Chronologický přehled událostí
datum

popis události

18451899

V tomto období docházelo v podhorských oblastech Jizerských hor a
západních Krkonoš k opakovaným povodním, když ta v roce 1897 byla
nejhorší.

1899
25.9.

V Liberci se koná ustanovující schůze k založení 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. Členy se stávají jak zástupci průmyslu, tak i
zástupci obcí a okresů.

1901
13.1.

Profesor Otto Intze předkládá generální projekty šesti přehrad z nichž je
později pět postaveno. Jsou to údolní přehrady Harcov (651 tis. m3) ,
Bedřichov (2,131 mil. m3), Fojtka (323 tis. m3), Mlýnice (241 tis. m3) a
Mšeno (3,058 mil. m3).

1904
30.9.

Bylo vodní družstvo rozšířeno o stavbu přehrad na Černé Desné, Bílé
Desné a Kamenici.

1912
17.10.

Je započata výstavba přehrady na Bílé Desné. Stavba byla zadána
pražské stavební firmě Schön a synové. Stavbu řídil E. Gebauer, dozorem
byli pověřeni A. Klammt a K. Podhajský.

1913
Po intezivních deštích došlo k velkému poškození rozestavěného díla.
18.-20.8.
1914
26.7.

Vypukla první světová válka. Inflace ve válečných letech přinutila
investora (vodní družstvo) k úsporným opatřením.

1915 září Přehrada na Bílé Desné je dokončena.

1916
18.9.
15.00

Je pondělí. Hrázný sedí na hrázi u šoupátkové věže a nic zvláštního
nepozoruje. V nádrži je právě 260 000 m3 vody (max. objem nádrže je
400 000 m3).

1916
18.9.
15.30

Kolem jdoucí dřevaři upozorňují hrázného na asi 2cm pramínek vody,
který prýští z tělesa hráze. Hrázný ihned volá do kanceláře vodního
družstva. Zde přítomný správce stavby ing. Gebauer nařizuje otevřít
naplno oba uzávěry a vydává se k přehradě. Až sem později dorazí, spatří
již prázdnou nádrž... Mezitím jde hrázný spolu s dělníky do šoupátkové
komory otevřít provozní uzávěr.

1916
18.9.
15.55

Voda tryská z hráze již tak silně, že dělníci musejí utéct a zanechávají
uzávěr pouze ze tří čtvrtin otevřený.

1916
18.9.

Na obecní poštovní úřad přišla zpráva, že se mají majitelé jezů a náhonů
upozornit, že korytem teď poteče více vody.

16.00
1916
18.9.
16.15

Propadává se dlažba na návodní straně hráze. Do obce pod přehradou
přišlo hlášení "alarmujte hasiče, hráz se protrhla!".

1916
18.9.
16.??

Z lesa se ozývá temné dunění a hrozivý praskot. Vrcholky stromů se chvějí
a vznáší se nad nimi oblaka prachu. Jako první padá běsnícímu živlu za
oběť panská pila a je smetena i se zásobou dřeva. Korytem říčky se teď
valí balvany, kmeny stromů i dřevo z pily. Tato vlna se jako hrozné
beranidlo žene s ohlušujícím rachotem a ničí vše co jí stojí v cestě. Lidé
prchají na okolní stráně a zcela ohromeni sledují tuto apokalypsu, která
mění v trosky jejich dlouholetou práci. Někteří se na poslední chvíli snaží
zachránit své blízké či majetek a mnozí za to zaplatí životem. Domy a
továrničky se pod nárazem přívalové vlny bortí i s lidmi, nebo jsou
podemlety běsnícím proudem. Železniční mosty zachycují část pevného
obsahu. V Tanvaldu voda "jen" zaplavuje sklepy, odnáší kůlny a ničí
vybavení továren. Až do Železného Brodu voda zaplavuje přilehlé
pozemky. V Mladé Boleslavi stoupá Jizera jen o 20cm. Během půlhodiny je
dílo zkázy dokonáno!

1916
18.9.
večer

Trosky budov, nánosy písku a kamení, oběti, to vše teď lemuje kdysi
poklidné koryto říčky. Všude pobíhají zmatení lidé a zoufale se vyptávají
na osud svých blízkých a známých. Následující noc je hrozivá. Mezi
troskami se jako přízraky pohybují světélka, jak lidé hledají své bližní.

1916
23.9.
15.30

V krásném podzimním odpoledni se na desenském hřbitově koná pohřeb
obětí katastrofy.

1916
24.9.

Do Desné se sjíždějí tisíce lidí, konají se smuteční mše.

1932
29.9.

Okresní soud v Tanvaldě zrušil obžalobu proti A. Klammtovi a
E. Gebauerovi. Zamítnutím odvolání veřejného žalobce končí definitivně
soudní spor trvající 15 let.

1937
10.10.

Za hojné účasti občanů je v Desné odhalen památník katastrofy.

1996

Areál Protržené přehrady je prohlášen za kulturní památku.

1916
18.9.
15.00

Je pondělí. Hrázný sedí na hrázi u šoupátkové věže a nic zvláštního
nepozoruje. V nádrži je právě 260 000 m3 vody (max. objem nádrže je
400 000 m3).

1916
18.9.
15.30

Kolem jdoucí dřevaři upozorňují hrázného na asi 2cm pramínek vody,
který prýští z tělesa hráze. Hrázný ihned volá do kanceláře vodního
družstva. Zde přítomný správce stavby ing. Gebauer nařizuje otevřít
naplno oba uzávěry a vydává se k přehradě. Až sem později dorazí, spatří

již prázdnou nádrž... Mezitím jde hrázný spolu s dělníky do šoupátkové
komory otevřít provozní uzávěr.
1916
18.9.
15.55

Voda tryská z hráze již tak silně, že dělníci musejí utéct a zanechávají
uzávěr pouze ze tří čtvrtin otevřený.

1916
18.9.
16.00

Na obecní poštovní úřad přišla zpráva, že se mají majitelé jezů a náhonů
upozornit, že korytem teď poteče více vody.

1916
18.9.
16.15

Propadává se dlažba na návodní straně hráze. Do obce pod přehradou
přišlo hlášení "alarmujte hasiče, hráz se protrhla!".

1916
18.9.
16.??

Z lesa se ozývá temné dunění a hrozivý praskot. Vrcholky stromů se chvějí
a vznáší se nad nimi oblaka prachu. Jako první padá běsnícímu živlu za
oběť panská pila a je smetena i se zásobou dřeva. Korytem říčky se teď
valí balvany, kmeny stromů i dřevo z pily. Tato vlna se jako hrozné
beranidlo žene s ohlušujícím rachotem a ničí vše co jí stojí v cestě. Lidé
prchají na okolní stráně a zcela ohromeni sledují tuto apokalypsu, která
mění v trosky jejich dlouholetou práci. Někteří se na poslední chvíli snaží
zachránit své blízké či majetek a mnozí za to zaplatí životem. Domy a
továrničky se pod nárazem přívalové vlny bortí i s lidmi, nebo jsou
podemlety běsnícím proudem. Železniční mosty zachycují část pevného
obsahu a v Tanvaldu voda "jen" zaplavuje sklepy, odnáší kůlny a ničí
vybavení továren. Až do Železného Brodu voda zaplavuje přilehlé
pozemky. V Mladé Boleslavi stoupá Jizera jen o 20cm. Během půlhodiny je
dílo zkázy dokonáno!

1916
18.9.
večer

Trosky budov, nánosy písku a kamení, oběti, to vše teď lemuje kdysi
poklidné koryto říčky. Všude pobíhají zmatení lidé a zoufale se vyptávají
na osud svých blízkých a známých. Následující noc je hrozivá. Mezi
troskami se jako přízraky pohybují světélka, jak lidé hledají své bližní.

