
Přehrady v]izerských horách jsou PřiPomínkou dávných časů.
Kamenné hráze stavěné z žulových kamenů představují svébytnou

architekturu, což dokazují i drobné stavební prvky, jako věže,
přelivy, kovová zábradlí ...

tavby ne'kterýchpřehrad byly dokončeny Před 100 lety,přesto dodnes
slouží svému účelu - ničivé vody svěřují do služeb lidí.

ti povodním
st přehrad

..r:erské hory patří mezi naše srážkově nej-

_Ví oblasti. DéletNající intenzivní deště

.:i sněhové srážky) způsobovaly v povodí
é Nisy ničivé povodně, jen ve druhé

iné 19. století jich bylo devět. Škody vzni-

na obytné zástavbě a na provozovnách
ího, sklářského a strojírenského průmyslu,
ředěných v úzkých údolích, kde využívaly

• energii. Tyto události aktivizovaly liberec-
oolitickou reprezentaci a místní podnikatele,
:oř katastrofální povodeň z konce července

-c::- (29. 7. za 24 hodin spadlo 345 mi-

• srážek, což je dosud evropský rekord)

- jednání. V libereckém Lidovém domě

ara 25. září T899 za účastt" zástupců

okresu, obcí a majitelů jezů, náhonů či turbín
ustavující schůze "Vodního družstva pro regula-
ci toků a výstavbu údolních přehrad v povodí

Zhořelecké Nisy pro město Liberec a zemské
okresy Jablonec nad Nisou, Chrastavu a Frýd-
lant», O rok později, dne 13. ledna 1901, pro-
fesor a tajný rada Dr. Ing. Otto Intze z němec-
kých Cách na přednášce v libereckém muzeu
seznámil posluchače s Generálním projektem
na výstavbu nádrží. Jednalo se celkem o šest
přehrad: na Harcovském potoce v Liberci,
Černé Nise v Bedřichově, Fojteckém potoce

v Mníšku, Albrechtickém potoce v Nové Vsi,
Jeřici v Oldřichově v Hájích a na Mšenském
potoce v Jablonci nad Nisou-Mšeně.

Po akceptování projektu c. k. ministerstvem

zeméóé!stv/ ve t1é1hľc7 f7c7 zeI/lc7e1e Zé'/l7.JMllo

zákona Č. 89 z listopadu 1902 byla Vodnímu
družstvu poskytnuta finanční podpora a schvá-
leny příspěvky a půjčky ze zahraničí. Tímto ...••
aktem byl odstartován projekt přehradního sta- ""'IIIIIIII
vitelství, který neměl svým rozsahem obdoby •

v celé monarchii. Celkový rozpočet činil

)2 milionů rakouských korun.
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