
vodní dílo Fojtka

Fojtka  
Vodní dílo Fojtka se nachází na potoce Fojtka, který pramení necelý kilometr západně od 
nádrže vodního díla Bedřichov ve výšce 824 m n. m. Celková délka toku potoka Fojtka je 
6,8 km a plocha povodí 7 km2. Přibližně 500 m pod přehradní hrází potok ústí zleva do 
Jeřice v obci Mníšek ve výšce 373 m n. m. Povodí Jeřice patří do povodí Odry a tedy k úmoří 
Baltského moře. 
 

Historie vodního díla 
Jizerské hory, bohaté na srážky, jsou pramennou oblastí řady vodních toků. Hustě obydlené 
podhůří bylo proto často postihováno povodněmi způsobujícími velké škody na majetku  
i lidských životech. Po katastrofální povodni v červenci roku 1897 bylo v Liberci v roce 1900 
ustaveno Vodní družstvo pro regulaci toků a výstavbu přehrad v povodí Zhořelecké 
(Lužické) Nisy s cílem prioritně vybudovat nádrže k zadržení povodní. Následně zpracoval 
univerzitní profesor a tajný rada dr. Ing. Otto Intze z Cách generální projekt výstavby šesti 
vodních nádrží v povodí Lužické Nisy, jehož součástí byla také přehrada na potoce Fojtka 
nad obcí Mníšek. Ze šesti navržených vodních nádrží jich bylo nakonec realizováno pět, 
kromě Fojtky to byly ještě Harcov, Bedřichov, Mlýnice a Mšeno.  
Prakticky všechny byly postaveny v průběhu let 1902–1906 a tvoří tak nejstarší soustavu 
přehrad na našem území. Nerealizovanou zůstala přehrada na Jeřici v Oldřichově v Hájích. 
Podrobný projekt přehrady byl vodoprávně schválen a výstavba povolena okresním 
hejtmanstvím v Liberci v listopadu 1903. Zhotovitelem přehrady, která byla budovaná  
v jedné stavební akci s nedalekou přehradou Mlýnice, byla vídeňská firma H. Rella a sy -
novec. Stavební práce byly zahájeny počátkem května 1904, dokončeny v závěru roku 1905 
a celé dílo bylo zkolaudováno v roce 1906. 

 

Účely vodního díla 

Hlavním účelem je zmírnění velkých vod a částečná ochrana území ležícího pod vodním 
dílem (povodí Jeřice) před velkými vodami. Dále je přehrada využívána pro zajištění 
minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem v suchém období, nadlepšení 
průtoku v případě havarijního znečištění vody v Jeřici a pro rekreaci a sportovní rybaření. 

 

Vodní dílo 
Přehradní hráz je gravitační, zděná z lomového kamene, obloukového půdorysu o poloměru 
křivosti 175 m. Návodní líc je od základů až po kótu 389,10 m n. m. svislý a odtud až po 
korunu hráze ve sklonu 10 : 1. Sklon vzdušného líce se mění plynule.  
K převádění běžných průtoků a k manipulacím s objemem vody v nádrži slouží dvě spodní 
výpusti umístěné v příčných štolách u dna údolí. Každá spodní výpust je opatřena dvěma 
uzávěry. Na návodní straně je revizní tabule ovládaná z manipulační věže a na vzdušné 
straně je klapkový regulační uzávěr ovládaný z manipulačního domku. Pro převádění 
velkých vod slouží nehrazený korunový přeliv o třech polích, situovaný uprostřed hráze. 
Skluz od přelivů je ukončen ve vývaru společném i pro spodní výpusti.  

 

Povodeň v srpnu 2010  
a rekonstrukce v letech 2017–2018 
Až do roku 2010 patřila přehrada Fojtka k nemnoha vodním dílům, na nichž nebylo nutné 
od uvedení do provozu provést žádný významný zásah, zajišťující spolehlivou funkci. 
Během extrémních srážek v srpnu 2010, kdy byly naměřeny srážkové úhrny na stanici Fojtka 
až 51 mm/hod., dosáhla úroveň hladiny v nádrži téměř úrovně nivelety koruny hráze. Na 
4 km vzdáleném vodním díle Mlýnice došlo dokonce k přelití koruny hráze, což mohlo 
ohrozit stabilitu hráze. 

 
Aby se předešlo možnému ohrožení při opakování podobné meteorologické a hydrologické 
situace, bylo vodní dílo posouzeno z hlediska bezpečnosti při povodních a na základě 
tohoto posouzení proběhla v letech 2017–2018 rekonstrukce. Cílem rekonstrukce bylo 
provést takové stavební úpravy, aby nedošlo k ohrožení stability vodního díla a základové 
spáry na vzdušné straně hráze při přelití koruny hráze. Z důvodu stabilizace paty vzdušné 
strany hráze proti vymílání byla u obou zavázání hráze vybudována zasypaná „podzemní 
kaskáda“ ve formě odstupňovaného vy ztuženého železobetonového žlabu, který má za účel 
odvádět přetékající vodu do koryta a zabránit vymílání zeminy od přepadajícího vodního 
paprsku směrem k základové spáře tělesa hráze. Následně byl rekonstruovaný prostor 
zazemněn a ozeleněn. V případě, že by při extrémní povodni došlo k přelití koruny hráze, 
voda by mohla odplavit vrstvu zeminy, ale její erozní účinky by se zastavily v nově 
vybudované kaskádě a stabilita hráze by nebyla ohrožena.  
V rámci rekonstrukce VD byly rovněž provedeny nezbytné stavební úpravy na koruně 
hráze, která byla prakticky celá odbourána a nahrazena novou konstrukcí z trvanlivých 
materiálů doplněnou o novou izolaci a systém odvodnění. Rekonstrukce navázala na 
obnovu vodního díla z roku 2011, při které bylo provedeno nové přemostění nad bez -
pečnostními přelivy.  

 

 
The Fojtka Dam is situated on a stream with the same name and it is located 
in the north-west part of the Jizerské Mountains. The dam is part of the general 

project of the construction of originally six water reservoirs in the catchment area of  
the Lužická Nisa River, developed after the catastrophic flood in 1897. The idea of the 
general project and the technical solution of the dam as well was created by the professor 
Dr. Ing. Otto Intze for the Liberec Water Association. The Fojtka Dam was built simul -
taneously with the nearby Mlýnice Dam between 1904 and 1906. The main purposes of this 
dam are the flood mitigation in the territory downstream of the dam (Jeřice River catchment 
area) and the enhancement of the outflow from the reservoir. 
 
The dam has a masonry gravity body of granite rock. It is arch-shaped in top view with an 
added earthfill embankment at the upstream face. Flood water passes through an ungated 
crest spillway with three sections situated in the central part of the dam. The spillway chute 
is terminated in the stilling basin, where the bottom outlets also empty. Two bottom outlets 
release normal water flows and serve for water management in the reservoir, they are 
situated in two transverse outlet galleries. Each bottom outlet is fitted with two gates. The 
inspection gate – a stainless steel sluice gate manually controlled from the dam crest and 
the regulating butterfly valve controlled by an electric actuator from the regulating house 
below the dam. A bypass pipe for diverting low flows is installed on the right bottom outlet. 
 
In the 2011–2012 and 2018–2019 there was completed a set of measures to raise up the flood 
safety of the Fojtka Dam according to the legislation and the safety standards. This included 
the dam crest rehabilitation, stabilization of the downstream dam toe area, the replacement 
of the bottom outlets valves and the improvement of the monitoring devices. 

Technické údaje / Technical details 
 

Vlastník / Owner                                                                  Česká republika 
Správce, provozovatel / Operator                                  Povodí Labe, státní podnik 
Účel nádrže / Purpose                                                           ochrana před povodněmi, nadlepšení průtoků, rekreace /  

                                                                                                    flood protection, flow enhancement, recreation 
Výstavba / Construction period                                         1904–1906 

Hydrologie / Hydrology                           
Vodní tok (říční km) / River (fluvial km)                  Fojtka (0,55) 
Plocha povodí k profilu hráze / Catchment area    6,91 km2 
Průměrný průtok / Mean flow                                      0,141 m3.s–1 
100letý průtok / 100 year flood flow                         31,6 m3.s–1 

Hráz / Dam                                                   
Typ / Type                                                                          gravitační, zděná z lomového kamene s předsypem na návodní 
                                                                                            straně (Intzeho typ) / gravity, masonry dam with an earthfill  
                                                                                            advanced embankment at the upstream face (Intze type) 
Výška (nad základovou spárou) / Height (above foundations) 16,0 m 
Výška (nad terénem) / Height (above terrain) 11,0 m 
Délka v koruně / Crest lenght 149,0 m 
Nadmořská výška koruny / Crest elevation 393,10 m n. m. 
Objem tělesa hráze / Volume of dam 12 000 m3 

Nádrž / Reservoir                                       
Zatopená plocha (389,50 m n. m.) / Reservoir water surface 3,7 ha 
Zásobní objem (385,60–389,50 m n. m.) / Active storage 124 000 m3 

Ochranný objem (389,50–393,00 m n. m.) / Flood storage and surcharge 173 000 m3 
Celkový objem nádrže (ke kótě 393,00 m n. m.) / Reservoir capacity (total) 322 000 m3 

Spodní výpusti / Bottom outlets           
Počet, průměr potrubí / Number, conduit diameter  
                                                                                            hrázové / bottom 2 ×DN 800 mm 
Počet uzávěrů / Number of valves (gates)                hrázové / bottom 2 × 2 
Typ uzávěrů / Valve (gate) type                                  provizorní návodní tabulový / upstream sluice gate 
                                                                                               provozní klapkový / downstream butterfly valve (control) 
                                                                                                         na pravé spodní výpusti je zřízen obtok DN 200 mm 
Maximální kapacita (celkem) / Maximum outlet capacity (total) 9,37 m3.s–1 

Bezpečnostní přeliv / Spillway             
Typ / Type                                                                          nehrazený korunový přeliv/ uncontrolled crest spillway 
Délka přelivné hrany / Spillway edge lenght           3 × 5,70 m 
Maximální kapacita (při Hmax) / Maximum spillway capacity (at maximum water level) 19,39 m3.s–1

Příčný řez hrází v místě spodní výpusti

Vzdušní líc hráze

Výstavba přehradní hráze (1905)

Oprava přemostění nad korunovým přelivem (2011)

Přeliv štěrkové přepážkyOvládání tabulového uzávěru

Povodeň v srpnu 2010 a její následky na hrázi přehrady Mlýnice

Výstavba podzemní kaskády (2018)

Povodí vodních nádrží Fojtka a Mlýnice


