Ladislav Žák a kolektiv
Jizerskohorské přehrady
a katastrofa na Bílé Desné – Protržená přehrada

První kniha o přehradách Jizerských hor (tisková zpráva)
U příležitosti 90. výročí protržení přehrady na Bílé Desné v září 1916 vydává liberecké nakladatelství KNIHY 555 ve spolupráci s městem Desná v Jizerských horách ojedinělou publikaci o historii a současnosti všech osmi
jizerskohorských přehrad. Kniha Jizerskohorské přehrady a katastrofa na Bílé Desné – Protržená přehrada vznikla v autorském kolektivu,
který tvořili historici, odborníci z Povodí Labe a místní znalci, a podařilo se
v ní shromáždit spoustu zajímavých informací i unikátního historického
obrazového materiálu.

Anotace:
Publikace se zabývá ničivými povodněmi v oblasti Jizerských hor v průběhu 19. století, vznikem vodních družstev
a následnou historií výstavby osmi vodních děl – Harcova, Bedřichova, Fojtky, Mlýnice, Mšena, Souše, Bílé Desné
a Josefova Dolu, z nichž některé slouží již více jak sto let. Podstatná část je věnována průběhu samotné katastrofy na Bílé Desné v roce 1916, přináší řadu nových informací, dobové záznamy pamětníků a odhaluje hlavní
příčiny protržení hráze, a to i na základě nejnovějšího geotechnického výzkumu v devadesátých letech 20. století.
To vše doprovází velké množství historických a současných fotografií, dobových pohlednic a stavebních plánů,
z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé. Turistům a milovníkům hor jsou doporučeny i některé zajímavé turistické trasy a zastavení v okolí vodních nádrží.

Vázaná celobarevná publikace, formát A5, 156 stran, cena 325 Kč, vychází 15. září 2006.

Křest publikace:
Srdečně Vás zveme na křest publikace, který proběhne v rámci vzpomínkové akce u příležitosti 90. výročí protržení přehrady na Bílé Desné v sobotu 23. září 2006 od 14 hodin v areálu Protržené přehrady v Desné
v Jizerských horách. Knihu pokřtí přírodovědec a spisovatel RNDr. Miloslav Nevrlý. Vystoupí zde pražské loutkové
divadlo Kejklíř, divadelní soubor Vojan, Sbor dobrovolných muzikantů z Desné, chybět nebudou ukázky řemeslné
výroby, prodej upomínkových předmětů a občerstvení. V Riedlově vile v Desné bude od 12 do 17 hodin možno
zhlédnout dokument o protržení přehrady, výstavu fotografií Moniky Klemšové nazvanou „Stoletá Černá královna“
o přehradě Bedřichov a zajímavé technické materiály nejenom o Protržené přehradě. Autobusová doprava do
areálu Protržené přehrady je zajištěna každou hodinu od Riedlovy vily.
Objednávky:
Publikaci si můžete s 5% slevou, tj. za 309 Kč, objednat na dobírku (poštovné a balné hradí nakladatelství) na
adrese: KNIHY 555, Rumunská 47/16, 460 01 Liberec, tel. 485 148 380, info@knihy555.cz, www.knihy555.cz
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Informace o programu vzpomínkové akce: Ivana Fischerová, vedoucí odboru kultury MÚ Desná v Jizerských
horách, tel. 483 383 019, 737 248 434, vila-iva@seznam.cz

