve 
Žďáře n. S.

MONTÁŽNÍ parta s cedulí Ocelostavby Žďár n. S. 1955. První zleva dole Bohu-
mil Kročil, nad ním Václav Coufal, oba Žďáráci. 

HISTORICKY první minuta po spuštění jezu.

la Barákovu ulici směrem k Amylonu. 
Při výstavbě jezu byla přeložena víc 
vpravo. Při listování albem vidíme i 
betonáž dvou pilířů a hrubou stavbu 
nového říčního koryta před vlastní 
ploutví jezu. „Tehdy ještě nebyla pro-
ražena ulice Husova k poště, kvůli níž 
byly zbořeny tři domy,“ říká a ukazuje 
místo na snímku.

V místě dnešní mateřské školy byla 
Králova zahrada. „Tam jsme mu jako 
kluci chodili na blumy a pan Král nás 
honil,“ připomíná si Jaroslav Ptáček 
tehdejší klukoviny. 

Pozastavujeme se nad fotkou z roku 
1955. „To je montážní parta, co děla-
la hydrauliku jezu a je zde vidět začá-
tek a dokončení ploutve a uložení na 
pantech,“ vysvětluje. „První zleva dole 
je Bohumil Kročil, letitý číšník u Veli-
šů a na Nádraží,“ říká. „Nad ním Vác-
lav Coufal, již nežije, a ostatní neznám. 
Mohli by to být montážníci z nějaké cizí 
fi rmy,“ domnívá se J. Ptáček.

Jsou prý jen dva takto automati-
zované jezy v republice. Při povod-
ních se „ploutev“ sklápí téměř do 
roviny, aby velká voda neohrozila 
nižší část Farčat. Pak lze ploutev zase 
vzpřímit. Vrchní hladina jezu se dle 

množství vody regulovala jak elektric-
ky z vodárny, tak i automaticky. „A to 
byl právě ten Jermářův princip hydrau-
liky ovládání jezu na principu rozdíl-
nosti hladin. Jako kluk si pamatuji, že se 
sem přijela podívat delegace až z Brazí-
lie a sám prof. Jermář je provázel. Otec 
jim ukazoval jak jez pracuje a jak se to 
všechno pohybuje,“ uvádí Ptáček, ml. 
Jez ale není sjízdný pro vodáky. 

Ze svého dětství si vybavuje vel-
kou povodeň, kdy obyvatele vodár-
ny vyváželi ven na loďkách hasiči ze 
Žďasu. Na událost, že Farčata byla 
pod vodou, vzpomínají ostatně i dal-
ší pamětníci - tehdy místní kluci, kte-
ří se po zaplavené louce proháněli v 
neckách. Sázava měla tehdy průzrač-
nou vodu a lidé se sem chodili kou-
pat. Děti však málokdy bez dozoru 
dospělých, protože řeka v těchto mís-
tech byla zrádná. 

„I já jsem se tu dvakrát topil,“ při-
znává dnes již se smíchem Jaro-
slav Ptáček. Je zajímavé, že v rámci 
výstavby nového jezu prof. Jermář 
navrhoval veřejné koupaliště, na kte-
ré však nikdy nedošlo. Pod jezem je 
nové koryto řeky vydlážděno kame-
ny.

Když dále listujeme albem, nad 
obrázkem staré lávky s dřevěný-
mi česly J. Ptáček vzpomíná, že po 
uvedení jezu do provozu, asi v roce 
1957, ty původní piloty a zasazené 
sloupy vojáci likvidovali odstřelová-
ním. 

Dostáváme se k docela vzácnému 
záběru skupinky lidí. 

První z leva je prý stavitel Jan Ma-
šek, starý Žďárák, který postavil soko-
lovnu. „Kolik mu tehdy bylo nevím, ale 
on vypadal pořád stejně. Pamatuji, že 
pak jen hůře chodil. Vždy jej doprovázel 
vlčák, který mu nesl hůlčičku. Měl syna 
Jana, který bydlel na Dagmarkách,“ 
vybavuje si můj průvodce. „Další na 
snímku je pan Procházka z Hamrů. 
Nevím, proč na snímku fi guroval, vedle 
je profesor Jermář, pan Pohanka a zce-
la vpravo můj otec Jaroslav Ptáček. Zde 
mu bylo asi 44 let,“ říká jeho potomek 
na závěr našeho povídání. 

 Lenka Kopčáková, 
 Foto: autorka a archiv Ptáček


