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Otázka na červen:
� Sleduje váš politický klub, jaké přínosy, ale i dopady může mít stav-

ba poměrně velkého vodního díla na město Žďár nad Sázavou - a zda si 
město může diktovat nějaké podmínky, např. v možnosti získání bližší-
ho zdroje pitné vody, ale i bezpečnosti města? 

Bez vody není života
Zprvu je třeba uvést na pravou míru, že 

není rozhodnuto o stavbě žádného vodní-
ho díla v okolí Žďáru. K tomuto rozhod-
nutí vede velmi trnitá cesta trvající několik 
desetiletí. Do Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod a základní 
zásady využití těchto území vložilo minis-
terstvo zemědělství (MZe) ke stávajícím 
65 lokalitám dalších 31 nových lokalit, kte-

ré jsou z mnoha hledisek vhodné pro stavbu vodního díla. Míst, která jsou 
vhodná pro akumulaci povrchových vod, je v ČR jako šafránu. Proto je třeba 
je chránit pro budoucí generace. Svým způsobem jsou neobnovitelná. 

Jde o jedno z řady opatření, které MZe přijímá, aby zmírnilo projevy sucha 
související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských 
staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, 
obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny polními cestami osá-
zenými stromy a například omezením maximální velikosti polí.

Žďár má velké štěstí, že je napojen na dvě robustní vodárenské soustavy 
(Mostiště a Vír), ale smůlu, že se nachází na špici rozvodí, ze kterého veškerá 
voda odteče. Budeme muset umět tuto vodu u nás zadržet. Každá kapka této 
životadárné kapaliny se bude počítat. 

Jen přehrady proti suchu nepomohou
Sucho je větší problém než koronavirus. 

Zásadní sice je stavba přehrad, ale jenom 
přehrady nám proti suchu nepomohou, 
potřebujeme vodu pozdržet v půdě a v kra-
jině vůbec. Výstavba nových přehrad však 
u nás v současné době trvá přibližně 20 a 
více let. Hlavními příčinami jsou majet-
koprávní vypořádání s vlastníky pozem-
ků, které jsou pro výstavbu nezbytné, a se 

subjekty ochrany přírody, podle kterých „máme přehrad dost“. Myšlenka vodní-
ho díla v tomto místě není nová, hovořilo se o něm ve vedení města už před více 
než 30 lety. Domníváme se, že v současnosti stavba přehrady na Stržském potoce 
opět nabývá aktuálnosti, ale úvahy o získání zdroje pitné vody či o bezpečnosti 
města jsou však zatím předčasné.

Strž II. je v dlouhodobém plánu
V současné době se dostává do popře-

dí návrh ministerstva zemědělství ohled-
ně staveb uvažovaných nových nádrží v 
různých částech republiky. Na Žďársku 
se jedná o dlouho plánovanou stavbu 
Strž II. Je v různých plánech uváděna a 
tak nějak se nám vryla do povědomí. 

Náš region by pravděpodobně ocenil 
další nádrž. Ať k zadržení vody pro růz-

né účely - zmírnění sucha, snížení rychlého odtoku či k vodárenským  úče-
lům. Tato stavba nebude patřit mezi nejakutnější v rámci státního plánování, 
nebude patřit k oblastem, kde zmizí vesnice pod vodou, či se budou bourat 
chaty. Ale zásah do krajiny to je. Pochopitelně dané území má nějaké vlastní-
ky a s těmi je potřeba v budoucnu ze strany státu velmi citlivě jednat a náleži-
tě jejich ztráty kompenzovat.

Při budování kanalizace Stržanov byla v důvodové zprávě zmínka o ochra-
ně vod budoucí nádrže Strž II. Jak moc vody je v daném území pro tak vel-
kou nádrž, musí vědět především stát - respektive organizace Povodí Vltavy. 
O tomto záměru se zřejmě povede v budoucnu hodně jednání. Město a okol-
ní vesnice se jich určitě budou účastnit.

Zadržet můžeme jen to, co naprší
Mění se charakter počasí i ročních obdo-

bí. Teplá suchá léta střídají mírné suché 
zimy a deštivé jaro a podzim je téměř rari-
tou. Zadržování vody v krajině je dobrá myš-
lenka. Nicméně stále bude platit, že zadržet 
můžeme pouze to, co naprší. 

Bude-li pokračovat nedostatek srážek, tak 
jednou z mála možností je výstavba vodních 
nádrží, která se v posledních 30 letech přede-

vším díky environmentálním aktivistům prakticky zastavila. Vzhledem k časové i 
investiční náročnosti přípravy a případné výstavby, která se počítá v desítkách let, 
je oživení záměru na realizaci nádrže na Stržském potoce vzdálenou budoucnos-
tí. Na hodnocení případných přínosů a dopadů dnes chybí bližší technické infor-

mace, protože vedle umístění a kapacity prakticky nic nevíme. 
Předpokládám, že s ohledem na blízkost městu bude MěÚ a vedení města další 

vývoj sledovat a vyhodnocovat ve všech ohledech, protože voda se stala strategic-
kou komoditou.

Jde o udržení vody v krajině
Otázka adaptace našeho města na 

klimatické změny či boj se suchem 
jsou oblasti, jimž se v rámci ŽĎÁR-
ŽIVÉ MĚSTO věnujeme dlouho-
době. Uvědomujeme si, že je to pro 
naše město velmi důležité. Primární je 
dostatek kvalitní pitné vody a udržení 
vody v krajině.

Stávající diskuse o nové přehradě 
je však diskusí o něčem, co není zdaleka jasné. Podobných záměrů leží na 
ministerstvech tlusté fascikly a vytáhnou se vždy, když se to zrovna hodí. 
Jako vhodné místo se tak „Strž“ definuje déle než půl století. A myslím, že 
tomu tak ještě dlouho bude. Jsou totiž jiná území, kde je umístění přehrad 
jako zdroje pitné vody vhodnější. 

Pokud nám tedy jde primárně o pitnou vodu, hledejme bezpečné řešení. 
Pokud jde však o zadržení vody v krajině tak, aby nasytila půdu, pak se musí-
me soustředit spíše na pestrou a členitou krajinu. To je věc, se kterou navíc 
můžeme něco dělat hned, na rozdíl od nákladných přehrad.  Bohužel tento 
způsob uvažování, spočívající ve snížení výměru polností a větší zodpověd-
nosti zemědělců za hospodaření v krajině, u současné vlády příliš podpory 
nemá.

Obnovme hydrogeologický režim krajiny
Sucho je problém, který trápí naši 

krajinu už dlouhou dobu a problém se 
stále zvyšuje. Stavbu velkých vodních 
děl nepovažujeme za dobré řešení, pro-
tože je to jen jako když vám zatéká do 
domu a postavíte se na místo kyblík. 
Není řešena příčina, ale jen následek. 
Navíc vodní dílo zničí spoustu krásné 
krajiny. Místo toho bychom měli změ-

nit přístup k životnímu prostředí. Měli bychom na velkých lánech vysazovat 
rozptýlenou zeleň, vyvarovat se erozním plodinám (řepka, kukuřice), nechat 
vodu plynout v přirozených klikatých korytech a někde ji nechat také vylévat 
se ze břehů, rušit meliorace (odvodnění), zakládat tůně a mokřady, na vodních 
plochách nechat ostrůvky pro ptáky a jiné živočichy, ve městech využívat dešťo-
vou vodu k závlaze, na zahrádkách nahradit trávníky a bazénky vhodnou zelení, 
v lesích postupně nahrazovat nepřirozené smrkové monokultury. To vše, aby-
chom obnovili přirozený hydrogeologický režim krajiny. Pokud bychom takto 
postupovali, naše krajina dokáže zadržet 10 x více vody jako největší přehrada v 
zemi a 700 x více jako uvažovaná přehrada na Stržském potoku. 

Zatím nám „uteklo hodně vody“
Je zcela jasné, že voda by se měla zadržovat v 

krajině všemi způsoby. Od malých vsakovacích 
systémů, přes retenční nádrže, až do jisté míry i 
pomocí větších vodních děl. 

Zemědělská krajina ale dokáže rovněž zadržet 
více vody, a to až o 40%. To je ale podmíně-
no správným hospodařením. Zmíněná vodní 
nádrž, která je srovnatelná s Velkým Dářkem, 
se zhruba v osmdesátých letech držela v gene-
relu, který řešil zdroj pitné vody pro naše měs-

to. Od té doby ale, jak v přeneseném slova smyslu, tak i ve skutečnosti, uteklo hod-
ně vody (bohužel i z krajiny, kde měla zůstat). Obce v blízkosti plánované nádrže, 
jako jsou Cikháj, Světnov, Stržanov a další, se v poslední době rozvíjely. Domnívám 
se tedy, že nelze mluvit o zdroji pitné vody, protože by se musela důsledně dodržet 
ochranná pásma, která by procházela přes zmíněné obce. Pak by se jednalo „jen“ o 
zadržení vody v krajině. Toho lze dosáhnout i jinými způsoby. Proto je bezpodmí-
nečně nutné, aby povodí Vltavy tuto záležitost diskutovalo i s městem Žďár.

Nové rezervoáry vody jsou nutností
Vodní díla tohoto rozsahu nejsou v žád-

ném případě záležitostí jednotlivých měst 
a obcí. Jsou v každém případě součástí glo-
bálního plánu hospodaření s vodou v krajině 
celého Česka. V současné době prohlubují-
cího se sucha a zhoršování dostupnosti pod-
zemních zdrojů je budování nových povr-
chových rezervoárů pitné vody ne možností, 
ale nutností. O jejich umístění musí vždy 

rozhodovat odborníci (hydrologové, meteorologové, vodohospodáři). Projek-
ty a realizace vodních staveb pak patří do rukou profesionálů. 

Dle mého laického názoru je lokalita s nulovým osídlením, vynikající čisto-
tou životního prostředí, velkým množstvím spadlých dešťových a sněhových 
srážek, nacházející se těsně pod vrcholem evropského rozvodí, ideální volbou.
 -lko-

Nejvyšší čas zadržet vodu v krajině

Radek
Zlesák,
klub ANO
2011

Jan
Havlík,
klub
Změna 2018

Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL


