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Historie chrastavského vodovodu
(dokončení pojednání z Bulletinu č. 219, uveřejněného v Chrastavských listech 11/2013)
V roce 1912 byla dokončena výstavba městského
vodovodu využívajícího vodní zdroje na úpatí Dlouhé
hory. V roce 1933 bylo zásobování doplněno ze zdrojů v
údolí Jílového potoka. Vzhledem k vývoji města za druhé
světové války se ale dodávka pitné vody opět brzy ukázala
jako nedostatečná. Chrastava se stala jedním z center
zbrojní výroby německé říše (např. podnik Spreewerke v
dnešním areálu Elitexu, Thannwalder Maschinenfabrik v
areálu Bytexu – Mykany aj.). S tím byl spojen prudký
nárůst počtu obyvatel (z ca 4 700 v r. 1939 až na více než
sedm tisíc v r. 1945), ať už šlo o německé či cizí
zaměstnance, nebo o vězně v pracovních táborech.
Stoupající spotřeba vody obyvatelstva i průmyslu a další
rozvojové plány (např. studie výstavby rozsáhlé ubytovací
kolonie pro dělníky v polích naproti Zámečku a obytné
čtvrti mezi Polní a Vítkovskou ulicí v místech, kde dnes
územní plán uvažuje s výstavbou 70 rodinných domů)
přiměly v r. 1942 vedení města ke zpracování projektu
rozšíření městského vodovodu napojením prameniště na
Pekařce u Bílého Kostela. Voda měla být přivedena do
vodojemu na Špičáku a odtud přes zmíněnou kolonii do
areálu Spreewerku a do dalších spotřebišť. Protože
vodovod měl pokračovat do Liberce, připojilo se město ke
sdružení a v jeho rámci si zajistilo 10 vteřinových litrů
vody. Kvůli válečným opatřením tehdy starosta Scholze
osobně zajišťoval dodávku železa na výrobu vodovodních
trubek (povolení na ministerstvu v Berlíně, následně
objednávku u podniku Mannesmann v Chomutově).
Vzhledem k průběhu války ale záměr nebyl realizován
(kromě podchycení pramenů na Pekařce).
Po květnu 1945 počet obyvatel v souvislosti s vysídlením
německého obyvatelstva a s ukončením válečné výroby
skokově klesl (2 800 k 1. 1. 1948) a problém nedostatečnosti vodních zdrojů přestal být na nějaký čas aktuální.
Přesto zásobování pitnou vodou bylo pro město
významnou záležitostí. Podle dochovaných záznamů
místní národní výbor (MNV) k 1. únoru 1948 zaměstnával
6 úředníků, 2 zřízence a 17 osob tvořilo personál vodárny a
lesní zaměstnance. Po územní reorganizaci v roce 1948 a
po zrušení obecního zřízení a znárodnění majetku obcí k

1.1.1950 správa vodovodu přechází na Krajskou
vodohospodářskou službu v Liberci, tu v r. 1953 nahradila
Krajská správa zásobování vodou a kanalizace. V letech
1957 až 1958 správa vodovodů znovu přešla na MNV
(decentralizace národního hospodářství). Toto opatření se
záhy ukázalo jako nešťastné a zařízení byla na základě
žádostí národních výborů předávána zpět vodohospodářským organizacím.
Problémy s vodou na sebe ale nenechaly dlouho čekat.
Nejprve se projevily v Andělské Hoře, kde nebyly
realizovány domovní rozvody. Podle zprávy o veřejném

Projekt rozšíření vodovodu z r. 1942, titulní strana.
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Vlevo: Rozvojová studie a projekt rozšíření vodovodu z r. 1942, výřez. Na obrázku je patrný i záměr výstavby nové
říšské dálnice.
Vpravo: Sdělení předsedy MNV Andělská Hora z r. 1953 k neuspokojivému zásobování pitnou vodou.
vodovodu zpracované Krajskou správou ZVaK v r. 1956 je
v Chrastavě deficit pitné vody 1,3 l/s, v době sucha až
dvojnásobný. Projekt vodovodu z Pekařky byl označen
jako těžko realizovatelný pro vysoký náklad. Dodatečná
potřeba vody v 50. letech narostla na 5 – 10 l/s. V té době
začíná další zoufalý boj Chrastavy o vodu. Jsou provedeny
průzkumné práce v údolí pod Bedřichovkou (ca 30ti
metrové vrty), prověřovány lokální zdroje na Vísce, na
přítocích Jeřice, zvažováno jímání vody z dědičné štoly
pod Panenskou Hůrkou a později i výstavba úpravny pitné
vody pod přehradou na Mlýnici a přivaděče do Chrastavy.
V roce 1959 lze situaci v zásobování pitnou vodou označit
jako kritickou. Kapacita městského vodovodu už nestačila
krýt spotřebu vody a dvakrát týdně musely vyjíždět
pojízdné cisterny.
Situace se začala řešit v r. 1961 výstavbou vodovodu z
Kryštofova Údolí (příprava od r. 1958), ze zdrojů Pila,
Hájenka a Důl (staré důlní dílo na olovo, stříbro a síru,
znovu otevřené v rámci průzkumných prací v 50. letech).
Prameny dosud sloužily pro město Liberec, ten byl ale
oblastním vodovodem nově napojen na podzemní zdroje v
Podještědí a voda z Kryštofova Údolí se tak uvolnila pro
Chrastavu. Stavba eternitového přívodního řadu s
napojením na stávající síť v Andělské Hoře byla
dokončena v letech 1963 – 1964.
V roce 1960 se sloučily Chrastava a Andělská Hora. V roce
1966 byly v Andělské Hoře vybudovány rozvody pitné
vody a koncem roku zrušeny hygienicky nevyhovující
„kašny“.
Plán rozvoje města z roku 1969 předpokládal v letech
1970–75 výstavbu „dalších 366 nových bytů na
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rozestavěném sídlišti Střelecký vrch, školy s 24 třídami,
tělocvičnou a školním hřištěm, školky, jeslí, garáží a
obchodní sítě“. Plán zahrnoval i přeložku silnice č. 13,
stavbu benzinové stanice a hotelu (motorestu). V
souvislosti s tím se plánovaly výrazné posílení a
rekonstrukce městského vodovodu. Spotřeba vody ve
městě v tomto období neustále rostla – důvodem byla
výstavba nových bytů, průmyslová výroba (zejména
podnik Elitex a Strojní a traktorová stanice, „do nichž jsou
směřovány nosné programy výroby RVHP“) a v
neposlední řadě státní cenová politika. Cena za dodávku
pitné vody byla státem dotována a od roku 1953 do r. 1990
platily domácnosti 60 haléřů za 1 m3 (se stočným 80 hal.),
což vedlo ke značné nehospodárnosti jak na straně
odběratelů, tak u vodárenských podniků a státu, které byly
nuceny financovat další a další kapacity. Nicméně
Chrastava na tom vydělala a získala pro budoucnost nový,
dostatečný a kvalitní zdroj pitné vody.
9. října 1979 začala slavnostním výkopem stavba nazvaná
„Vodovod Chrastava“. Součástí akce připravované od roku
1974 byla především výstavba vodovodního přivaděče z
Machnína s kapacitou 25 l/s, nového kapacitního
vodojemu (Svatý Jan II) a zásobovacího řadu pro sídliště
Střelecký Vrch. Stavba byla završena v roce 1981
(kolaudace 1984) a Chrastava tím byla napojena na
vodárenskou soustavu Liberec – Jablonec. Akce byla
Krajským národním výborem původně zamýšlena jako
první etapa projektu zásobování Liberce, Chrastavy a
Hrádku nad Nisou pitnou vodou z podzemních zdrojů u
Jablonného v Podještědí (Tlustecký blok). Během
přípravy stavby „Vodovod Chrastava“ však došlo na

ministerské úrovni ke změně vodohospodářské koncepce a
souběžně s chrastavskou akcí probíhala investice do
vodního díla Josefův Důl (ověřovací provoz od r. 1982) a
úpravny vody v Bedřichově (1981).
Voda do nového vodojemu Sv. Jan byla dopravována
nejprve z prameniště Machnín (vydatný zdroj v
třetihorních sedimentech, které též zahrnují lignitovou
sloj, úpravna vody z r. 1937, zajímavostí byly např.
samočinné čerpací stroje, pravděpodobně založené na
principu vodního trkače). Později byl tento zdroj odstaven
a spotřebu pitné vody plně pokryla přehrada Josefův Důl
na Kamenici v Jizerských horách a úpravna vody v
Bedřichově.
Prozatím jsme se nezmínili o Vítkově. Obec byla odkázána
na studny u jednotlivých domů (snad kromě vodovodu pro
velkokapacitní kravín Státního statku Liberec). Po suchém
létě roku 1990 se k problémům s kvalitou vody přidal i její
nedostatek. Město tohoto roku zadalo vypracování studie
vodovodu pro Vítkov a Novou Ves. Tato byla dokončena v
srpnu 1990 a pro Vítkov navrhla 3 varianty řešení –
napojení na chrastavský vodovod, využití místních zdrojů
nad obcí a využití zdrojů Státního statku. Počátkem 90. let
byly nad Vítkovem realizovány hloubkové vrty, ale
výsledek nebyl uspokojivý. Vedení města se proto
přiklonilo k výstavbě vodovodu z Chrastavy, kde byl
zajištěn dostatek kvalitní vody z vodojemu Sv. Jan II. Po
zpracování projektové dokumentace bylo v dubnu 1993
vydáno stavební povolení, téhož roku byla zahájena
realizace 1. etapy (Dolní Vítkov) a tato byla dokončena v

letech 1994 – 1995. K výstavbě veřejného vodovodu pro
zbylou část obce se prozatím z ekonomických důvodů
nepřistoupilo.
V roce 1993 proběhlo odstátnění vodárenského majetku, v
severních Čechách tento přešel do vlastnictví Severočeské
vodárenské společnosti, jejímiž akcionáři jsou výhradně
města a obce (v současné době více než 450 municipalit
Ústeckého a Libereckého kraje). Po zrušení státních dotací
na výrobu a dodávku pitné vody se s růstem cen pro vodné
a s omezováním výrobních odvětví náročných na vodu
začala spotřeba pitné vody snižovat. Z tohoto důvodu jsou
stávající zdroje vody pro Chrastavu a pro oblastní vodovod
Liberec – Jablonec n.N. dostačující a pozornost vlastníků a
provozovatelů vodárenského majetku se zaměřuje
především na plnění legislativních podmínek ČR a EU
(kvalita pitné a vypouštěné odpadní vody) a na obnovu
často již dožívající infrastruktury.
Připravil: Petr Medřický
-------------------------------------------------------------------Literatura a další prameny:
1. Schwertner, R.: Kratzau, Schicksal einer sudetendeutschen
Stadt, Kratzauer Gilde, Mannheim, 1966
2. Úvod k inventáři Státního okresního archivu v Liberci
(Chrastava v letech 1948 – 1989), Liberec 1996
3. Zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních
vod Liberec – Jablonec, SVS a.s., Ing. Martin Votava,
nedatováno, cca 2010
4. Písemnosti uložené ve spisovně společnosti SčVK, a.s.,
Liberec – Vratislavice nad Nisou

Ilustrace:
Vpravo nahoře: Nerealizovaný projekt vodojemu v Andělské Hoře, 1932.
Dole - vlevo: Kovová tabulka k lokalizaci vodovodního šoupěte (Schieber) z roku 1912.
Dole - uprostřed: Vodojem Svatý Jan II, stav 4/ 2014.
Dole - vpravo: Sběrný objekt prameniště Hájenka v Kryštofově Údolí, stav 4/ 2014.
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Chrastava – včera a dnes
V dnešním pokračování
srovnávacích fotografii z Chrastavy
nahlédneme do romantické
Schroffgasse (dnes Družstevní
ulice) prostřednictvím pohlednice z
roku 1929. Její povrch tehdy
zpevňovala dlažba z vyskládaných
kamenů, bezpochyby pocházejících
z toku jen pár desítek metrů odtud
vzdálené řeky Jeřice, německy
zvané Görsbach.
Zadíváme-li se pozorně do levé části
dokumentárního snímku, uvidíme v
dáli budovu textilní továrny fy. Jäger
(dnes budova Seppu, která bude v
červnu 2014 zdemolována). V
dolním rohu fotografie je patrný
ještě v té době zčásti odkrytý náhon,
jenž byl původně určen pro pohon
tzv. Steinmühle, tedy kamenného mlýna. Ten na přelomu 19. a 20. století nahradila právě textilka fy. Jäger, která
využívala tento přívod vody k pohonu turbíny. Náhon vedl celou Družstevní ulicí, později byl ale zakryt. Centrální dům
na pohlednici je čp. 109, v kterém bydlel a měl provozovnu, jak nám prozrazuje reklama na domě, hodinář Heinrich Keil.
Ten byl odsunut po roce 1945 a dům byl dosídlen novými obyvateli. V 60. letech 20. století jej získala do majetku římskokatolická církev, ale nyní (2014) je opět v soukromém vlastnictví.
Vpravo naproti stojí dva přízemní domy tehdy čp. 123. V jednom z nich byla provozovna, ale bohužel se mi nepodařilo
zjistit s jakými službami. Jedno je jisté – dnes zde oba domy budete hledat marně. Jediné co se dochovalo je stará
kamenná zeď, která pochází minimálně z 18. století a byla zčásti zrekonstruována po povodni v roce 2010.
Úzká ulička, stoupající po kamenech k budově fary do Kostelní ulice (původně na Schulberg), se zachovala dodnes a
podle znatelného nárožního kamene usuzuji, že zde občas projel i koňský povoz či lidskou silou vlečený vůz s
loukoťovými koly. Tuto uličku také využívali farníci, přicházející do svatostánku, nesoucí jméno sv. Vavřince, z tehdy
samostatné Horní Chrastavy (OberKratzau) a pod kterou správně spadaly
i obce Vysoká – Hohendorf a
Chrastavská Nová Víska –Kratzauer
Neudörfel.
Barokní budova vpravo je fara, která
byla postavena pravděpodobně na
místě původní dřevěné farní budovy v
roce 1739 pod dohledem zednického
mistra Davida Jantsche (přestavěná do
současné podoby v r. 1795). Ta dnes
slouží jako Domov pokojného stáří –
Domov sv. Vavřince pro seniory a
provozuje jej Oblastní charita Liberec.
-----------------------------------Text: Ivan Vydra, 2014
Foto: Jana Zahurancová, 2014
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, vyšlo v květnu 2014

Napsat nám můžete na
e-mail: sphmch@volny.cz

