
SK.:VL:ESKO

Liberecká přehrada
Stavební povolení na první z šestice pře-

hrad - Harcov udělilo okresní hejtmanství
v Liberci 20. února 1902 a již v srpnu násle-
dovalo vypsání výběrového řízení na stavite-
le. Zakázku získaly firmy W. Streitzig a spo/.
z Liberce a H. Rella a synovec z Vídně, které
ještě v listopadu započaly výkopové práce.
Slavnostní položení základního kamene se
konalo 27. června 1903. Kámen na stavbu
hráze vysoké 19 metrů a v koruně dlouhé
157 metrů se získával ze tří lomů v budoucí
zátopě. Pro odtok vody z 5 přelivů byl na
levém boku vyzděn odpadní žlab s kaskádou
8 stupňů. Stavba přehrady s celkovým objemem
687 tisíc m3 vody byla dokončena na jaře
1904 a ještě na podzim zadržela velkou
vodu. Brzy na pravém břehu vznikla podél
náhonu promenádní cesta a plovárna s řadou
vodních atrakcí, vybudovaných pro návštěv-
níky Deutschbbhmische Ausstellung - výstavy
českých Němců v roce 1906.

Nádrž se zalesněnými stráněmi v okolí tvoří
velmi příjemnou přírodní partii Liberce, celoroč-
ně využívanou k odpočinku a rekreaci u vody.

Kanadské jezero
Říčka Černá Nisa způsobovala mimořádné

škody zvláště v úzkém údolí obce Kateřinky,
kde byl koncentrován velký průmyslový poten-
ciá/. Účelem přehrady budované v letech
1902- 1906 bylo zpočátku zcela výhradně
zadržování povodňových průtoků. Teprve kon-
cem 20. let minulého století je voda z nádrže
odváděna 4,4 km dlouhým přivaděčem k elek-
trárně Rudolfov.

Povolení stavby bylo vydáno 18. února 1902
a výstavba zadána firmě Ackermann z Klagen-
furtu. Materiál se dopravoval speciální úzkokolej-
kou z lomu pod Bedřichovským sedlem a zemní
práce prý konaly «elektrické stroje». Již v době
svého vzniku měla přehrada pověst nejvýše
položené vodní nádrže v Evropě, již v (echách
dosud má. Bedřichovská nádrž o objemu
2,1 milionů m3 a hráz vysoká 23 metrů a v koru-
ně dlouhá 340 metrů byla dokončena v prosin-
ci 1905, kolaudována byla 28. června 1906.

Když v roce 1910 navštívil přehradu
zástupce kanadské vlády, označil ji ve svém
projevu jako «kanadské jezero v (echách».
Zdaleka však netušil, jak půvabným místem
bude po letech, kdy se okolí nádrže zalesní
a přirozeně zapojí do horského prostředí. Exi-
stuje ještě jedna souvislost se vzdáleným
kontinentem: v současnosti je obyvatelem
«kanadského jezera» siven americký, krásná
pstruhová ryba, jež jako jediná snáší zdejší
kyselost vody. Bedřichovská přehrada je celo-
ročně cílem turistů, přístup k ní je možný
pěšky, na kole i lyžích.
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Fojtka
- chladivé koupání
Západní okraj Jizerských hor odvodňuje říčka

Jeřice ústící v Chrastavě do Lužické Nisy. Zde
zahrnoval projekt profesora Intze hned tři pře-
hrady, z nichž se nerealizovalo dílo na horním
toku Jeřice v Oldřichově v Hájích. Další dvě
vodní díla Fojtka a 6 km vzdálená Mlýnice
vznikla souběžně v letech 1904 - 1906.

Projekt na stavbu Fojtky byl vodoprávně
schválen a výstavba povolena Okresním hejt-
manstvím v Liberci v listopadu 1903, a tak
mohla vídeňská stavební firma Rella a synovec
počátkem května 1904 začít s výkopem zákla-
du hráze. Zdravá žulová skála nebyla hluboko,
takže ještě na podzim byla na očištěný povrch
uložena vyrovnávací vrstva betonu a přikročilo
se ke zdění přehradního tělesa. To je vysoké
16 metrů a v koruně dlouhé 146 rn, nádrž
pojme 378 tisíc m3. Celé dílo bylo z převážné

části dostavěno koncem roku 1905, kolaude -
proběhla v červenci 1906.
Vodní dílo dodnes bezproblémově slouř;

k zadržování velké vody a k nadlepšování prů:::::-
ků níže na Jeřici. Nevelká vodní plocha napéje-
ná Fojteckým potokem se stala místem přijer:--
né rekreace zvláště pro čistou a chladivou voé.,

Mlýnice - malá, tichá,
romantická
Povolení ke stavbě přehrady Mlýnice b~

vystaveno 6. prosince 1903, v červenci 19()'!'
vídeňská firma H. Rella a synovec zahájila •
kop základu. Průběh stavby byl obdobný ja -
u Fojtky; na jaře 1906 bylo dílo dokončenc
a 14. září zkolaudováno. Údolní nádrž má ce
kový objem 241 tisíc m3, hráz vysokou 22 m -
rů a v koruně dlouhou 159 metrů.
Díky pravidelné údržbě je dnes celá vo •

nádrž v dobrém technickém stavu. Stejně ja


