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všechna obdobná díla patří po mnohaletém
přirozeném utváření jeho okolí k ozdobám kra-
jiny. Spíše obyvatelé z okolí využívají malebné
údolí s vodní plochou Mlýnice k rekreaci.

Jablonecká přehrada
Přehradu na Mšenském potoce v Jablonci

nad Nisou se podařilo postavit v letech 1906
až 1909 a celou navazující soustavu vodních

děl do konce roku 1910. Účelem této sousta-
vy je hlavně zadržovat povodňové průtoky
z Mšenského potoka, částečně i z Lužické Nisy
a Bílé Nisy.

Po udělení stavebního povolení okresním
hejtmanstvím v Jablonci nad Nisou v říjnu
1904 vyšla z výběrového řízení vítězně pražská

firma Franz Schon a synové. Stavba vlastní pře-
hrady byla zahájena v květnu 1906. Na skalní
podklad byla uložena asi 1 metr vysoká vrstva
betonu a na ní začalo zdění hráze vysoké
20 metrů a v koruně dlouhé 425 metrů. vý-
stavbu nádrže nepřijímali všichni s nadšením,

mnoho odpůrců využilo k protestu v roce
1906 návštěvu císaře Františka I. v kraji.

Nádrž o celkovém objemu 2,786 milionů m3

byla nakonec šťastně dokončena v průběhu
roku 1909 a ještě v prosinci zkolaudována.
Druhá stavba byla postavena do konce roku
1909 a zkolaudována v březnu 1910. Součás-
tí soustavy je rozdělovací objekt na Lužické
Nise v Jabloneckých Pasekách a štola dlouhá

636 metrů k převádění povodňových průtoků
do nádrže a obdobný objekt na Bílé Nise

v Loučné a štola dlouhá 1758 metrů.
Nádrž se od počátku své existence stala

významným prvkem města, je přímou součás-
tí bytové zástavby tisíců obyvatel.

Přebrady na Bílé
a Cerne Desné
Další vodní díla plánovalo Vodní družstvo

v povodí řeky Kamenice. Povolaný profesor
Intze vykonal v roce 1904 v oblasti prohlídku,
ale stihla ho nevolnost způsobená jeho špat-
ným zdravotním stavem a 27. prosince ve věku
58 let zemřel. Nový projektant, civilní inženýr

Wilhelm Plenkner z Prahy, navrhl v roce 1906
celou soustavu přehrad, která zahmovala pře-
hrady na Černé a Bílé Desné se vzájemným

propojením štolou a obdobná dvě díla na Blat-
ném potoce a Kamenici. Podařilo se ale prosa-
dit pouze přehrady na Bílé a Černé Desné

(Souš). Jejich výstavba probíhala souběžně
v letech 1911-1915, hráze byly sypány z písči-

tohlinitého materiálu a hutněny třítunovým vál-
cem po vrstvách vysokých 40 centimetrů.
V listopadu 1915, zhruba dva měsíce po
dostavbě, proběhla na obou dílech kolaudace.
Přesně 10 měsíců po ní se však přehrada na
Bílé Desné (při nadrženém objemu 290 tisíc m3)

v odpoledních hodinách 18. září 1916 protrhla.

Katastrofa si vyžádala 62 obětí a nedozírné
hmotné škody. Příčiny havárie se po léta vy-
hodnocovaly, ale s mnohdy rozdílnými výsled-
ky. Až rozsudek Okresního soudu v Tanvaldě
z 29. září 1932 zprostil obžalované viny.

Dílo se neobnovilo, torzo Protržené přehrady
a obrovský balvan donesený průlomovou
vlnou do Desné v Jizerských horách jsou do-
dnes mementem.
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