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1 Základní údaje 
 

Vodní tok      ID 207220000100 

 
Kraj      Liberecký 
 
ORP      Liberec 
 
Město      Liberec 
 
Název akce  „STUDIE PROVEDITELNOSTI 

PROTIPOVDŇOVÝCH OPATŘENÍ NA LUŽICKÉ 
NISE K OCHRANĚ MĚSTA LIBEREC“ 

 
Objednatel     město LIBEREC 
      Nám. Dr. Beneše 1/1 
      450 59 Liberec 1 
 
Zpracovatel dokumentace   Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
      Nábřežní 4 
      150 56 Praha 5 
 
Datum zpracování    září 2020 
 



Studie 
 

9 

 

1.1 Seznam zkratek 
AZZU  Aktivní zóna záplavového území 
Bpv  Balt po vyrovnání 
CETIN  Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
ČR  Česká republika 
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat 
DMT  Digitální model terénu 
DMR 5G  Digitální model reliéfu 5. Generace 
PA  Průmyslový areál 
PPO  Protipovodňové opatření 
SČVK  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
SEK  Síť elektronických komunikací formy CETIN 
SM Liberec Správa majetku města Liberec 
SSZ  světelné signalizační zařízení 
QN  N-letá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo  
  překročen jedenkrát za N let (N-letý průtok) 
Qneš  Neškodný průtok – takový průtok při kterém nedochází k vybřežení toku z koryta 
Q5  Pětiletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo  
  překročen jedenkrát za 5 let (pětiletý průtok) 
Q20  Dvacetiletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo  
  překročen jedenkrát za 20 let (dvacetiletý průtok) 
Q100  Stoletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo  
  překročen jedenkrát za 100 let (stoletý průtok) 
Ř. KM  Říční kilometr 
VO  Veřejné osvětlení 
VRV  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
VUT  Vysoké Učení Technické v Brně 
ZABAGED Základní báze geografických dat 
ZM  Základní mapa 

1.2 Předmět zpracování 
Předmětem je vypracování návrhu etapizace výstavby protipovodňových opatření na Lužické Nise 
k ochraně města Liberec. Jednotlivé úseky návrhů budou vycházet z předchozí dokumentace „Studie 
proveditelnosti protipovodňových opatření města Liberec“ zpracovaný firmou VRV, a.s. v listopadu 
2019. V rámci zpracovaného materiálu bude doporučena etapizace výstavby protipovodňových opatření 
dle zvolených kritérií, které mají vliv na projektovou přípravu stavby. Pro vyhodnocení realizovatelnosti 
budou použita následující kritéria: 
 

 majetkoprávní situace 

 podmínky a požadavky správců technické infrastruktury 

 stanoviska dotčených orgánů státní správy 

 postoj zástupců města Liberec 
 
Na základě vyhodnocení výše uvedených kritérií budou úseky optimálně rozděleny do jednotlivých etap 
přípravy tak, aby na základě předpokládaných investičních nákladů vycházeli ekonomicky efektivní a 
bylo možné je směřovat na dostupné dotační tituly. 
 
Město Liberec leží ve zaklesnutém údolí Lužické Nisy mezi Jizerskými horami a Ještědsko–
Kozákovským hřbetem. Město Liberec je díky své poloze má velmi specifické vodohospodářské 
podmínky. Ze svahů přilehlých hor stéká do Lužické Nisy velké množství vodotečí, které se vyznačují 
velkým podélným spádem. Klimaticky leží v chladné oblasti s velkým průměrným ročním úhrnem srážek 
okolo 850 mm. Oblast Liberec se vyznačuje velkým počtem bouřkových dnů, což dohromady podmiňuje 
velký výskyt povodňových situací.   
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2 Majetkoprávní elaborát  
V rámci Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Liberec byl zpracován majetkoprávní 
elaborát. Pro jednotlivé úseky byly vyhotoveny situační výkresy na podkladě katastrální mapy se 
zákresem vlastníků parcel. Dotčení vlastníci parcel byly rozděleni na následující subjekty: 
 

 Město Liberec 

 Správce toku povodí Labe, s.p. 

 Ostatní státní správa  

 Soukromé právnické osoby 

 Soukromé fyzické osoby 
 
Dále je pro každý úsek vypracována přehledná tabulka s absolutním i procentuálním zastoupením výše 
zmíněných subjektů. 
 
Na následující tabulce jsou znázorněn všechny navrhované stavební objekty PPO. Jsou zde 
znázorněny počty zastoupení jednotlivých typů subjektů.  
 

Tab. 1: Zastoupení jednotlivých subjekt 

Stavební objekt 
Statutární 

město Liberec 
Povodí 

Labe s.p. 
ostatní státní 

správa 
soukromé 

právnické osoby  
soukromé 

fyzické osoby celkem 

SO1 0 1 (10 %) 3 (30 %) 0 6 (60 %) 10 (100 %) 

SO2 0 0 0 1 (100 %) 0 1 (100 %) 

SO3 1 (20 %) 0 0 0 4 (80 %) 5 (100 %) 

SO4 1 (17 %) 1 (17 %) 1 (17 %) 1 (17 %) 2 (33 %) 6 (100 %) 

SO6 1 (50 %) 0 0 0 1 (50 %) 2 (100 %) 

SO7 1 (13 %) 1 (13 %) 0 3 (38 %) 3 (38 %) 8 (100 %) 

SO8 1 (20 %) 1 (20 %) 0 3 (60 %) 0 5 (100 %) 

SO9 1 (50 %) 1 (50 %) 0 0 0 2 (100 %) 
SO10 1 (11 %) 1 (11 %) 1 (11 %) 1 (11 %) 5 (56 %) 9 (100 %) 

SO11 1 (20 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 2 (40 %) 0 5 (100 %) 

SO12 1 (50 %) 1 (50 %) 0 0 0 2 (100 %) 

SO13 1 (33 %) 1 (33 %) 1 (33 %) 0 0 3 (100 %) 

SO14a 1 (33 %) 1 (33 %) 0 0 1 (33 %) 3 (100 %) 

SO14b 0 1 (11 %) 0 5 (56 %) 3 (33 %) 9 (100 %) 

SO14c 0 1 (17 %) 2 (33 %) 2 (33 %) 1 (17 %) 6 (100 %) 

SO15 1 (8 %) 1 (8 %) 1 (8 %) 1 (8 %) 9 (69 %) 13 (100 %) 

SO16 0 1 (50 %) 0 1 (50 %) 0 2 (100 %) 

SO17 0 0 0 1 (100 %) 0 1 (100 %) 

SO18 1 (17 %) 0 0 2 (33 %) 3 (50 %) 6 (100 %) 

SO19 1 (11 %) 0 1 (11 %) 7 (78 %) 0 9 (100 %) 

SO20 1 (13 %) 0 0 0 7 (87 %) 8 (100 %) 

SO21 0 0 2 (29 %) 1 (14 %) 4 (57 %) 7 (100 %) 
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Na následující tabulce je znázorněn poměrný počet vlastněných pozemků jednotlivými subjekty za 
všechny navrhované úseky PPO.  
 

Tab. 2: Počet vlastněných parcel jednotlivými typy vlastníků 

Vlastník Počet parcel Procentuální zastoupení  

Statutární město Liberec 59 27 % 

Povodí Labe s.p. 8 4 % 

ostatní státní správa 17 8 % 

soukromé právnické osoby  45 21 % 

soukromé fyzické osoby 86 40 % 

Celkem 215 100 % 
 

Obr. 1: Procentuální zastoupení počtu vlastněných parcel jednotlivými typy vlastníků 
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3 Projednání se správci sítí  
V rámci této kapitoly jsou uvedeny závěry z projednání se správci technické infrastruktury jejichž 
inženýrské sítě jsou navrhovanou PPO jsou dotčeny nebo navrhovaná PPO jsou v jejich ochranných 
pásmech.  

3.1 ČEZ Distribuce  
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3.2 GasNet, s.r.o. 
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3.3 Cetin  
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3.4 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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3.5 Teplárna Liberec  
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3.6 Odbor správy veřejného majetku města Liberec 
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4 Oslovení dotčených orgánů státní správy 

4.1 Odbor životního prostředí magistrátu města Liberec  
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4.2 Odbor životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje 
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4.3 Agentura ochrany přírody AOPK Liberec 

 



Studie 
 

33 

 

4.4 Povodí Labe, státní podnik 
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5 Etapizace návrhů  
Při vytváření jednotlivých etap se vycházelo z výsledků předchozí Studie proveditelnosti 
protipovodňových opatření města Liberec a výsledků předchozích kapitol.  
Z předchozí studie vzešlo 20 úseků, které se navzájem hydraulicky neovlivňují. Těchto 20 úseků bylo 
rozděleno do 5 etap. Rozdělení do etap proběhlo dle následujících kritérii:  

 Jednotlivé etapy jsou ekonomicky efektivní z pohledu získání dotace z dotačního programu 
Prevence před povodněmi IV. (viz Tab. 3)  

 Jednotlivé etapy mají vyvolané investice nižší než 20 % z celkových investic. Mezi vyvolané 
investice spadají přeložky sítí, opravy komunikací po stavbě, rekonstrukce mostů apod. (dotační 
programem hradí vyvolané investice pouze od 20 % celkových investic, náklady nad těchto 
20 % hradí žadatel) (viz Tab. 4) 

 
Pořadí etap bylo tvořeno dle následujících kritérii:  

 Prioritizace úseků investorem – městem Liberec  

 Majetkoprávní situace – větší počet soukromých vlastníků sebou nese většinou větší 
komplikace při zajištění souhlasů vlastníků pozemků.   

 Vyjádření dotčených orgánů státní správy  

 Vyjádření správců inženýrských sítí 
 
Výsledná etapizace navrhovaných stavebních objektů SO1 – SO21 je znázorněna na Obr. 2. 
 

Obr. 2: Mapa navržených etap PPO Liberec 
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Tab. 3: Etapizace úseků se znázorněnou ekonomickou efektivitou pro jednotlivé etapy 

  Etapizace IN [mil Kč] Škody [mil Kč] PUEEPPO* 
E

ta
p

a
 I

. 

SO11 – Povodňový park ul. Winterova 109 37 0.3 

SO12 – Okružní 10 1 0.1 

SO13 – Centrum 7 20 3 

SO17 – Areál INTE 2 215 134 

Celkem 127 271 2.1 

E
ta

p
a

 I
I. 

 

SO4 – Most ul. Hrádecká  5 6 1.2 

SO14a – Jez  4 7 2 

SO14b – Most ul. Čechova  14 47 3 

SO14c – Spalovna 3 4 1.3 

SO15 – Poštovní náměstí  18 110 6 

Celkem 44 173 4.0 

E
ta

p
a

 I
II.

  SO2 – Hamrštejn  1 9 16 

SO3 – Machnín školka 2 3 2 

SO6 – Oblouková 351  4 9 2 

SO7 – ČOV 24 32 1.3 

Celkem 31 53 1.7 

E
ta

p
a

 I
V

. 

SO8 – Prádelna 3 19 3 

SO9 – Česká Tvrz 1 1 0.9 

SO10 – Fotbalový stadion  3 1 0.4 

SO18 – Libea – Dlouhomostecká 6 74 13 

Celkem 12 95 7.8 

E
ta

p
a

 V
. 

OS1 – Andělská hora  12 73 6 

SO16 – Jez 2  15 5 0.3 

SO19 - Ul. Na Břehu 6 31 5 

SO20 - Ul. Za Kinem  5 5 1 

SO21 – Vratislavická Kyselka 5 2 0.4 

Celkem 42 115 2.7 

*pozn. PUEEPO = poměrový ukazatel ekonomické efektivity protipovodňových opatření 
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Tab. 4: Etapizace úseků se znázorněným poměrem vyvolaných investic pro jednotlivé etapy 

  Etapizace 
Investiční 
náklady – 

celkem 

Přímé 
investiční 
náklady  

Vyvolané 
investiční 
náklady Poměr 

E
ta

p
a

 I
. 

SO11 – Povodňový park ul. Winterova 109 98.0 11.0 10.1% 

SO12 – Okružní 10 1.0 9.0 90.0% 

SO13 – Centrum 7 6.7 0.3 4.3% 

SO17 – Areál INTE 2 2.0 0.0 0.0% 
Celkem 128 108 20 15.9% 

E
ta

p
a

 I
I. 

 

SO4 – Most ul. Hrádecká  5.8 4.7 1.1 19.0% 

SO14a – Jez  4 4.0 0.0 0.0% 

SO14b – Most ul. Čechova  14 13.7 0.3 2.1% 

SO14c – Spalovna 3 3.0 0.0 0.0% 

SO15 – Poštovní náměstí  18 17.6 0.4 2.2% 

Celkem 45 43 2 4.0% 

E
ta

p
a

 I
II.

  SO2 – Hamrštejn  1 1.0 0.0 0.0% 

SO3 – Machnín školka 2.5 1.7 0.8 32.0% 

SO6 – Oblouková 351  4.3 4.3 0.0 0.0% 

SO7 – ČOV 26.8 24.1 2.7 10.1% 
Celkem 35 31 4 10.1% 

E
ta

p
a

 I
V

. 

SO8 – Prádelna 3 3.0 0.0 0.0% 

SO9 – Česká Tvrz 1 1.0 0.0 0.0% 

SO10 – Fotbalový stadion  2.5 2.0 0.5 20.0% 

SO18 – Libea – Dlouhomostecká 6 5.8 0.2 3.3% 
Celkem 13 12 1 5.6% 

E
ta

p
a

 V
. 

OS1 – Andělská hora  12.4 11.8 0.6 4.8% 

SO16 – Jez 2  15 15.0 0.0 0.0% 

SO19 - Ul. Na Břehu 6 5.8 0.2 3.3% 

SO20 - Ul. Za Kinem  5 5.0 0.0 0.0% 

SO21 – Vratislavická Kyselka 5 4.7 0.3 6.0% 
Celkem 43 42 1 2.5% 
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6 1. etapa  

6.1 Úsek 11 – Povodňový park zahrádky v ul. Wintrova (ř. km. 30.73–31.65) 

V tomto úseku se povodňový průtok Q5 bezpečně převede a povodňový průtok Q20 lze bezpečně 
převést v první půli úseku. V druhé půli úseku již dochází k zaplavení zahrádek a PA. Průtok Q100 

zaplavuje od počátku úseku zahrádky a ke konci PA. Neškodný průtok v tomto úseku je 46,7 m3/s a 
průtok pro Q100 je 133,4 m3/s. 
 

Obr. 3: Úsek 11 – Povodňový park v ul. Zahrádky Winterova 

6.1.1 Existence sítí  
V zájmové lokalitě SO – 11 Povodňový park dochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  

 Vedení plynovodu GasNet – plynovod protíná navrhovanou zeď PPO u severního konce zdi. 
Zde je navrhováno vložení plynovodu do chráničky a v tomto místě vypustit podzemní těsnění 
PPO zdi.  
K dalšímu střetem mezi navrhovaným PPO SO.1 Povodňový park a plynovodem dochází 
v jižním konci Povodňového parku, kde není navrhována zeď, ale celkové snížení terénu tak 
aby byl občasně zaplavován. V této části Povodňového parku se nachází vedení střednětlakého 
plynovodu a regulační stanice. Ta se v současnosti nachází v zátopovém území Q100. 
Navrhuje se přesunutí regulační stanicemi ke křižovatce ulic Jungmanova a Wintrova, čímž by 
se regulační stanice ocitla mimo zátopovou oblast. Dále navrhujeme přemostit vedením 
plynovodu Lužickou Nisu a vést jí v chodníku od mostu v ulici Jungmanova ke křižovatce s ulicí 
Wintrova. Vedení, které probíhá od ulice Wintrova k regulační stanici je navrženo zkrátit 
k regulační stanici.  

 Podzemní kabelové vedení VO a SSZ SM Liberec – kabelové vedení vede v od severního 
konce navrhovaného SO.1 Povodňový park pod stávající cyklostezkou až k ulicic Wintrova, kde 
přetíná navrhovanou PPO zeď. V místě střetu je navrženo vložení kabelů do chráničky a v tomto 
místě vypustit podzemní těsnění PPO zdi. 
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 Vedení kanalizace firmy SČVK – kanalizace protíná navrhovanou zeď PPO u severního konce 
zdi. Navrhuje se v tomto místě kanalizaci vložit do chráničky a nestavět v místě střetu podzemní 
těsnění PPO zdi. Kanalizace dále přetíná navrhovanou PPO zeď u jižní zdi průmyslového 
areálu. Zde je navrženo opět vložení kanalizace do chráničky a nestavět v místě střetu 
podzemní těsnění PPO zdi. Dále kanalizace probíhá celým povodňovým parkem. V případ 
střetu s terénem při jeho snížení je navrženo přemístit kanalizace blíže k ulici Wintrova, kde je 
terén navrhován ve stejné niveletě jako komunikace v ulici Wintrova. Zásadní pro tento návrh 
je zachování sklonu kanalizace. Tento návrh se týká i všech přípojek v lokalitě SO.1 Povodňový 
park.  

 Vedení vodovodu firmy SČVK – vodovod probíhá navrhovaným Povodňovým parkem v místě 
navrhovaného snížení terénu. Navrhuje se zde snížit niveletu vodovodu, tak aby zůstal po 
dostatečně hluboko pod terénem a zároveň byla zachována jeho funkce.  

 

Obr. 4: Úsek 11 – Existence sítí 
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Obr. 5: Úsek 11 – Existence sítí 
 

Obr. 6: Úsek 11 – Existence sítí 
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Obr. 7: Úsek 11 – Existence sítí 
 

Obr. 8: Úsek 11 – Existence sítí 
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6.1.2 Majetkoprávní situace 
 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 20 

Povodí Labe, s.p. 1 20 

ostatní státní správa 1 20 

soukromé právnické osoby  2 40 

soukromé fyzické osoby 0 0 

celkem 5 100 
 

Obr. 9: Úsek 11 – Majetkoprávní situace 
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Obr. 10: Úsek 11 – Majetkoprávní situace 
 

Obr. 11: Úsek 11 – Majetkoprávní situace 
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6.2 Úsek – 12 Okružní (ř. km. 31.65–31.89) 
V tomto úseku je koryto Lužické Nisy schopno bezpečně převést povodňový průtok Q5 a Q20. Při Q100 
dochází především k vybřežení toku na levém břehu, kde jsou zaplaveny bytovky. Most v ul. Metelkova 
při povodňovém průtoku Q100 nazdouvává tok. Vlivem navzdouvání dochází k jeho obtékání a zaplvuje 
průmyslovou budovu nad mostem na pravém břehu a obytnou budovo pod mostem. Dále voda zatéká 
do Okružní a zaplavuje všechny bytové domy v ulicic okružní. Neškodný průtok v tomto úseku je 72,5 
m3/s a průtok pro Q100 je 121,9 m3/s. 

Obr. 12: Úsek 12 - Okružní 

6.2.1 Existence sítí  
V linii SO – 12 ŽB zeď dochází ke střetu s inženýrskými sítěmi:  

 Vedení vodovodu firmy SČVK - vodovod prochází mostem a navrhujeme během rekonstrukce 
mostu dočasně přemístit vodovod mimo rekonstruovaný most. V rámci rekonstrukce mostu by 
došlo k rekonstrukci a opětovnému umístění vodovodu do tělesa mostu.  

 Podzemní kabelové vedení VO a SSZ SM Liberec – kabelové vedení vede v mostovce 
řešeného mostu. Je zde navrženo v době rekonstrukce vedení dočasně přemístit mimo most a 
nad korytem řekou zbudovat dočasné převedení kabelového vedení. Po rekonstrukci opět vést 
kabelové vedení mostovkou.   

 Podzemní vedení elektrické a komunikační sítě firmy ČEZ Distribuce – síť vede v mostovce 
řešeného mostu. Je zde navrženo v době rekonstrukce vedení dočasně přemístit mimo most a 
nad korytem řekou zbudovat dočasné převedení kabelového vedení. Po rekonstrukci opět vést 
kabelové vedení mostovkou.   
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Obr. 13: Úsek 12 – Existence sítí 

6.2.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 50 

Povodí Labe s.p. 1 50 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  0 0 

soukromé fyzické osoby 0 0 

celkem 2 100 
 

Obr. 14: Úsek 12 – Majetkoprávní situace 
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6.3 Úsek 13 – Centrum (ř. km. 31.89–33.21) 
Centru města Liberec dochází jednak k navzdouvání vody mosty a zároveň je koryto nekapacitní pro 
průtok Q100. Z důvodu uvedených skutečností dochází u Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen 
KULK) k vylití toku na pravém břehu a zaplavení KULK, Evropskéhé domu, Scholzova domu (Správa 
CHKO), kulturního domu, OC Fórum a části Soukeného náměstí. Záplavové čáry pro Q100 dále kopírují 
ulice Papírová, Lucemburská, Široká a Mysliveská. Voda zptně natéká do koryta u skateparku. Levám 
břeh je zaplaven podstatně méně, voda se na něj vybřežuje vlivem navzdouvání vody mostem v ul. U 
Besedy. Zaplavuje domy v ulici Na Zápraží, částečně v ulici Orlí a PA před mostem v ul. Metelkova viz 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Obr. 15.  
Při povodňovém průtok Q20 dochází k vebřežení toku Lužické Nisy pouze na pravém břehu. Voda 
vybřežuje na mezi evrospkým domem a Scholzovým domem (správa CHKO). Dochází k zaplavení 
KULK, Evropskéhé domu, Scholzova domu (Správa CHKO), kulturního domu, OC Fórum, domů v ulici 
1. Máje, v ulici Hrazená. Voda natéká zpět do koryta přes Soukeným náměstím a Harcovským potokem. 
Neškodný průtok v tomto úseku je 55,6 m3/s a průtok pro Q20 je 70,6 m3/s. 
 

Obr. 15: Úsek 13 – Centrum 

6.3.1 Existence sítí  
V linii SO – 13.1 ŽB zeď dochází ke střetu s vedením vodovodu firmy SČVK. Vodovod probíhá podélně 
pod celou trasou navrhované zdi. Zde je navrženo přemístit vodovod do komunikace, tak aby vodovod 
vedl podél navrhované zdi a nezasahoval do podzemního založení PPO zdi.  
V linii SO – 13.2 ŽB zeď dochází ke střetu s podzemní vedení elektrické a komunikační sítě firmy ČEZ 
Distribuce v místě budovy CHKO. Zde je navrženo vést vedení pod navrhovanou zdí v chráničce a 
vypustit v tomto místě podzemní těsnění zdi.  
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Obr. 16: Úsek 13 – Existence sítí 

6.3.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 33 

Povodí Labe s.p. 1 33 

ostatní státní správa 1 33 

soukromé právnické osoby  0 0 

soukromé fyzické osoby 0 0 

celkem 3 100 
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Obr. 17: Úsek 13 – Majetkoprávní situace 

6.4 Úsek 17 – Areál INTE (ř. km. 37.60–37.76)  
V úseku 17 okolo PA Ante dochází při povodňovém průtoku Q20 a Q100 k rozlivu Lužické Nisy především 
na pravém břehu, kde je zaplaven PA ANTE. Na levém břehu dochází k zaplavení dvou obytných budov 
a dvou PA. Při povodňovém průtoku Q5 dochází k zaplavení části PA ANTE na pravém břehu toku a 
komunikace na levém břehu.  
V tomto úseku je stanovena míra ochrany na Q5, jelikož PPO na Q20 a Q100 by znamenala postavení 
ŽB zdí na obou březích, což je nepřiměřený zásah do stávajícího území. Neškodný průtok v tomto úseku 
je 16,2 m3/s a průtok pro Q05 je 27,2 m3/s. 
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Obr. 18: Úsek 17 – Areál INTE 

6.4.1 Existence sítí  

V linii SO – 17 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
 

Obr. 19: Úsek 17 – Existence sítí 
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6.4.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 0 0 

Povodí Labe s.p. 0 0 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  1 100 

soukromé fyzické osoby 0 0 

celkem 1 100 
 

Obr. 20: Úsek 17 – Majetkoprávní situace 
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7 2. etapa 

7.1 Úsek 4 – Most ul. Hradecká (ř. km. 23.68–24.12)  
V obci Machnín dochází nad mostem na pravém břehu k zaplavení obytné budovy, 3 bytových domů, 
obchodu a komunikace v ul. Stará ve směru na Liberec od křižovatky s ul. Hrádeckou. Na levém břehu 
dochází k zaplavení 2 obytných budov a pošty. Pod mostem dochází k zaplavení obytného domu. 
V tomto úseku je údolní niva plochá a dochází k velkému rozlivu již při Q5. Most v ul. Hrádecká je 
nekapacitní a dochází k tlakovému protékání vody. Voda je nad most navzdouvána a dochází k obtékání 
mostu z jižní strany, čímž dochází k neprůjezdnosti komunikace pro složky IZS. 
Obytné domy na pravé straně řeky nad mostem lze ochránit vytvořením průlehu od profilu 24.08 skrze 
pravou polovinu mostu až k profilu 23.75.  
Neškodný průtok v tomto úseku je 16,95 m3/s a průtok pro Q100 je 212,0 m3/s.   
 

Obr. 21: Úsek 4 – Most v ul. Hrádecká 

7.1.1 Existence sítí  
V linii SO – 04 ŽB zeď dochází ke střetu s inženýrskými sítěmi. 

 Podzemním vedením sítě elektronických komunikací firmy CETIN v místě zavázání hráze do 
místní komunikace. 

 Vedení vodovodu firmy SČVK – vedení vodovodu LT 300 v zájmové oblasti probíhá podél 
mostu ve výšce mostovky.  
Dále probíhá odkalovací potrubí OC 200 napříč zájmovým územím z parcely st. 268/2 do toku 
Lužické Nisy. Toto odkalovací potrubí je ve střetu se záměrem. Navrhuje se změna trasy, tak 
aby vyústění potrubí bylo situováno mimo průleh.  
Dále zasahuje do zájmového území vedení vodovodu LT 100, které probíhá od parcely st. 268/1 
napříč zájmovým územím a napříč tokem Lužické Nisy. Uvažujeme tak, že je potrubí položen 
pod tokem Lužické Nisy a v případě střetu a navrhovaným záměrem, lze vodovod umístit pod 
navrhovaný průleh.  



Studie 
 

51 

 

Vedení vodovodu, který prochází podél řeky z parcel 14/1, přes parcelu 14/4 až k mostu se 
navrhuje přeložit pod komunikaci v ulici Stará a v místě mostu bude opět napojen do stávajícího 
vedení.   

 Nadzemní elektronická a komunikační sít ČEZ Distribuce – vedení je napříč zájmovým území 
v blízkosti mostu a v místě průlehu je podpěra tohoto vedení.  
Další vedení je podél zájmového území. Pod i nad mostem leží podpěrné sloupy tohoto vedení 
v místě navrhovaného průlehu.  
Další vedení je napříč zájmovou lokalitou ve východní části a nemá podporu v místě 
navrhovaného průlehu a tedy nedochází ke střetu se záměrem.  

 

br. 22: Úsek 4 – Existence sítí 

7.1.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 17 

Povodí Labe s.p. 1 17 

ostatní státní správa 1 17 

soukromé právnické osoby  1 17 

soukromé fyzické osoby 2 33 

celkem 6 100 
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Obr. 23: Úsek 4 – Majetkoprávní situace 

7.2 Úsek 14a – Jez (ř. km. 34.52–34.83) 
Starý rozbořený jez nad mostem v ul. Mostecká vzdouvá vodu a při vyšších průtocích (Q20 a vyšší) 
dochází k vybřežení vody na pravém břehu a zatopení obytného domu. Při povodňovém průtok Q100 na 
pravém břehu při vybřežení voda teče dále po ul. Dr. Horákové směrem od centra. Na levém břehu 
dochází k vybřežení  a zaplavení areálu pily. Neškodný průtok v tomto úseku je 13,8 m3/s a průtok pro 
Q100 je 99,1 m3/s. 

Obr. 24: Úsek 14a – Jez 
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7.2.1 Existence sítí  
V linii SO – 14.4 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
 

Obr. 25: Úsek 14a – Existence sítí 

7.2.2 Majetkoprávní situace 
 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 33 

Povodí Labe s.p. 1 33 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  0 0 

soukromé fyzické osoby 1 33 

celkem 3 100 
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Obr. 26: Úsek 14a – Majetkoprávní situace 

7.3 Úsek 14b – Most ul. Čechova – most ul. Mostecká (ř. km. 33.87–34.52) 
Tok Lužické Nisy mezi mostem v ul. Čechova a mostem v ul. Mostecká je korytem řeky bezpečně 
převeden při povodňových průtocích. V další části, přibližně v polovině parkoviště u prodejny Kaufland, 
dochází při povodňovém průtoku Q100 k vybřežení toku na obou březích. Na levém břehu je zaplaveny 
prodejna KIK a na pravém břehu voda natéká po parkovišti až do ulice Dr. Milady Horákové po, které 
teče dále do centra. Na pravém břehu je zaplaven průmyslový areál. Lužická Nisa vybřežuje v další 
části i při povodňovém průtoku Q20 a zaplavuje dolní část PA a na konci úseku dva obytné domy. 
Neškodný průtok v tomto úseku je 31,7 m3/s a průtok pro Q100 je 107,5 m3/s. 
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Obr. 27: Úsek 14b –Most ul. Čechova – most ul. Vesecká 

7.3.1 Existence sítí  

V linii SO – 14.3 ŽB zeď dochází ke střetu s inženýrskými sítěmi: 

 Podzemní kabelové vedení VO a SSZ SM Liberec – kabelové vedení vede v místě zavázání 
navrhovaného PPO v severní konci zdi. Zde je navrženo vést vedení v chráničce na boční 
straně mostu v ul. Čechova. 

 Podzemní vedení elektrické a komunikační sítě firmy ČEZ Distribuce – síť vede v místě 
zavázání zdi do mostu u Kauflandu v jižním konci navrhované PPO zdi. Zde je navrženo vést 
vedení v chráničce na boční straně tohoto mostu. 
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Obr. 28: Úsek 14b – Existence sítí 

7.3.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 0 0 

Povodí Labe s.p. 1 11 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  5 56 

soukromé fyzické osoby 3 33 

celkem 9 100 
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Obr. 29: Úsek 14b – Majetkoprávní situace 

7.4 Úsek 14c – Spalovna (ř. km. 33.21–33.78) 
V celém úseku Spalovna jsou povodňové průtoky Q5 a Q20 korytem Lužické Nisy převáděny bezpečně. 
Při Q100 dochází k vybřežení na obou březích. Na levém dochází k vybřežení před mostem do spalovny 
a pod ním oba úseky jsou dlouhé cca 20 m. Na pravém břehu dochází k rozlivu a nátoku vody do areálu 
spalovny nad mostem do spalovny. Vody dále teče až na ulici Dr. Horákové, kde zaplavuje 20 obytných 
domů, spalovnu a k ní přiléhající průmyslový areál. Neškodný průtok v tomto úseku je 67,5 m3/s a průtok 
pro Q100 je 107,5 m3/s. 
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Obr. 30: Úsek 14c – Spalovna 

7.4.1 Existence sítí  
V linii SO – 14.1 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
V linii SO – 14.2 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
 

Obr. 31: Úsek 14c – Existence sítí 
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7.4.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 0 0 

Povodí Labe s.p. 1 17 

ostatní státní správa 2 33 

soukromé právnické osoby  2 33 

soukromé fyzické osoby 1 17 

celkem 6 100 
 

Obr. 32: Úsek 14c – Majetkoprávní situace 

7.5 Úsek 15 – Poštovní nám. (ř. km. 34.83–35.24) 
Pod mostem v ul. Poštovní náměstí koryto toku bezpečně převede průtok Q5. Avšak při povodňových 
průtocích Q20 a Q100 Lužická Nisa zaplavuje na pravém břehu průmyslový areál a na konci úseku tři 
obytné domy. Na levém břehu jsou zaplavovány dva obytné domy, stojící pod mostem v ul. Poštovní 
náměstí. Neškodný průtok v tomto úseku je 13,8 m3/s a průtok pro Q100 je 99,1 m3/s.  
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Obr. 33: Úsek 15 – Poštovní nám. 

7.5.1 Existence sítí  

V linii SO – 15.1 ŽB zeď dochází ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací firmy 
CETIN. Podzemní vedení přetíná navrhovanou žb zeď v jihovýchodní části na  pozemku 841/5. 
Navrhujeme v tomto místě umístit vedení do chráničky a vést napříč pod navrhovanou zdí. Vypustit 
podzemní těsnění zdi v místě chráničky.  
V linii SO – 15.2 ŽB zeď dochází ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací firmy 
CETIN. Podzemní vedení přetíná navrhovanou žb zeď na pozemku 848. Navrhujeme v tomto místě 
umístit vedení do chráničky a vypustit podzemní těsnění zdi v místě chráničky. 
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Obr. 34: Úsek 15 – Existence sítí 
 

Obr. 35: Úsek 15 – Existence sítí 
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7.5.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 8 

Povodí Labe s.p. 1 8 

ostatní státní správa 1 8 

soukromé právnické osoby  1 8 

soukromé fyzické osoby 9 69 

celkem 13 100 
 

Obr. 36: Úsek 15 – Majetkoprávní situace 
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8 3. etapa 

8.1 Úsek 2 – Hamrštejn (ř. km 22.09–22.30)  
V tomto úseku toku Lužické Nisy se nacházejí dva průmyslové areály, které jsou částečně zaplavovány 
(viz Obr. 37). V průmyslovém areálu v západní části dochází k částečnému zaplavení níže ležícího 
skladu. Průmyslový areál ve východní části je zaplaven dle terénu, avšak podlahy v areálu jsou zvýšené 
a nedochází tak k zaplavení vnitřních prostor areálu (viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Neškodný 
průtok v tomto úseku je 46,64 m3/s a návrhový průtok pro Q100 je 212,0 m3/s.  

Obr. 37: Úsek 2 - Hamrštejn 

8.1.1 Existence sítí  
V linii SO – 02 zemní hráz nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi. 
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Obr. 38: Úsek 2 – Existence sítí 

8.1.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 0 0 

Povodí Labe s.p. 0 0 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  1 100 

soukromé fyzické osoby 0 0 

celkem 1 100 
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Obr. 39: Úsek 2 – Majetkoprávní situace 
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8.2 Úsek 3 – Machnín školka (ř. km 23.20–23.56)  
Na západním okraji obce Machnín dochází k zaplavování 4 obytných budov, školky, okresního archivu 
(dále jen OA) a budovy hasičského záchranného sboru již při povodňovém průtoku Q20 (viz Obr. 40). 
Most vedoucí k okresnímu archivu je nekapacitní a dochází k navzdouvání vody. Rozdíl hladin nad a 
pod mostem je cca 1 m. Neškodný průtok v tomto úseku je 16,95 m3/s a průtok pro Q100 je 212,0 m3/s.  

Obr. 40 Úsek 3 – Machnín školka 

8.2.1 Existence sítí  
V linii SO – 3.1 zemní hráz dochází ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací 
firmy CETIN v místě zavázání hráze do místní komunikace. 
V linii SO – 3.2 zemní hráz dochází ke střetu s podzemním vedením elektrické a komunikační sítě firmy 
ČEZ Distribuce. Vedení vede v linie hráze přibližně ve ¾ její délky. Navrhujeme přeložení podzemního 
vedení podél paty hráze, aby mohlo dojít k podzemnímu těsnění hráze. 
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Obr. 41: Úsek 3 – Existence sítí 

8.2.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 20 

Povodí Labe s.p. 0 0 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  0 0 

soukromé fyzické osoby 4 80 

celkem 5 100 
 

Obr. 42: Úsek 3 – Majetkoprávní situace 
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8.3 Úsek 6 – Oblouková 351 (ř. km. 27.86–28.08)  

V této části toku je údolní niva plochá a celá zatopená při všech povodňových scénářích (viz Obr. 43). 
Na pravém břehu jsou v úseku pod lávkou zaplaveny dva obytné domy a na levém břehu dochází 
k zatápění areálu velkoskladu a prodejny. Neškodný průtok v tomto úseku je 19,6 m3/s a průtok pro Q100 
je 141,0 m3/s. 
 

Obr. 43: Úsek 6 – Oblouková 351 

8.3.1 Existence sítí  
V linii uvažovaného SO – 06 ŽB zeď se nachází nadzemním vedení firmy CETIN, které je ovšem výše 
než je uvažovaná PPO zeď a nedochází tak ke střetu.  
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Obr. 44: Úsek 6 – Existence sítí 

8.3.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 50 

Povodí Labe s.p. 0 0 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  0 0 

soukromé fyzické osoby 1 50 

celkem 2 100 
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Obr. 45: Úsek 6 – Majetkoprávní situace 

8.4 Úsek 7 – ČOV (ř. km. 28.56–29.20) 

V úseku 7 je na pravém břehu v prostoru nad mostem v ul. Norská zaplaven autobazar a v prostoru pod 
ulicí Norská sběrna surovin, automyčka a část areál ČOV. Na levém břehu Lužická Nisa zaplavuje 
Jezdecký areál při všech povodňových scénářích. V prostoru pod mostem v ul. Norská voda natéká po 
účelové komunikace do Jezdecké Areálu, avšak při současném stavu nezpůsobuje škodu na budovách. 
Neškodný průtok v tomto úseku je 24,9 m3/s a průtok pro Q100 je 141,0 m3/s. 
 



Studie 
 

71 

 

Obr. 46: Úsek 7 – ČOV 

8.4.1 Existence sítí  
V linii SO – 7.1 ŽB zeď dochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  

 Vedení kanalizace firmy SČVK – kanalizace protíná přibližně v polovině délky navrhovanou žb. 
zeď. Navrhuje se v tomto místě kanalizaci vložit do chráničky a nestavět v místě střetu 
podzemní těsnění PPO zdi.  
Další vedení kanalizace vede v linii téměř celé navrhované zdi. Je navrženo přeložení 
kanalizace směrem do komunikace a tím dojde pouze k protnutí linie kanalizace s linií žb. zdi. 
V místě protnutí je navrženo vložit kanalizaci do chráničky a nestavět v místě střetu podzemní 
těsnění PPO zdi. 

 Vedení plynovodu GasNet – plynovod vede v linii téměř celé navrhované zdi. Je navrženo 
přeložení plynovodu směrem do komunikace a tím dojde pouze k protnutí linie plynovodu s linií 
žb. zdi. V místě protnutí je navrženo vložit plynovod do chráničky a nestavět v místě střetu 
podzemní těsnění PPO zdi.  

 Podzemní vedení SEK firmy CETIN – probíhá podél linie navrhované zdi. Je navrženo přeložení 
podzemního vedení do strany do komunikace spolu s kanalizací a plynovodem.  

 Podzemní vedení elektrické a komunikační sítě firmy ČEZ Distribuce – síť vede v linii 
navrhované žb. zdi. Je navrženo přeložení podzemního vedení do strany do komunikace spolu 
s kanalizací a plynovodem. 

 Podzemní kabelové vedení VO a SSZ SM Liberec – kabelové vedení vede v linii navrhované 
žb. zdi. Je navrženo přeložení podzemního vedení do strany do komunikace spolu s kanalizací 
a plynovodem. 

V linii SO – 7.2 ŽB zeď dochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  

 Vedení kanalizace firmy SČVK – kanalizace protíná navrhovanou žb zeď v 5ti místech. 
Navrhuje se v těchto místech kanalizaci vložit do chráničky a nestavět v místech střetů 
podzemní těsnění PPO zdi.  
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 Vedení vodovodu firmy SČVK – vodovod protíná navrhovanou žb zeď ve východním cípu 
Navrhuje se v tomto místě vodovod vložit do chráničky a nestavět v místech střetů podzemní 
těsnění PPO zdi.  

 Vedení plynovodu GasNet – plynovod se střetává s navrhovanou zdí na východním konci. 
V případě přeložení kvůli SO – 7.1 ŽB zeď by ke střetu nedošlo.   

 Podzemní kabelové vedení VO a SSZ SM Liberec – kabelové vedení vede v linii navrhované 
žb. zdi. Je navrženo přeložení podzemního vedení blíže toku, aby vedlo podél cyklostezky.  

V linii SO – 7.3 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
V linii SO – 7.4 ŽB zeď dochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  

 Vedení kanalizace firmy SČVK – kanalizace protíná navrhovanou žb zeď ve čtyrech místech. 
Navrhuje se v těchto místech kanalizaci vložit do chráničky a nestavět v místech střetů 
podzemní těsnění PPO zdi.  

 Podzemní vedení SEK firmy CETIN – probíhá napříč navrhovanou žb. zdí v blízko zavázán do 
mostní konstrukce. Je navrženo přeložení podzemního vedení do chráničky a v místě střetu 
nerealizovat podzemní těsnění PPO zdi. 
 

 

Obr. 47: Úsek 7 - ČOV 
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Obr. 48: Úsek 7 - ČOV 
 

8.4.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 13 

Povodí Labe s.p. 1 13 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  3 38 

soukromé fyzické osoby 3 38 

celkem 8 100 
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Obr. 49: Úsek 7 – Majetkoprávní situace 
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9 4. etapa 

9.1 Úsek 8 – Prádelna (ř.km 29.35–29.59) 
Tok Lužické Nis v úseku nad Jezdeckým areálem vybřežuje na oba břehy. V těchto místech se údolní 
niva toku plochá. Na levém břehu je zaplaven areál prádelny již při Q20 a dále po proudu je zaplaven 
jezdecký areál. Neškodný průtok v tomto úseku je 24,9 m3/s a průtok pro Q100 je 141,0 m3/s. 

Obr. 50: Úsek 8 - Prádelna 

9.1.1 Existence sítí  
V linii SO – 08 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
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Obr. 51: Úsek 8 – Existence sítí 

9.1.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 20 

Povodí Labe s.p. 1 20 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  3 60 

soukromé fyzické osoby 0 0 

celkem 5 100 
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Obr. 52: Úsek 8 – Majetkoprávní situace 
 
 

9.2 Úsek 9 – Česká Tvrz (ř. km. 29.83) 
V úseku 9 při všech průtokových scénářích dochází k rozlivu vody v parku na levém břehu, zde 
nedochází k významným škodám. Ve střední části dochází k vybřežení na pravém břehu. Voda na 
pravém břehu je následně navzdouvána a zaplaví technické zařízení parovodu. Voda dále teče až k ul. 
Česká Tvrz, kde dochází k zaplavení 3 obytných budov. Neškodný průtok v tomto úseku je 24,9 m3/s a 
průtok pro Q100 je 141,0 m3/s. 
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Obr. 53: Úsek 9 – Česká Tvrz 

9.2.1 Existence sítí  

V místě návrhu PPO SO – 09.1 zemní hráz i SO 9.2 zemní hráz prochází vedení horkovodu Teplárny 
Liberec. Je zde navrženo přemístit horkovod mimo navrhované zemní hráze nebo vést horkovod 
v chráničce, avšak by se zde muselo prověřit technické možnosti těsnění hráze. V případě varianty 1 
by musel být veden horkovod pod cyklostezkou v chráničce a muselo by dojít k těsnění průchodu pod 
cyklostezkou.  
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Obr. 54: Úsek 9 – Existence sítí 

9.2.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 50 

Povodí Labe s.p. 1 50 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  0 0 

soukromé fyzické osoby 0 0 

celkem 2 100 
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Obr. 55: Úsek 9 – Majetkoprávní situace 
 
 

9.3 Úsek 10 – Fotbalový stadion U Nisy (ř. km. 29.97–30.73) 

V úseku u fotbalového stadionu je průtokový scénář Q5 převeden bezpečně korytem, avšak v druhé části 
úseku za jezem dochází k vylití na levém břehu. V případě průtokového scénáře Q20 dochází na pravé 
břehu k rozlivu pouze v první části. Levý břeh Q20 zaplavuje v celé délce úseku a navíc dochází 
k zaplavení zahrádek a areálu tenisových kurtů. Při Q100 je situace s rozlivem obdobná jako u Q 20 pouze 
navíc zaplavuje obytný dům na pravém břehu a na levém fotbalový stadion. Neškodný průtok v tomto 
úseku je 24,9 m3/s a průtok pro Q20 je 81,3 m3/s. 
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Obr. 56: Úsek 10 – Fotbalový stadion U Nisy 

9.3.1 Existence sítí  

V linii SO – 10.1 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
V linii SO – 10.2 ŽB zeď dochází ke střetu s:  

 Podzemním vedením plynovodu firmy GasNet – ke střetu dochází v celé délce zamýšleného 
zvýšení terénu pod uvažovanou cyklostezkou. Navrhuje se plynovod přeložit do chráničky a 
vést při vzdušném líci hrázky.   

 Podzemní vedení elektrické a komunikační firmy ČEZ Distribuce – vedení leží v linii navrhované 
hrázky. Navrhujeme toto vedení přeložit do chráničky a vest při vzdušném lící hrázky.  

 Navrhovaná zemní hráz se nachází v ochranném pásmu horkovodu a teplovodu Teplárny 
Liberec. Projekt a stavba bude respektovat podmínky práce v ochranném pásmu.  
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Obr. 57: Úsek 10 – Existence sítí 
 

Obr. 58: Úsek 10 – Existence sítí 
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9.3.2 Majetkoprávní situace 
 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 11 

Povodí Labe s.p. 1 11 

ostatní státní správa 1 11 

soukromé právnické osoby  1 11 

soukromé fyzické osoby 5 56 

celkem 9 100 

Obr. 59: Úsek 10 – Majetkoprávní situace 
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9.4 Úsek 18 – Libea – Dlouhomostecká (ř. km. 38.03–38.26) 
V úseku od mostu v ul. Dlouhomostecká za PA Libea dochází na levém břehu k zaplavení 3 obytných 
budov a PA Libea při všech povodňových průtocích Q5 – Q100. Neškodný průtok v tomto úseku je 6,4 
m3/s a průtok pro Q05 je 27,2 m3/s.  
 

Obr. 60: Úsek 18 – Libea – Dlouhomostecká 

9.4.1 Existence sítí  
V linii SO – 18.1 ŽB zeď dochází ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací firmy 
CETIN v místě zavázání zdi do mostní konstrukce. Zde navrhujeme vést vedení v chráničce naboční 
straně mostu mimo navrhovanou PPO zeď. 
V linii SO – 18.2 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
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Obr. 61: Úsek 18 – Existence sítí 

9.4.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 17 

Povodí Labe s.p. 0 0 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  2 33 

soukromé fyzické osoby 3 50 

celkem 6 100 
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Obr. 62: Úsek 18 – Majetkoprávní situace 
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10 5. etapa 

10.1 Úsek 1 - Andělská hora (ř. km19.000 – 19.716) 
V úseku 1 – Andělská hora dochází k levobřežnímu zaplavení, území na katastru obce Chrastava, 
Lužickou Nisou (viz Obr. 63). Při Q100 dochází k zaplavení 6 obytných budov a průmyslového areálu. 
Neškodný průtok v tomto úseku je 33,4m3/s a průtok pro Q100 je 243,0 m3/s.  
 

Obr. 63: Úsek 1 – Andělská hora 

10.1.1 Existence sítí  
V linii SO – 01.1 ŽB zeď dochází ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací firmy 
CETIN. Podzemní vedení přetíná navrhovanou žb zeď v blízkosti pozemku 520/2. Navrhujeme v tomto 
místě umístit vedení do chráničky a vypustit podzemní těsnění zdi v místě chráničky. 
V linii SO – 01.2 zemní hráz nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi. 
V linii SO – 01.3 zemní hráz nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi. 
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Obr. 64: Úsek 1 – Existence sítí 

10.1.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 0 0 

Povodí Labe s.p. 1 10 

ostatní státní správa 3 30 

soukromé právnické osoby  0 0 

soukromé fyzické osoby 6 60 

celkem 10 100 
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Obr. 65: Úsek 1 –  Majetkoprávní situace 

10.2 Úsek 16 – Jez 2 (ř. km. 35.83–36.11) 
V tomto úseku dochází vlivem vzdutí vody jezem k rozlivu na oba břehy, avšak pouze na levém břehu 
není zástavba, ale dochází zde k zaplavení železnice. Při povodňovém průtoku Q5 se tok Lužické Nisy 
rozlévá především na levý břeh a ohrožuje 3 budovy. Při Q20 a Q100 je zaplaveno 7 domů z toho 4 
obytné. Neškodný průtok v tomto úseku je 8,3 m3/s a průtok pro Q05 je 27,2 m3/s. Z dostupných informací 
od Povodí Labe, s.p. je jez v soukromém vlastnictví.   
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Obr. 66: Úsek 16 – Jez 2 

10.2.1 Existence sítí  
V místě SO – 16 rekonstrukce jezu nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
 

Obr. 67: Úsek 16 – Existence sítí 
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10.2.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 0 0 

Povodí Labe s.p. 1 50 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  1 50 

soukromé fyzické osoby 0 0 

celkem 2 100 
 

Obr. 68: Úsek 16 – Majetkoprávní situace 

10.3 Úsek 19 – Ul. Na Břehu (ř. km. 38.39–38.68) 
V úseku nad mostem i pod mostem v ul. Na Břehu jsou zaplavovány oba břehy při všech třech 
povodňových scénářích. Na pravém břehu dochází k zaplavení 9 obytných domů. Na levém břehu jsou 
povodní ohroženy dva obytné domy. Vzhledem k charakteru údolní nivy, který je plochá a zástavby 
blízko u toku je navržena míra ochrany tohoto úseku na Q5. Neškodný průtok v tomto úseku je 6,4 m3/s 
a průtok pro Q05 je 27,2 m3/s. 
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Obr. 69: Úsek 19 – Ul. Na Břehu 

10.3.1 Existence sítí  
V linie SO – 19.1 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  
V linie SO – 19.2 ŽB zeď dochází ke střetu s s podzemním vedením sítě elektronických komunikací 
firmy CETIN. Podzemní vedení přetíná navrhovanou žb zeď na pozemku 65. Zde je navrženo přemístit 
vedení a nově vést podél navrhované PPO zdi. Za východní koncem zdi vést vedení na jihovýchod na 
pozemek 57/1 a dále vést  vedení ve stávající trase. 
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Obr. 70: Úsek 19 – Existence sítí 

10.3.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 11 

Povodí Labe s.p. 0 0 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  1 11 

soukromé fyzické osoby 7 78 

celkem 9 100 
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Obr. 71: Úsek 19 – Majetkoprávní situace 

10.4 Úsek 20 – Ul. Za Kinem (ř. km. 38.92–39.12) 
Údolní niva je v tomto úseku plochá a dochází tak vylití Lužické Nisy do nivy na obou březích již při 
povodňovém průtoku Q5. Na pravém jsou zaplaveny dva obytné domy při Q20 a Q100. Na levém břehu 
dochází k zaplavení tří obytných budov již při průtokovém scénáři Q5. Vzhledem k charakteru údolní 
nivy, který je plochá a zástavby blízko u toku je navržena míra ochrany tohoto úseku na Q5. Neškodný 
průtok v tomto úseku je 12,0 m3/s a průtok pro Q05 je 26,0 m3/s. 
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Obr. 72: Úsek 20 – Ul. Za Kinem 

10.4.1 Existence sítí  

V linii SO – 20 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  

Obr. 73: Úsek 20 – Existence sítí 
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10.4.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 1 13 

Povodí Labe s.p. 0 0 

ostatní státní správa 0 0 

soukromé právnické osoby  0 0 

soukromé fyzické osoby 7 88 

celkem 8 100 
 

Obr. 74: Úsek 20 – Majetkoprávní situace 

10.5 Úsek 21 - Vratislavická Kyselka (ř. km. 39.68–39.95)  
V úseku 21 dochází na levém břehu nad tramvajovým mostem k rozlití toku do říční nivy. Pod mostem 
je zaplaven PA. Na pravém břehu nad tramvajovým mostem dochází k zaplavení 2 obytných domů při 
Q5. Při Q20 voda přetéká přes komunikaci a zaplavuje 3 obytné domy a pod mostem 2. Při Q100 dochází 
k zaplavení kromě výše zmíněných domů ještě dalších 3 domů za komunikací.  
Zaplavování domů je způsobeno především nekapacitním tramvajovým mostem. Zvýšení průtočné 
kapacity tramvajového mostu by nepřineslo očekávaný velký efekt na odtokové poměry z důvodu 
nekapacitního koryta pod mostem. V úseku mezi tramvajovým mostem a mostem do areálu Kyselky je 
zástavba blízko koryta a zvýšení průtočné kapacity je nemožné.  
Neškodný průtok v tomto úseku je 5,0 m3/s a průtok pro Q05 je 26,0 m3/s.  
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Obr. 75: Úsek 21 – Vratislavická Kyselka 

10.5.1 Existence sítí  

V linii SO – 21.1 ŽB zeď dochází ke střetu s s podzemním vedením sítě elektronických komunikací 
firmy CETIN. Podzemní vedení přetíná navrhovanou žb zeď na pozemku 1495. Navrhujeme v tomto 
místě umístit vedení do chráničky a vypustit podzemní těsnění zdi v místě chráničky. 
V linii SO – 21.2 ŽB zeď dochází ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací firmy 
CETIN. Podzemní vedení přetíná navrhovanou žb zeď při zavázání do místní komunikace. Navrhujeme 
v tomto místě přemístit vedení SEK mimo navrhované PPO. Nově je vedení navrženo vést vedení SEK 
pod přilehlým chodníkem. 
V linii SO – 21.3 ŽB zeď nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi: 
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Obr. 76: Úsek 21 – Existence sítí 

10.5.2 Majetkoprávní situace 

Vlastník počet vlastníků parcel procentuální zastoupení 

Statutární město Liberec 0 0 

Povodí Labe s.p. 0 0 

ostatní státní správa 2 29 

soukromé právnické osoby  1 14 

soukromé fyzické osoby 4 57 

celkem 7 100 
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Obr. 77: Úsek 21 – Majetkoprávní situace 
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11 Harmonogram příprav PPO Liberec 
Na základě etapizace byl vytvořen harmonogram přípravných a projektových prací, které vedou žádosti o přidělení dotace z programu Prevence před povodněmi 
IV. Tento program končí na konci roku 2023 a proto byla dána příprava na 1. etapu již na příští rok, aby se během roku 2023 stihla podat přihlášky do tohoto 
programu.  Celý harmonogram je na 12 let příprav a realizace za podmínky postupného souběhu přípravných a projektových prací.   
 

Tab. 5: Harmonogram projektových prací pro jednotlivé etapy PPO Liberec 

  
roky 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
měsíce 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 
činnost – projektová příprava                                                     

E
ta

p
a

 I
. 

DUR úseky SO11, SO12, SO13 a SO17                                                      
DSP úseky SO11, SO12, SO13 a SO17                                                     
DVZ úseky SO11, SO12, SO13 a SO17                                                     
Žádost o dotaci – přidělení dotace                                                     
Realizace úseky SO11, SO12, SO13 a SO17                                                     

E
ta

p
a

 I
I. 

 DUR úseky SO4, SO14abc a SO15                                                      
DSP úseky SO4, SO14abc a SO15                                                     
DVZ úseky SO4, SO14abc a SO15                                                     
Žádost o dotaci – přidělení dotace                                                     
Realizace úseků SO4, SO14abc a SO15                                                     

E
ta

p
a

 I
II.

  DUR úseky SO2, SO3, SO6 a SO7                                                      
DSP úseky SO2, SO3, SO6 a SO7                                                     
DVZ úseky SO2, SO3, SO6 a SO7                                                     
Žádost o dotaci – přidělení dotace                                                     
Realizace úseků SO2, SO3, SO6 a SO7                                                     

E
ta

p
a

 I
V

. 

DUR úseky SO8, SO9, SO10 a SO18                                                      
DSP úseky SO8, SO9, SO10 a SO18                                                     
DVZ úseky SO8, SO9, SO10 a SO18                                                     
Žádost o dotaci – přidělení dotace                                                     
Realizace úseků SO8, SO9, SO10 a SO18                                                     

E
ta

p
a

 V
. 

DUR úseky SO1, SO16, SO19, SO20 a SO21                                                     
DSP úseky SO1, SO16, SO19, SO20 a SO21                                                     
DVZ úseky SO1, SO16, SO19, SO20 a SO21                                                     
Žádost o dotaci – přidělení dotace                                                     
Realizace úseků SO1, SO16, SO19, SO20 a SO21                                                     
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12 Závěr 
Studie řešila etapizaci protipovodňové ochrany města Liberec navržené v rámci studie Proveditelnost 
protipovodňových opatření města Liberec.  
Pro tyto účely byl zhotoven majetkoprávní elaborát pozemků ze kterého je patrné, že 40 % dotčených 
parcel vlastní města Liberec, Povodí Labe, s.p. a ostatní státní správa a zbylých 60 % vlastníků parcel 
jsou soukromé právnické a fyzické osoby.   
Dále byla navržená PPO projednána se správci technické infrastruktury, kteří ve svých vyjádřeních si 
stanovují standartní podmínky a nikde není zásadní problém.   
V další části této studie byly požádány dotčené orgány státní správy o vyjádření k navrženým PPO. 
Jedna podmínka je u všech orgánů stejná a to, že by se chtěli vyjádřit k dalším stupňům projektové 
dokumentace. Jinak nejsou jejich podmínky zásadního charakteru.  
Byla vytvořena etapizace PPO, které vychází z následujících kritérií:  

 prioritizace objednatelem městem Liberec  

 ekonomické efektivity navržených PPO 

 majetkoprávního elaborátu  

 vyjádření správců technické infrastruktury 

 vyjádření dotčených orgánů  

 poměru vyvolaných investic na celkové investiční náklady  
 
Dle těchto kritérii bylo navrženo rozložení příprav a výstavby PPO do 5 etap, které jsou rozloženy do 12 
let dle harmonogramu. 
Na závěr studie bylo navržen další postup v přípravných a projektových pracích na PPO Liberec.    
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12.1 Návrh dalšího postupu 
V rámci dalšího postupu navrhujeme začít zpracovávat projektovou dokumentaci pro 1. etapu výstavby 
PPO Liberec.  
 

DUR pro 1. etapu PPO Liberec 

1 . část – zajištění 
podkladů 

Geodetické zaměření 

Inženýrsko-geologický průzkum  

Hydrologická data – povodňová vlna  

Biologický průzkum a hodnocení včetně oznámení záměru 

Dendrologický průzkum 

Posouzení technického stavu břehových zdí – stavebnětechnický průzkum  

2. část – zpracování 
projektové 

dokumentace 

Architektonické řešení podoby náplavky   

Model proudění podzemní vody 

Hydrotechnické posouzení  

Ekonomická efektivita navržených opatření 

Technické řešení – dokumentace DUR 

3. část – inženýrská 
činnost 

Projednání s dotčenými orgány 

Projednání s majiteli pozemků 

 
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí je důležité z hlediska dalšího postupu v rámci 
dotačního programu prevence před povodněmi IV. Město Liberec vystupuje jako navrhovatel, který musí 
zpracovat DUR a zajistit pozemky pro navrhované PPO. Dále postup přebírá tzv. žadatel v tomto 
případě Povodí Labe, s.p., které poté zajistí zpracování DSP, žádost o dotaci a samotnou realizaci PPO. 
 

 


