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Zhruba pět Pilských nádrží 
by se objemově vešlo do vod-
ního díla, které by mohlo 
v budoucnu vyrůst severně od 
Žďáru nad Sázavou. 
� Lenka Kopčáková

Ministerstvo zemědělství předsta-
vilo v květnu 31 nových lokalit, kte-
ré chce zařadit do Generelu území 
chráněných pro akumulaci povrcho-
vých vod. Sedm vodních nádrží by 
mohlo být v Kraji Vysočina, z toho 
jedna přímo nad naším městem.

S objemem 10,5 mil. m3 a rozlo-
hou 196 ha by byla obsahově zhru-
ba pětkrát větší než Pilská nádrž. Ta 
má pro srovnání objem 1,9 mil. m3 
a rozlohu 57,6 ha.

K plánu této vodní nádrže směřu-
je i dotaz v rubrice občanů na webu 
města Žďáru nad Sázavou. 

Jak odpovídá vedoucí odboru roz-
voje a ÚP Irena Škodová, jedná se 
o lokalitu na Stržském potoce, nad 
Konventním rybníkem. „Lokalita 
může sloužit pro vodárenské využití, 
jako výhledový vodní zdroj pro odběry 
vody a nadlepšování průtoků v Sáza-
vě,“ vysvětluje vedoucí RÚP.

Jen pro připomenutí, myšlenkou 
využití nádrže Strž pro Žďár, popř. 
stavby další nádrže, s pracovním 

názvem Strž II. se již před třiceti 
lety zabývali odborníci s podporou 
tehdejší radnice.

Dle nedávné zprávy ČTK by 
zamýšlených 31 nových lokalit 
zadrželo až 273 milionů m3 vody, 
což je zhruba třetina vodní nádrže 
Orlík. Podle ministra zemědělství 
Miroslava Tomana s projektem sta-
rostové obcí daných lokalit souhla-
sí. 

Velké vodohospodářské stavby 
včetně nových přehrad mají zmírnit 
projevy sucha související se změnou 
klimatu. Již nestačí jen se zaměřovat 
na zadržování vody v krajině, což 
je nezbytné pro stav půdy a krajiny. 
Mezi tato opatření náleží obnova a 
stavba rybníků, obnova lesů, zasta-
vení meliorací a naopak obnova 
mokřadů a lesních tůní, také rozdě-
lení obřích lánů remízky...

„Je třeba zachycovat srážkové vody 
v menších přehradních nádržích, 
jejichž kapacita se pak stačí během 
zimy a jara doplnit. Pokud vodu neza-
držíme, odtéká, aniž bychom ji moh-
li využít k hospodářským potřebám,“ 
uvedl ministr Toman pro média.

Ne nadarmo se Česku říká střecha 
světa. Nepřitéká k nám žádná větší 
řeka, ale jsme významnou pramen-
nou oblastí kontinentu, čili evrop-

ským rozvodím. To rozděluje ČR 
na tři evropská povodí: povodí La-
be (úmoří Severního moře), povo-
dí Dunaje (úmoří Černého moře) 
a povodí Odry (úmoří Baltského 
moře). 

Doposud bylo v Generelu území 
chráněných pro akumulaci povr-
chových vod označeno 65 míst a 
dalších 31 nových lokalit vhodných 
pro stavbu vodního díla přibude. 

Starší lokality byly již dříve na 
seznamu Směrného vodohospo-
dářského plánu. Některé ovšem 
po námitkách místních obyvatel v 
uplynulých desetiletích ze seznamu 
zmizely. Zhoršující se sucho nás asi 
brzy donutí postoje přehodnotit a 
ujasnit si priority. 

Nejbližším příkladem odporu pro-
ti nádržím může být rozsáhlá petice 
s 25 tisíci podpisy z roku 2016, kte-
rá protestovala proti stavbě vodní 
nádrže Čučice na Třebíčsku. Údo-
lí řeky Oslavy je totiž vyhlášenou 
rekreační oblastí a Povodí Moravy 
tehdy přípravu projektu na nátlak 
veřejnosti zastavilo. 

Většina nových nádrží má být 
vodárenských, takže nejspíš kolem 
sebe bude mít i ochranná pásma 
vodních zdrojů. Na ta platí zvlášt-
ní režim, např. se zákazem stavební 

činnosti, aplikace chemických hno-
jiv a posypů silnic, s nutností proti-
erozních opatření...

Jak ministr Toman uvedl pro 
ČTK, pokud se seznam lokalit roz-
šíří, potrvá nejméně pět až sedm let, 
než se dokončí průzkumy a dopado-
vé studie. Příprava a výstavba vod-
ních nádrží trvá mezi 15 a 20 lety a 
úlevu by tak mohly přinést hlavně 
našim potomkům. 

V Kraji Vysočina by nové vodní 
nádrže měly být v katastrech obcí, 
které předem vyjádřily se stavbou 
souhlas. 

Zde je přehled:
Vodní nádrž na Stržském poto-

ku u Žďáru n. S. (objem 10,5 mil. 
m3,196 ha); VN Ostružno na Hav-
líčkobrodsku (objem 1,8 mil. m3, 
plocha 49,6 ha); VN Střížov na 
Chotěbořsku(4,7 mil. m3, 56,5 ha); 
VN Brodce na Jihlavsku (7,2 mil. 
m3, 90,30 ha); VN Batelov na Jih-
lavsku 1,46 mil. m3, 49,18 ha); VN 
Chotěbudice na Třebíčsku (2,83 
mil. m3, 62,61 ha); VN Vosovec 
(1,35 mil. m3, 71,04 ha) těsně za 
hranicemi Jaroměřicka na Třebíčsku 
s JM krajem.

 Názory zastupitelů k tématu
 na straně 6.

NA MAPCE severního okraje Žďáru nad Sázavou jsou zakresleny tři součas-
né vodní nádrže. Vyznačený pruh mezi nádrží Strž a Konventským rybníkem 
nastiňuje lokalitu, kde by na Stržském potoce mohlo v budoucnu nové vodní dílo 
vzniknout.  Zdroj: archiv ŽN

V území nad Žďárem plánují přehradu

Pro připomenutí přinášíme pře-
hled současných vodních nádrží 
v okolí našeho města a jejich para-
metry a využití: 

Vodní nádrž Pilská
(Rozloha 57,6 ha; objem 1,9 

mil. m3; hloubka u hráze 8,6 m; 
přítok Sázava, odtok Sázava)

Vybudována byla v letech 1959–
1962 na místě původního rybníka 
Pilský, homogenní zemní hráz je v 
místě původní rybniční hráze. Hlav-
ním účelem nádrže bylo zásobová-
ní strojírenského průmyslu vodou. 
Dnes je nádrž obklopena příměst-
skou rekreační zónou s cyklostez-
kou, po vodní hladině se můžeme 
projet v loďce nebo na šlapadlech. 
Pilská nádrž je i rájem rybářů, je-
jím účelem je ochrana města před 
povodněmi. 

Zajímavostí je, že nádrží prochá-
zí historická zemská hranice Čech 
a Moravy. Asi sto metrů jižněji to ve 
volnočasovém areálu Pilák připo-
míná sousoší „Hraniční kámen“ se 
lvem a orlicí po bocích, od žďárské-
ho umělce Michala Olšiaka.

Vodní nádrž Staviště 
(Rozloha 15,29 ha; objem 0,6 

mil. m³, hloubka u hráze 10,8 
m; přítok potok Staviště, odtok 
potok Staviště)

Údolní vodní nádrž byla vybu-
dována mezi lety 1956-1959 na 
potoku Staviště poblíž tehdy vzni-
kajícího sídliště Vysočany 1. Jejím 
úkolem bylo zásobování města pit-
nou vodou, proto má ochranná pás-
ma a sama vodní nádrž není veřej-
nosti přístupná. 

S postupným růstem města přesta-
lo Staviště stačit a do zdejší vodáren-
ské soustavy byly připojeny i vzdále-
né vodní nádrže Vír a Mostiště. Po 
roce 1990 zásobování Žďáru vodou 
běží už jen ze vzdálených zdrojů. 
Přehrada Staviště je stále záložním 
zdrojem. Jejím hlavním úkolem je 
ochrana před povodněmi a nadlep-
šování minimálních průtoků potoka. 
Na okolních loukách rostou chráně-
né rostliny. V blízkosti přehrady pro-
chází modře značená turistická stez-
ka ze Žďáru na Lhotku.

Vodní nádrž Strž 
(Rozloha 24,15 ha; objem 0,5 

mil. m³, hloubka u hráze 5,5 
m; přítok Stržský potok, odtok 
Stržský potok)

Na místě vodní nádrže se dříve 
nacházel stejnojmenný rybník. Ještě 
dnes na něj upozorňuje rozcestník 
Strž – rybník. 

Nádrž byla vybudována v letech 
1952-1954 zvýšením hráze rybníka 
ležícího na Stržském potoce v blíz-
kosti Světnova. Tvoří součást vodá-
renské soustavy Želivka.

Jejím hlavním úkolem je nadlep-
šování průtoků potoka, slouží i 
k rekreaci, rybolovu a částečně k 
ochraně před povodněmi.

Vodní nádrž je snadno dostupná, 
v okolí jsou chatové osady. Podél 
Strže vede zelená turistická značka 
ze Světnova na Stržanov. -lko-

Jaké máme vodní nádrže v okolí Žďáru
Vodní nádrže Pilská
a Strž slouží tradičně

k rekreaci


