12 - Projekt „Vodní svět“ Harrachov

Kolega Standa Šebek se ještě před zahájením výstavby vrátil odkudsi z Rakouska, kde viděl
potůček a v potůčku pod vodou ploché kameny. Hezké a navíc ještě zjistil jejich účel. Přijdete
z horské túry, zujete pohory a vkročíte do potůčku s chladivou vodou. Jdete po plochých kamenech
potůčkem a příjemně dáte odpočinout unaveným chodidlům.
Tak ho to zaujalo, že jsme tuto zajímavou myšlenku vložili do součásti projektu výstavby
bobové dráhy Harrachov. Postupně jsme v letech 2004 – 2007 celý projekt dofinancovali o horské
jezírko v poslední zatáčce dojezdu bobové dráhy. Do jezírka jsme nasadili pstroužky, nad bobovou
dráhou udělali dřevěný nadchod a břeh osadili masivními dřevěnými lavičkami. A protože nám
vypasené pstroužky, námi odpovědně každodenně krmené, v jedné měsíčné noci vylovil v duchu
českého zupáctví nějaký hladový harrachovský občan, nasadili jsme sem místo krásných dravců
alespoň rybičky okrasné, červené.
Zhruba 200 metrů nad jezírkem jsme v říčce Kamenici udělali jímací místo a oživili část
starého, původního potůčku s proutky vyztuženými stěnami, který kdysi vedl loukami a přiváděl
vodu do zde roztroušených stavení. Ve stavení šel nejdříve do kamenného žlabu, z kterého bral
vodu a myl se hospodář. Odtud tekl do druhého kamenného žlabu, z kterého popíjela ustájená
hospodářská zvířata. Potom vyběhl z domu a loukou vyčištěný se vnořil do dalšího stavení.
Po desítkách let oživený potůček dnes přivádí vodu do již zmíněného jezírka a při větší vodě
je odváděn kolem jeho vnější hrany zpět do říčky Kamenice. V jeho konci je sveden do dřevěného
vantroku se zvedacími propustmi, posuvnými stavidýlky, s kterými si nadšeně hrají všechny malé
děti. Končí malým mlýnským kolem, které nám již mnohokrát vandalové ukradli, či alespoň zničili.
Nemlčte ani vy, uvidíte-li vandaly ničit majetek druhých!!
Současně došlo k dohodě s vedením Správy KRANP, která asi v půlkilometrovém úseku
vyčistila tok říčky Kamenice a její břehy od náletů. Ještě před tím jsme odvezli několik kontejnerů
suti a nejrůznějšího odpadu, které sem za léta „reálného socialismu“ naházeli zdejší občané.
Spolu s výstavbou našeho projektu „Vodní svět“ Správa KRNAP spravila dva jezy na říčce
Kamenici a osadila námi vybudované pěšiny masivními stolky a lavičkami pro odpolední svačinku
návštěvníků, či jen příjemný odpočinek. Konečnou fází projektu bude osazení pěšiny informačními
tabulemi s informacemi o historické determinaci místa, místní flóře a fauně.
Projekt „Vodní svět Harrachov“ probíhal jako IV. a V. etapa parkových úprav celého
prostoru „Hřebínek – říčka Kamenice“ tak, aby se tento kout stal kromě adventure aktivit
spojených s provozem bobové dráhy i vyhledávaným místem pro procházky a odpočinek.
Jednotlivé IV. a V. etapy sestávaly:
IV. Etapa – příprava projektu „Vodní svět“ :
- vymýcení pravého i levého břehu říčky Kamenice od mostu za pensionem „U Paseků“ až po
zanesený náhon bývalého potůčku,
- vyčištění břehů od svinstva a nepořádku - 9 plných kontejnerů, včetně popela, strusky, starých
pneumatik a zrezlých kamen,
- vyčištění lesa za poslední zatáčkou bobové dráhy (levý břeh Kamenice) v celém prostoru
uvažovaného záměru včetně vymýcení náletů,
- vyčištění koryta původního potůčku,
- natrasování vantroku,
- nákup borového dřeva na vantrok.
Termín dokončení : listopad 2005

Náklady

: 110.000 Kč

V. Etapa – realizace projektu „Vodní svět“ :
- vybudování jímky v říčce Kamenici dle pokynů správce toku pro začátek náhonu vantroku,
- vybudování pochozích potůčků,
- vybudování nadzemního vantroku se stavidýlky a mlynářským kolem,
- dobudování průtočného pstruhového jezírka osazeného na jeho březích menšími kameny
„labáky“ v poslední zatáčce bobové dráhy,
- vybudování pochozí pěšiny kolem jezírka, její napojení na dřevěný můstek přes bobovou dráhu,
- osazení jezírka lavičkami,
- vybudování vtoku a odtoku z jezírka,
- vybudování pěšin u pochozích potůčků a vantroků,
- vypuštění pstroužků.
Termín dokončení : červen 2006
Předpokládané náklady
: 650.000 Kč
Celkové náklady, včetně v etapách nevyčíslených nákladů dosáhly postupně částky kolem
2.240.000 Kč. Tuto částku vložila naše společnost jako příspěvek k obecnému a veřejnému
zlepšení prostředí intravilánu Města Harrachov.

