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Přehrady v Jizerských 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...
Stavby některých přehrad byly dokončeny před 100 lety, přesto dodnes slouží svému účelu - ničivé vody svěřují
do služeb lidí.
Proti povodním šest přehrad
Jizerské hory patří mezi naše srážkově nejbohatší oblasti. Déletrvající intenzivní deště (ale i sněhové srážky) způsobovaly v
povodí Lužické Nisy ničivé povodně, jen ve druhé polovině 19. století jich bylo devět. Škody vznikaly na obytné zástavbě a
na provozovnách textilního, sklářského a strojírenského průmyslu, soustředěných v úzkých údolích, kde využívaly vodní
energii. Tyto události aktivizovaly libereckou politickou reprezentaci a místní podnikatele, ale až katastrofální povodeň z
konce července 1897 (29. 7. za 24 hodin spadlo 345 milimetrů srážek, což je dosud evropský rekord) uspíšila jednání. V
libereckém Lidovém domě se konala 25. září 1899 za účasti zástupců okresu, obcí a majitelů jezů, náhonů či turbín
ustavující schůze «Vodního družstva pro regulaci toků a výstavbu údolních přehrad v povodí Zhořelecké Nisy pro město
Liberec a zemské okresy Jablonec nad Nisou, Chrastavu a Frýdlant«. O rok později, dne 13. ledna 1901, profesor a tajný
rada Dr. Ing. Otto Intze z německých 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 zemědělství ve Vídni a na základě zemského zákona Č. 89 z listopadu 1902
byla Vodnímu družstvu poskytnuta finanční podpora a schváleny příspěvky a půjčky ze zahraničí. Tímto aktem byl
odstartován projekt přehradního stavitelství, který neměl svým rozsahem obdoby v celé monarchii. Celkový rozpočet činil
12 milionů rakouských korun.

Fojtka - chladivé koupaní

Západní okraj Jizerských hor odvodňuje říčka Jeřice ústící v
Chrastavě do Lužické Nisy. Zde zahrnoval projekt profesora
lntze hned tři přehrady, z nichž se nerealizovalo dílo na
horním toku ieřice v Oldřichově v Hájích. Další dvě vodní díla
Fojtka a 6 km vzdálená Mlýnice vznikly souběžně vletech 1904-
1906. Projekt na stavbu Fojtky byl vodoprávně schválen a
výstavba povolena Okresním hejtmanstvím v Liberci v listopadu
1903, a tak mohla vídeňská stavební firma Rella a synovec
počátkem května 1904 začít s výkopem základu hráze. Zdravá
žulová skála nebyla hluboko, takže ještě na podzim byla na
očištěny povrch uložena vyrovnávací vrstva betonu a přikročilo
se ke zdění přehradního tělesa. To je vysoké 16 metrů a v koruně
dlouhé 146 m, nádrž pojme 378 tisíc m3. Celé dílo bylo z
převážné části dostavěno koncem roku 1905, kolaudace
proběhla v červenci 1906.

Vodní dílo dodnes bezproblémově slouží k zadržování velké vody I
a k nadlepšování průtoků níže na Jeřici. Nevelká vodní plocha Fojtecká přehrada
napájená Fojteckým potokem se stala místem příjemné rekreace -----------------------
zvláště pro čistou a chladivou vodu.

P.S.
Tímto článkem připomínáme, že příští rok je rokem stého výročí provozu přehrad na Mlýnici a ve Fojtce, které všichni
milovníci rybolovu a koupání dobře znají. Bohužel pro nás, nedošlo v té době k realizaci třetí (naší) přehrady. No a jelikož
se tímto i nás dotýká toto výročí, bude celé oslavy zastřešovat Mikroregion Jizerské podhůří, čímž bych chtěl pozvat
všechny občany k účasti těchto oslav.

Mlýnice - malá, tichá, romantická

Povolení ke stavbě přehrady Mlýnice bylo vystaveno 6. prosince
1903, v červenci 1904 vídeňská firma H. Rella a synovec zahájila
výkop základu. Průběh stavby byl obdobný jako u Fojtky; na jaře
1906 bylo dílo dokončeno a 14. září zkolaudováno. Údolní nádrž
má celkový objem 241 tisíc rn3, hráz vysokou 22 metrů a v
koruně dlouhou 159 metrů.
Díky pravidelné údržbě je dnes celá vodní nádrž v dobrém
technickém stavu. Stejně jako všechna obdobná díla patří po
mnohaletém přirozeném utváření jeho okolí k ozdobám krajiny.
Spíše obyvatelé z okolí využívají malebné údolí s vodní plochou
Mlýnice k rekreaci.
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