
Vodní nádrž Harcov, Liberec  



Cíl práce 

• průzkum okolí liberecké přehrady  

• měření teploty a pH na určených místech 
přehrady  

• získání základních informací o přehradě a o její 
historii  



Základní informace 
• v údolí libereckého Harcovského potoka, v místní části Kristiánov 

• rozloha: 11,8 ha 

• výška hráze: 20,5 m 

• délka hráze: 157 m  

• max . hloubka: 13 m 

• schopna zadržet až 630 000 m³ vody 

• je postavena z žuly  

• slouží zejména jako místo pro rekreaci 

• výskyt chráněných živočichů:  

      př. ropucha obecná, strakapoud velký, 

      ježek západní  

  



Historie 
• původní účel: ochrana proti povodním, zásobárna vody pro průmysl 

• stavba trvala půl roku: od 27.6. 1903 

• 1. údolní nádrž v Čechách 

• za svou existenci nebyla ani jednou technicky opravována 

• plány vypracoval Otto Intzem z Cách 

• prostředky na výstavbu dodali místní podnikatelé (př. Liebieg) 

 



Příroda kolem 
• kolem přehrady se nachází malý les, který se skládá zejména z jehličnanů 

jako je smrk nebo borovice 

• dále se v okolí vyskytuje spoustu listnáčů, např. habr obecný, duby a buky a 
javory. 

• v nádrži se chovají také ryby, zejména kapři, občas lze spatřit i kapry koi.  

• A HLAVNĚ: v okolí přehrady se vyskytují chránění živočichové: Strakapoud 
velký, čolek obecný, ropucha obecná, lejsek šedý (druh pěvce) a ježek 
západní 

 

 





Výsledky měření  

Proběhlo měření teploty a pH vody v přehradě:  

 

• 1.skupina: 1) teplota: 3.7 °C  ; pH: 7,8 

                         2) 4,1 °C ; pH: 8 

                         3) 4,4 °C ; pH: 8,2 

                         4) 4,8 °C ; pH: 8,9 

 

• 2. skupina: 1) 3,7 °C; pH: 7,45 

                          2) 3,7 °C; pH: 7,45 

                           3) 4,4 °C; pH: 7,69 

                           4) 4,8 °C; pH: 8,9 



Místa jednotlivých měření  
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zdroje 

• http://www.mapy.cz 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Harcov 

• http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/93-prehradni-nadrz-harcov-liberecka-
prehrada.html 

 

• vlastní informace a fotky  

 

 

 

• 9.ročník ZŠ Husova Liberec 

• Anežka Malá, Anna Mikezová, Klára Holubová, Klára 
Rusiňáková  

• Ondřej Malý, Tomáš Pop, David Janoušek   
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