
Voda – Čistá Nisa 

1994 – založení pracovní skupiny Voda - Čistá Nisa 

 

Fakta 1993-2000 

 

1993 – odborníci na vodní hospodářství zpracovali přehled významných vodních toků a 

čistíren odpadních vod v prostoru Euroregionu Nisa  

1993 – byla vybudována kanalizace a vodovod v obci Krompach. 

1994 – dokončena výstavba čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu. Zařízení slouží společně 

pro města Rumburk, Seifhennersdorf a Varnsdorf  

1994 – ve Zgorzelci se uskutečnila ustavující konference „Čistá Nisa“. Hlavním cílem 

konference bylo oživení toku Lužické Nisy a jejích přítoků.  

1994 – v rámci realizace programu Čistá Nisa byla vypracována „Koncepce zlepšení kvality 

vody v řece Lužická Nisa“  

1995 – ve dnech 24.3.-25.3. se konala 1.konference „Čistá Nisa“ v Görlitz. Odborníci zde 

přednesli 18 referátů na téma mapování zdrojů znečištění toku v zemích ERN. 

1996 – byla uspořádána 1. mezistátní porada k součinnosti při řešení povodňových situací a 

havárií na vodních tocích v povodí Lužické Nisy. 

1997 – vydán tříjazyčných formulář hlásné povodňové a havarijní služby ČR, Polska a SRN 

1998 – začaly přípravné aktivity projektu „Monitoring revitalizace toků v povodní Lužické 

Nisy“ 

1999 – byl zpracován návrh na vydání publikace o stavu životního prostředí v příhraničním 

regionu, zahrnujícím okresy Liberec-Löbau-Zittau 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – začaly přípravné práce na  rozšíření kanalizace v Habarticích a v obci Zawidów 

2001 – začala realizace projektu „Monitoring zarybnění Lužické Nisy“ a „Vývoj 

ichtyocenózy v Lužické Nise“ . Projekty prokázaly návrat cca 28 druhů ryb do vod Lužické 

Nisy. 

2002 – vznikla myšlenka zrealizovat společný třístranný projekt z důvodu zvýšeného výskytu 

invazivních druhů rostlin na celém území ERN,  

2002 – v rámci projektu „Turistické využití Lužické Nisy“ byla vybudována odpočívadla a 

kempy s cykloturistickou trasou podél toku Lužické Nisy na území mezi státní hranicí 

(Trojzemí) a městem Bad Muskau. 

2004 – byl vydán sborník již v pořadí 6. ročníku konference Čistá Nisa pod názvem „Jedna 

řeka – tři země – jeden cíl“  

2005 – začala se řešit problematika dolu Turów – chemické složení látek použitých při čištění 

důlních vod má negativní vliv na kvalitu vody v Lužické Nise.   

2005 – byla zpracována přeshraniční protipovodňová mapa Lužické Nisy měst Görlitz a 

Zgorzelec. 

2006 – začala realizace třístranného projektu „Neofyta“, jehož cílem bylo vytlačení 

invazivních rostlin v celé oblasti Nisy. 

2007 – IHI Zittau byl vypracován projekt „Řeka Nisa“, který hodnotí výskyt těžkých kovů v 

sedimentech Lužické Nisy od pramene až po soutok s Odrou. 

2010 – 22.-23.9 se v obci Oybin konala další konference „Čistá Nisa“  

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Systematicky monitorovat čistotu vody v Lužické Nise včetně úprav toku 

 organizovat pravidelné konference o vodohospodářské problematice na území ERN 



 Monitorovat postupnou rekultivaci výsypky dolu Turow s cílem omezovat splavování 

zeminy do toků na české straně. 

 Koordinovat zneškodňování invazních rostlin (neofytů) na tocích a na území Euroregionu. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 


