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Obyvatele Jihlavy zásobuje vodou
už 50 let Hubenovská nádrž
Hubenovská nádrž se postavila před 50 lety. Hned v počátku
se řešil spor mezi rybáři a vodohospodáři.
 זAnna Svobodová

V letošním roce bude Hubenovské
nádrži, která zásobuje pitnou vodou
padesátitisícovou Jihlavu a přilehlé
okolí, rovných padesát let.
Povolení k postavení vodní nádrže
bylo vydáno v roce 1966, se samotnou výstavbou se začalo až o dva roky
později. Stavba probíhala v letech
1968-1972 a náklady činily 26 milionů korun.
Hráz má devatenáct metrů a rozloha nádrže je 55 hektarů. Přehrada má
dva přivaděče. První vede z Jedlovského potoka a má délku téměř 1,5
kilometru. Druhý přivaděč je dlouhý čtyři kilometry a vede z Jiřínského
potoka. Správcem nádrže je Povodí
Moravy.
S naplňováním nádrže se začalo 29.
prosince 1971. „I když voda z Maršovského rybníka naplnila již přehradu do výše přesahující 10 metrů, hladina nádrže se očividně zvýší až s jarním
táním,“ uvedly tehdejší noviny Jiskra
v únoru 1972.
Plocha povodí Maršovského potoka dosahovala 20 kilometrů čtverečních a dlouhodobý průtok činil 150
litrů za vteřinu.
V roce 1976 zde bylo vytvořeno
pásmo hygienické ochrany. Jak na
svých webových stránkách Povodí
Moravy uvádí, voda z hubenovské
nádrže je vedena do úpravny vody
v Hosově, kde dochází k úpravě na
pitnou vodu. Pitnou vodu je možné
dodávat třeba i do Kostelce nebo do
skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou.
Kolem nádrže nevedou žádné turistické stezky, přístup k nádrži je pro
úpravu vody na pitnou zakázán. Přes
hráz ani nevede žádná silniční komunikace.

HUBENOVSKÁ nádrž má rozlohu 55 hektarů Její vodou je zásobována především Jihlava.
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POHLED na hráz nádrže. Nevede tudy žádná turistická cesta.
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Voda, nebo rybáři?
Hned v počátku výstavby nádrže v
roce 1971 se odehrál velký spor mezi
rybáři a vodohospodáři. Diskutovalo se o tom, zda dát do nádrže ryby,
nebo provozovat nádrž jen za účelem
úpravy na pitnou.
Titulky tehdejších novin Jiskra z
prosince 1971 sdělovaly velkými
nadpisy: Spor o Hubenovskou nádrž
trvá, rybařina versus voda. Rybářská
organizace byla této situaci vystavena
v druhé polovině listopadu 1971.
Členskou schůzi místních rybářů
tehdy popsal redaktor Jiskry Milan
Dvořák. „Závažný verdikt přijala
členská schůze k budoucí Hubenovské nádrži, která má být v příštím roce
předána do užívání vodohospodářům,
nikoli však, podle předběžných jednání, rybářskému svazu v Jihlavě… V této
souvislosti bylo doporučeno i usneseno
navázat užší kontakty s nově zvolenými poslanci - členy rybářského svazu - a
využívat jejich vlivu a zkušeností v tomto i v dalších případech,“ napsal do Jiskry v prosinci 1971.

Nádrž bez akcí
Na vodárenské nádrži nejsou povoleny žádné vodácké akce. Až v roce 2011
zde poprvé v historii uspořádalo Povodí Moravy Den otevřených dveří.
„Zájemci mohli vidět unikátní šachtový bezpečnostní přeliv a zavítat do
podzemní komunikační štoly,“ stojí na
webu Povodí Moravy.
„I nadále je pro veřejnost uzavřen
vstup do této lokality a zákaz koupání.

Pro rekreační účely tato oblast ani do
budoucna sloužit nebude,“ oznamuje
web.

Výlovy a sucho
Dle povodí Moravy se kvalita vody
začala za poslední roky zhoršovat.
„Částečně za to může silné rybniční
hospodaření na přítoku, kdy se po výlovu Maršovský rybník dlouho napouští,
což snižuje přítok do nádrže Hubenov

na minimum. Maršovský potok navíc
nemá v sušších letech tolik vody, aby
pokryl poměrně značnou potřebu nejen
krajského města Jihlavy,“ uvádí jejich
web.
Jedno z největších období sucha se
odehrálo v roce 2018. „Hladina vody
Hubenova kvůli suchu výrazně klesla v
roce 2018, kdy byla tato přehrada koncem roku podle tehdejších údajů povodí
zaplněna jen z 36 procent,“ napsal web
ovodarenstvi.cz.

