
 

Pracovní skupina EUREX – Čistá Nisa 
 
 

Protokol z jednání pracovní skupiny EUREX Čistá Nisa 
konaného dne 18. června 2008 na úpravně vody Souš 

02-2008-CZ-Čistá Nisa 
 

Místo jednání: Úpravna vody u přehrady Souš v Jizerských horách  
Účastníci: viz přiložená presenční listina 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
3. Shlédnutí krátkého filmu o postupu rekonstrukce úpravny vody Souš . 
4. Exkurze v prostoru úpravny 
5. Informace ing. Šťastného  ze Severočeské vodárenské společnosti o cílech 

probíhající rekonstrukce 
6. Informace p. Deike z Görlitz o aspektech čistoty vody v Lužické Nise ve 

vztahu k úpravě pitné vody pro město Görlitz 
7. R ů z n é 
8. Exkurze k protržené přehradě na Bílé Desné. 

 
Ad. 2.   Kontrola zápisu  - bez připomínek 
 
Ad. 4  Exkurze v prostoru úpravny – byla shlédnuta část rekonstruované úpravny  a 
účastníci byli seznámeni s dalším postupem rekonstrukce. 
 
 
Ad. 5    Informace ing. Šťastného  ze Severočeské vodárenské společnosti (SVS) o 
cílech probíhající rekonstrukce. 
 
Rekonstrukce úpravny Souš je součástí projektu „Lužická Nisa“, který dále zahrnuje 
rekonstrukci a rozšíření kanalizace v Liberci a Jablonci a rekonstrukci čistírny 
odpadních vod pro Liberec a Jablonec.  Rekonstruovaná úpravna bude mít kapacitu 
200 m3 / sec a bude zásobovat pitnou vodou cca 100 000 obyvatel. Finančně se na 
celém projektu Lužická Nisa podílí SVS 20 %, Státní fond životního prostředí 4 % a 
zbytek je dofinancován z Fondu soudržnosti EU. Celková hodnota projektu je 37 mil. 
€. 

 
 
Ad. 6  Informace o aspektech čistoty vody v Lužické Nise ve vztahu k úpravě pitné 

vody pro město Görlitz  
. 
Pan Deike z organizace pro úpravu pitné vody pro Görlitz informoval o problémech 
související se zatopením jímacích vrtů při povodních. Město využívá pro zásobování 
pitnou vodou 30 – 40 % podzemní vody  a zbytek ( 60 – 70 %) infiltrovanou vodu 
z Lužické Nisy jímanou z vrtů v příbřežní oblasti. Kvalita vody je průběžně 
kontrolována jak laboratoří úpravny, tak i hygienickou službou města. Zvýšený obsah 



koliformních bakterií v surové vodě je zjišťován i 2 měsíce po povodni. Proto je voda 
desinfikována 0,5 ml / l volného chloru. 
 
Ad. 7.  Různé 
 
Pan Grzeszczuk ze Zwiazku Gmin Ziemi Zgorzeleckej informoval o projektu čištění 
odpadních vod v povodí Červone vody. Projektová dokumentace a stavební povolení 
budou vyřízeny v srpnu 2008. Stavba ČOV a kanalizačních stok  je spolufinancována 
z prostředků EU. 
 
Pan Ulmann z ERN v Liberci informoval o česko-polských projektech z oblasti 
krizového managementu. Ze 4 podaných projektů byl zatím přijat jeden - krizový 
management Frýdlantska. 
 
Pan Wachtartz doporučuje, aby se příštího jednání zúčastnila za polskou stranu též  
paní Chrobak  a to z důvodu dořešení problematiky vypouštění důlních vod z dolu 
Turów, 
 
Pan Poláček, starosta města Varnsdorf,  informoval že městy Varnsdorf a Rumburk 
byla podána žádost o dotaci na modernizaci a rozšíření kanalizace v těchto městech. 
 
Ad. 8.  Exkurze k protržené nádrži na Bílé Desné 
 
V závěru jednání se uskutečnila exkurze k protržené nádrži na Bílé Desné. 
K náhlému prolomení hráze došlo dne 18. září 1916, deset měsíců po její kolaudaci. 
Příčinou havárie byla chybná technologie stavby sypané přehradní hráze, odvíjející 
se z chybného projektu.  V důsledku vzniklé povodně  zahynulo  62 osob, 29 domů a 
brusíren bylo zničeno úplně a dalších 62 domů bylo poškozeno. Pozůstatky stavby 
jsou nyní kulturní památkou. 
 
 
Další setkání PS se uskuteční dne 26. listopadu  2008  v Görlitz.  Bližší informace 
budou uvedeny v pozvánce. 
 
 
 
V Desné  18. června 2008 

Zapsal: Miroslav Ulmann, Jaroslav Hrádek 
 
 
 
Příloha:  Presenční listina 
        
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha  
 
 

 


