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1 Základní údaje
Název akce

PŘEPEŘE – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Kraj

Liberecký

Místo

Přepeře, okr. Semily

Tok

Jizera ř.km 76,040 – 76,450 (ID toku 10100009)

Stupeň projektové dokumentace

Studie (Investiční záměr)

Objednatel

Obec Přepeře
Přepeře 229
512 61 Přepeře

Zpracovatel dokumentace

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Nábřežní 4
Praha 5, 150 56

Datum

7/2022

1.1

Předmět zpracování studie

Předmětem studie je zpracování investičního záměru na protipovodňovou ochranu lokality Na závodí,
část obce Přepeře.
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1.2
ADM
AKM
AZZU
Bpv
ČHMÚ
ČR
CHKO
CHOPAV
DIBAVOD
DKM
DMT
DMR 4G
DMR 5G
PD
PHO
PF
PP
QM
QN
Q5
Q20
Q100
Ř.KM
S-JTSK
TPE
VRV
VUT
VÚV TGM
ZABAGED
ZM
ZS
ZU

5012/006

Seznam zkratek
Administrativní
Administrativní kilometráž
Aktivní zóna záplavového území
Balt po vyrovnání
Český hydrometeorologický ústav
Česká republika
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Digitální báze vodohospodářských dat
Digitální kilometráž
Digitální model terénu
Digitální model reliéfu 4. Generace
Digitální model reliéfu 5. Generace
Projektová dokumentace
Pásmo hygienické ochrany vod
Příčný profil
Podélný profil
M-denní průtok je průměrný denní průtok, který je dosažen nebo překročen
během M dní v roce
N-letá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo
překročen jedenkrát za N let (N-letý průtok)
Pětiletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo
překročen jedenkrát za 5 let (pětiletý průtok)
Dvacetiletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo
překročen jedenkrát za 20 let (dvacetiletý průtok)
Stoletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo
překročen jedenkrát za 100 let (stoletý průtok)
Říční kilometr
Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Technicko-provozní evidence
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Vysoké Učení Technické v Brně
Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka
Základní báze geografických dat
Základní mapa
Zatěžovací stav
Záplavové území
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2 Podklady
2.1

Charakteristika území, specifikace nároků na rozvoj z pohledu dlouhodobého
plánování (vazba na majetkoprávní poměry, územní plán, apod.)

Zájmové území se nachází v Libereckém kraji, v obci Přepeře nedaleko Trutnov, v okrese Semily.
Jedná se ostrov čočkovitého tvaru, který zleva omílá tok Jizery a vpravo je veden odtokový kanál z MVE Přepeře,
který je umístěna v nejvýchodnějším cípu ostrova. Vedle elektrárny je vybudován jez, ř.km 76,4. Ostrov je s pravým
břehem Jizery spojem mostem, který je umístěn asi 40 m pod MVE.
Zájmové území náleží k orografické soustavě České křídové tabule, do orografického celku Ralské pahorkatiny,
do Mnichovohradišťské kotliny. Terén je mírně zvlněný se zaoblenými vršky a širokými plochými úvaly. Výraznou
terénní jednotkou je poměrně široké údolí Jizery. Na modelaci terénu měla velký vliv úložná činnost Jizery, kdy se
vytvořily rozsáhlé štěrkopísčité terasy. Rovněž velké sprašové akumulace velmi ovlivnily tvary povrchu terénu.
Nadmořské výšky terénu kolísají od 230 do 270 m n.m. Zájmové území je odvodňováno řekou Jizerou do Labe.
Zájmové území je součástí chráněné krajinné oblasti a národního geoparku Český ráj, který je i geoparkem
UNESCO.
Obec Přepeře se nachází v nadregionálním biokoridoru – Údolí Kamenice a Jizery-Příhrazské skály

Obr. 1 – Zájmová lokalita a přibližná linie PPO
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•

Územní plán obce Přepeře
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2.2

Limity území a ochranná pásma

Dle dostupných informací na portálu AOPK se lokalita nachází z hlediska ochrany přírody v blízkosti
těchto oblastí:
Geoparky UNESCO a národní geoparky
14-UN-Český ráj
Památné stromy
V zájmovém území se nenachází žádný památný strom.
Zvláště chráněná území, památné stromy
V zájmovém území stavby se nenachází žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území
podle zákona č. 114/1992 Sb.
Přírodní park
V zájmovém území stavby se nenachází žádné přírodní park ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na území ČR je
tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL), které mají smluvní ochranu
nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území.
V zájmovém území nenacházejí žádné lokality soustavy Natura 2000.
Poddolovaná území a podobné
Lokalita nezahrnuje žádné plochy po bývalé těžbě minerálů či jiné důlní činnosti.

2.3

Existence inženýrských sítí

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých dojde ke
křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím stavebních prací
je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných pásmech.
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Navržená stavba bude zasahovat do OP následujících inženýrských sítí:
Tab. 1 – Přehled doslovených správců inženýrských sítí

střet
ANO/NE

číslo vlastník IS - adresát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ADV Computers s.r.o.
CETIN a.s.
České Radiokomunikace a.s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
KREDIT CENTRUM s.r.o.
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková OOÚZ
Nej.cz s.r.o.
Obec Modřišice
Obec Přepeře
OBEC PŘÍŠOVICE
SEABERG s.r.o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ ICT Services, a.s.
Telco Pro Services, a.s.

--ano
ne
ano
--ne
ne
ne
ne
----ano
ne
ne
ano
ne
ne

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou
obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny
proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 73
6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí respektovat podmínky
jednotlivých správců sítí a DOSS – viz. přílohová část.

2.4

Digitální model reliéfu DMR 5G

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo
lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v
nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, H. X a Y představují polohopisné
souřadnice, H představuje výškopisnou souřadnici. Dle technické zprávy k digitálnímu modelu reliéfu
5. generace (DMR 5G) je dosažena střední chyba výšky 0,18 m pro terén bez souvislé vegetace a 0,3 m
pro terén s hustou vegetací. Nízké chyby je docíleno využitím LIDARu, který funguje na principu výpočtu
doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu.
Digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G)
- datum pořízení:
2009/2010
- výškový systém:
Balt p.v.
- souřadnicový systém: S-JTSK
- pořizovatel zaměření: ČÚZK
Pro vytvoření modelu byl použit Digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G) ve verzi k 22. 6. 2012,
který představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v
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digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o
souřadnicích X, Y, H s úplnou střední chybou výšky 0,18 m. DMR 5G byl zpřesněn o 3D křivky hladiny,
břehů, objektů a popř. další potřebné hrany popisující břehy a přilehlé území ve vzdálenosti 10 m od
břehové hrany. Zpracování těchto křivek proběhlo stereoskopickým zaměřením hran v definovaném
okolí toku z archivních leteckých snímků s rozlišením 12,5 cm společností GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Výsledné 3D křivky definují směrové a výškové vedení hran v okolí toku, přičemž výškové vedení
zejména v zakrytých prostorech vegetací navazuje na geodetické zaměření příčných profilů.
Dno Jizery bylo vymodelováno pomocí lineární interpolace zaměřených příčných profilů s
akceptováním směrového vedení toku.
Výsledný digitální model terénu zájmového území vznikl spojením dílčího DMT koryta a záplavového
území.
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2.5

Hydrologické podklady

Pro zájmovou lokalitu byla vybrána hydrologická data v úseku od ústí Libuňky po ústí Mohelky.
Vodní tok:
ČHP:

Jizera
1-05-02-0210-0-00

Tab. 2 - N–leté průtoky (QN) v m3.s-1
Profil

ř. km

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Q500

3

3

3

3

3

3

3

Datum
pořízení

---

351

---

508

---

707

927

2015

m /s m /s m /s m /s m /s m /s m /s
od ústí Libuňky po ústí Mohelky
61,44-78,45
(nad Mohelkou)

Obr. 2 – Základní vodohospodářská mapa

Hydrogeologické poměry:
Širší zájmové území je tvořeno horninami křídového útvaru. Celé Pojizeří má velký význam z hlediska zásobení
přebytky pod¬zemních vod. Křídová souvrství jsou totiž vyvinuta průběžně v písčité facii. Údolí Jizery od Turnova
k Mnichovu Hradišti a dále na jih vzdouvá nádrž podzemních vod na kontaktu s nepro¬pustnou slínitou facií na
jihovýchodě. Na Turnovsko tvoří kvá¬drové pískovce jediný zvodnělý horizont. Vrstevní prameny z kvádrových
pískovců vyvěrají např. na okrajích pískovcového masivu Mužského (i prameny suťové). Okrajové zlomy
vyskeřské plošiny vzdouvají podzemní vody proti relativně méně propust¬nému souvrství IX, zatím co ostatní
zlomy sudetského směru v Pojizeří mají spíše funkci drénů.
Po stránce chemické jsou prosté podzemní vody křídového útvaru neutrální až slabě alkalické reakce, vyšší
mireralizace i tvrdosti, mívají vyšší obsah agresivní kyseliny uhličité i zvýšené obsahy Železa a manganu. V
chemismu vod převládají al¬kalické zeminy nad alkáliemi, hydrokarbonáty nad chloridy a ve slínitých souvrstvích
bývají vyšší obsahy síranů.
Ve vlastním území lze rozlišit dva druhy podzemních vod:
A) podzemní vody holocenních náplavů a mělkých splachových depresí.
Podzemní vody těchto náplavů jsou vázány na náplavové ulože¬niny údolní nivy, Jizery. Náplavy jsou
representovány písčitými a prachovitými hlínami, z větší části však štěrkopísky a basálními hrubými písčitými
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štěrky. Podzemní voda vázaná na tyto uloženiny má charakter vody poříční a je v přímé závis¬losti s hladinou v
řece.
Splachové deprese mají v zájmovém území plochý charakter a jsou většinou mělké. V sedimentech, vyplňujících
tyto de¬prese se většinou vytváří horizont mělké podzemí vody. Deprese vlastně plní funkci přirozených drénů v
terénu. Hladina pod¬zemních vod v těchto depresích je většinou silně závislá na atmosférických srážkách. V
suchém období je zakleslá hlouběji, nebo vůbec se nevytvoří v deštivých obdobích vystupuje k povrchu terénu a
nezřídka jej i zamokřuje. Při zakládání objektů v těchto zeminách (hlavně v údolních nivách) je nutno počítat se
zvětšenými přítoky podzemních vod do stavební jámy.
B) podzemní puklinové vody.
Ve skalních horninách se vyskytují dva druhy podzemní vody: průlinová a puklinová.
Ve slínovcích o průlinové vodě nelze uvažovat a pís¬kovce mají jílovitý a kaolinický tmel, které průlinovou vodu
prakticky též vylučují. Můžeme tedy říci, že podzemní voda v podložích horninách v zájmovém území je voda
pukli¬nová. Tato voda je vázána na jednotlivé pukliny a celé systémy puklin, ve kterých komunikuje na velké
vzdálenosti. Množství vody je závislé na charakteru puklin, zda jsou otevřené nebo sepnuté, na jakosti výplně
puklin (jílovitá, písčitá nebo úlomkovitá) a zda se jedná o jednotlivé puk¬liny nebo celé velké systémy puklin.
Pukliny ve slínovcích jsou většinou sepnuté nebo vyplněné jílovitou výplní. Jsou tudíž pro podzemní vodu
prakticky nepropustné. Často tvoří nad pískovci nepropust¬ný strop a stlačují v nich vodní hladinu a tak vytvářejí
artézská horizonty.
V pískovcích jsou pro puklinovou podzemní vodu mno¬hem příznivější podmínky a vytvářejí se v nich velmi
vy¬datné horizonty. Technickými pracemi jsme zjistili, že podzemní voda v těchto horninách je zakleslá ve větší
hloubce, takže prováděnými zářezy nebude zastižena.
Ojedinělé výrony však nelze vyloučit.
Klimatické a přírodní poměry:
Lokalita se nachází v klimatické oblasti MT11 (mírně teplá oblast).
Dle mapy potenciální přirozené vegetace se lokalita nachází ve vegetační jednotce Střemchová jasanina PrunoFraxinetum (místy v komplexu s mokřadními olšinami Alnio glutinosae). Jež je typickým lužním lesem širokých,
plochých údolí menších řek a potoků v pahorkatinném stupni. Společenstvo je vázáno na těžší půdy s
dostatečnou zásobou živin a vláhy (s možností dočasného zaplavení). Ve stromovém patře dominuje jasan
ztepilý a olše lepkavá, dále pak dub letní, střemcha hroznovitá a javor mléč. Silně vyvinuté keřové patro obsazuje
střemcha hroznovitá, brslen evropský, meruzalka srstka, jasan ztepilý a bez černý, občas svída krvavá a líska
obecná. Bylinné patro je druhově velice pestré, s výskytem snad téměř všech vlhkomilných bylin.
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2.6

Geologické poměry

Z geologického hlediska náleží širší zájmové území do České křídové tabule. Křídové horniny jsou zde
zastoupeny střed¬ním turonem, svrchním turonem a coniakem.
Turon střední (V-IX) je zastoupen v širším zájmovém území vápnitými, slínitými a kaolinickými pískovci,
slínitými a vápni¬tými prachovci, písčitými slínovci a vápenci s slínovci.
Hranice mezi spodním a středním turonem je v této části křídové tabule poměrně ostrá a je vyznačena
kontrastem spongilitických hornin spodnoturonských s rozpadavými slínovci turonu středního.
Mocnost středně turonských uloženin byla ovlivněna mírnými synsedimentárními pohyby dna,
především směrem k lužické poruše. Vymezení horní hranice středního turonu proti turonu svrchnímu
je v Pojizeří usnadněno litologickým vývojem, kdy nejmladší část středního turonu má vývoj pelitickopsamitický až psamitický, kdežto nadloží je ve vývoji pelitickém.
Střední turon v údolí Jizery mezi Turnovem a Březinou u Mnichova Hradiště je na povrchu zastoupen
jen svým horním oddílem (IX) a je vyvinut v charakteristické facii vápnitých a jílovitovápnitých pískovců,
typických jizerských vrstev J.Krejčího a A. Friče. Lze v nich sledovat pozvolnou faciální změnu v
se¬dimenty jemně písčito-slínité a slínité. Středně turonské jemně písčité slínovce s polohami
písčitojílnatých vápenců se dělí při zvětrávání v kulovité a bochníkovité konkrecionální tvary (souvrství
IX). Obsahuji bohatou asociaci makrofauny. Turon svrchní а coniak (X) je representován vápnitými
jílovci a slínovci, kvádrovými pískovci kaolinickými s vložkami vápnitých pískovců.
Horniny svrchního turonu a spodního senonu jsou nej¬mocnějším komplexem české křídy a představují
ústřední část křídové pánve (syneklízy). Pánev je mělká a nesouměrná a její podélná osa probíhá od
ZSZ k VJV. U Mnichova Hra¬diště (vrch Mužský), kde jsou nejmladší vrstvy, patřící coniaku, vyvinuty ve
facii převážně písčité, dosahují do¬sud zachované sedimenty svrchnoturonsko-spodnosenonské (X)
mocnosti kolem 240 m. Původní mocnost sedimentů svrchní křídy před rozsáhlou třetihorní a
čtvrtohorní denudací tyla nepochybně větší. Denudační zbytky jílovitých sedimentů, rozdělené dnes v
četné ostrůvky, které spočívají na vlastibořické plošině skloněné k Jizeře, patří vesměs svrchnímu
turonu ve slínité facii. Největší "ostrov" provází pravý břeh Jizery mezi Loukovcem, Svijany a
Příšovicemi. Vápnito- jílovité souvrství svrchního turonu, již v průběhu se¬dimentace redukované,
dosahuje zde mocnosti kolem 20-30 m. Je pravděpodobné, že v horních polohách souvrství je
zastoupena již i nejstarší část coniaku. Paleontologické doklady pro tento předpoklad však chybějí.
Velkou mocnost vápenito-jílovitého souvrství svrchnoturonsko-coniackého (Xbc-de) potvrdil i
hydrogeologický vrt u rybníka Žabakar od Přeziny. Vrt byl hluboký 395 m a byl ukončen v podloží
křídových uloženin (permokarbonu). Báze křídy je v hloubce 381 m. Jednotlivé křídové útvary dosahují
zde těchto mocností:
cenoman
turon spodní
turon střední
turon svrchní, coniak
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Obr. 3 - Geologická mapa 1: 50 000 https://mapy.geology.cz/geocr50/

Zájmové území je tvořeno nivním nezpevněným sedimentem, který tvoří koryto a nejbližší okolí Jizery.
Tento sediment vznikl v útvaru kvartér a oddělení miocén.
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Obr. 4 – Vrtná prozkoumanost území

Doporučení do dalšího stupně PD: z nalezených archivních vrtů je patrné že v lokalitě se
nachází propustné podloží. Jsou tedy možné vývěry za hranicí PPO – v dalším stupni je tedy
nutné provést hydrogeologické posouzení a dle něho nadimenzovat detaily konstrukce PPO
– patní drenáž/podz. těsnící prvek apod!!!
5012/006
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2.7

Mapové podklady

Základní Mapa ČR 1:10 000
Rastrový mapový podklad v měřítku 1:10 000 v celém rozsahu zájmového území. Základní státní
mapové dílo obsahující polohopis (sídla, objekty, komunikace, vodstvo, porost, povrch půdy, atd.),
výškopis (vrstevnice a terénní stupně) a popis.
- zdroj:
Zeměměřický úřad
- datum zpracování:
aktualizace 2009
- měřítko:
1:10 000
Ortofoto České republiky
Sada periodicky aktualizovaných barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy
1:5 000
- zdroj:
Zeměměřický úřad
- datum zpracování:
aktualizace 2011
- měřítko:
1 : 5 000

2.8

Ostatní (Studie, dokumentace a další)

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Jizery a podklady k Plánu pro zvládání
povodňových rizik v povodí Labe; Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem
- datum pořízení:
09/2020
- zpracovatel: SWECO Hydroprojekt a.s.; Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.;
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
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3 Vyhodnocení současného stavu zájmového území
Zájmové území na pravém břehu řeky Jizery, v ř. km 76,040 – 76,440, spadá do katastrálního území
Přepeře u Turnova, které se nachází v Libereckém kraji, okres Semily.

Obr. 5 - Mapa širších vztahů

3.1

Detailní terénní průzkum, včetně fotodokumentace řešeného území

3.1.1 Terénní průzkum
Terénní průzkum byl proveden dne 1.9.2021. Během terénního průzkumu byla prohlédnuta kompletní
trasa plánovaného protipovodňového opatření. Tedy jak trasa uvažované úpravy stávající hráze podél
toku Jizery, tak dále podél odpadního koryta.
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3.1.2

Fotodokumentace

Fotodokumentace z terénního šetření

Obr. 6 – Břeh toku Jizery, začátek stávajícího valu, pohled od knihovny

Obr. 7 – Břeh toku Jizery, stávajícího val

Obr. 8 – Břeh toku Jizery, stávajícího val, pohled od čerpací stanice
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Obr. 9 – Zavázání stávajícího valu v cípu ostrova

Obr. 10 – Břeh odpadního koryta, stávající val, pohled od obecního rekreačního objektu

Obr. 11 – Zarostlá oblast břehu odpadního koryta, pohled od č.p.58
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Obr. 12 – Začátek odpadního koryta, pohled z mostu

Obr. 13 – Oplocení pozemku zasahující až na břehovou hranu u č.p. 41

Obr. 14 - Oplocení pozemku zasahující až na břehovou hranu u č.p. 42
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Obr. 15 – Pohled z mostu po směru toku Jizery

Obr. 16 - Začátek stávajícího valu u obecní knihovny

Obr. 17 – Objekty na tělese stávajícího ochranného valu
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3.2

Popis stávajícího stavu

V současné době nemá obec Přepeře, vybudovanou ani navrženou protipovodňovou ochranu.
Z morfologie terénu obce a jejího okolí však vyplívá, že je v ohrožení již od průtoků menších než Q5 (od

3.3

Povodňové ohrožení

Obec nemá zpracovanou PPO. Z morfologických podmínek vyplývá, že obec je ohrožena průtokem
menším, nežli je Q5.

3.4

Stávající záplavové území

Jizera je největším přítokem Labe nad soutokem s Vltavou. Pramení jihovýchodně od Smrku v
Jizerských horách – má dvě zdrojnice: jednu (hlavní) na polské straně, ve výšce 885, druhou na našem
území, ústí zprava do Labe u Toušeně ve výšce 169 m n. m.. plocha povodí je 2193,4 km2, délka toku
163,9 km, průměrný průtok u ústí 23,9 m3,s-1 (průměrný průtok v profilu – Železný Brod je 16,6 m3.s1). Největší tok na území Libereckého kraje, který zprvu protéká územím CHKO Jizerské hory, dále po
hranici Krkonošského národního parku, poté Jilemnickým a Železnobrodským Podkrkonoším, níže
přetíná Ještědsko-kozákovský hřbet a u Turnova vstupuje do otevřeného rovinného terénu, které tok
doprovází v celé délce mimo území Libereckého kraje.
Významný vodní tok, až k Dolánkám pstruhová voda, vodácké využití. Je zdrojem pro úpravnu pitné
vody v profilu Benátky nad Jizerou a zejména Sojovice. Hlavní vodárna v Káraném pak je jednou z
hlavních zásobáren pitné vody pro Prahu. Tok Jizery je na průtoku krajem většinou přirozený, bez
rozsáhlejších regulací. Nejhořejší část na území NPR Rašeliniště Jizery představuje unikátní fenomén
náhorního meandrujícího toku s výraznými štěrkovitými náplavy obklopenými největším rašeliništním
komplexem v Jizerských horách, východně od osady Jizerka tok nabývá bystřinný charakter s
balvanitým řečištěm. Až k Turnovu se střídají úseky s poměrně výrazným spádem a kamenitým
řečištěm s klidnějšími úseky, místy umělého charakteru (jezy), břehy jsou obvyklé srázné až skalnaté.
Výrazným geomorfologickým útvarem je tzv. soutěska pod Bítouchovem u Semil, původně velmi úzká,
ve 2, polovině 19, století odstřelem rozšířená do dnešní podoby. V nedávné minulosti platila Jizera za
jeden z našich nejčistějších toků (do Semil II. třída čistoty. níže III.), v současnosti je ale již celý tok veden
ve III. třídě.

Obr. 18 - Stávající záplavové území řešeného území pro Q5, Q20 a Q100 (HEIS VÚV)
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3.5

Historické povodně

Mezi zdokumentované největší historické povodně na Jizeře patří velké vody z let 1941, 1978 a 2000.
K nejbližší menší povodni na dolní Jizeře došlo v roce a 2006.
V roce 2000 byly hlavními faktory povodně intenzivní srážky a rychlé tání sněhu. Povodňový průtok,
který tato situace vyvolala, měl v Jizeře největší vodnost v úseku Železný Brod - ústí do Labe a to s
dobou opakování 50 až 100 let. K povodni 2000 existuje nejrozsáhlejší zpracovaný soubor povodňových
značek po celé délce toku a v rámci zpracování byla použita jako kalibrační.
Tab. 3 – Historické povodně na dolní Jizeře, kulminační průtoky Q [m3/s]

Rok
1941
1978
2000
3/2006

Železný Brod
435
702
551
261

Sovenice
487
530
268

Bakov
310

Předměřice
508
405
600
330

Obr. 19 – Průběh povodně 1941
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Obr. 20 – Průběh povodně 1978

V roce 2000 byly hlavními faktory povodně intenzivní srážky a rychlé tání sněhu. Povodňový průtok,
který tato situace vyvolala, měl v Jizeře největší vodnost v úseku Železný Brod - ústí do Labe a to s
dobou opakování 50 až 100 let.

Obr. 21 – Průběh povodně z r. 2000
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4 Návrh protipovodňových opatření
Jedná se o 2 na sebe nenavazující objekty, které zajišťují protipovodňovou ochranu na návrhový průtok
Q100 s bezpečnostním převýšením 0,3 m. Ochranný zemní val okolo odpadního kanálu je navržen s
niveletou koruny 241,68 m n.m. Stávající ochranný val podél řeky Jizery je dle informací obce na Q100
průměrné výšky cca 0,8 - 1,0 m. Celková délka liniových opatřeních činí cca 740 m. PPO chrání lokalitu
Na závodí. Výška podzemních konstrukcích je uvažována 2 m vzhledem k nedostatečným aktuálním
datům z hlediska inženýrsko-geologické prozkoumanosti. Toto je z důvodu, že neexistují podkladová
data z předchozích studií pro tuto lokalitu. V dalším stupni projektových dokumentací tedy
jednoznačně doporučujeme provést detailní inženýrsko-geologický průzkum v trase plánované PPO
cílený na zjištění geologických poměrů pro zakládání navržených konstrukcí.
• Míra ochrany
Míra ochrany je pro současný a návrhový stav. Pro stávající stav je stanovena dle neškodného průtoku,
tj. průtoku, kdy nedochází k ohrožení zejména nemovitostí. Návrhová míra ochrany byla určena
v závislosti na stanovených dílčích cílů protipovodňové ochrany a výsledků posouzení.
Tab. 4 – Míra ochrany
Lokalita (Objektu PPO)

Míra ochrany
Stávající stav

Návrhový stav

Q100
Q5 <
Q5 <

Q100
Q100
Q100

Lokalita Na závodí (Objekt 1 – zemní hráz)
Lokalita Na závodí (Objekt 2 – zemní hráz)
Lokalita Na závodí (Objekt 3 – ŽB Zeď)

Objekt 03
ŽB Zeď
Objekt 02
Zemní hráz

Objekt 01
Zemní hráz

Obr. 22 – Přehled navržených opatření
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•

Objekty navržené varianty PPO

Objekt 01 – Zemní hráz
Na pravém břehu Jizery je navržena zemní hráz délky 432 m. Hráz navazuje na jedné straně na objekt
zemní hráze (objekt 02) a straně druhé na objekt obecní knihovny. Šířka koruny hráze je 2,0 m se
sklonem svahů 1:2. Průměrná výška hráze je 1,0 m nad okolní terén. Výška hráze odpovídá hladině při
průtoku Q100 s převýšením 0,3 m (tj. 241,68 – 242,31 m n. m.). Součástí zemní hráze je i podzemní
stavba s těsnící funkcí vysoká 2,0 m. Při realizaci objektu se předpokládá přeložení stávající kanalizační
sítě a odstranění objektů na koruně hráze. Stávající ochranná hráz je také poměrně hustě zarostlá
vzrostlými stromy.
Objekt 02 – Zemní hráz
Na břehu odpadního koryta je navržena zemní hráz délky 131 m. Hráz navazuje na jedné straně na
objekt zemní hráze (objekt 01) a straně druhé do ŽB zdi (objekt 03). Šířka koruny hráze je 2,0 m se
sklonem svahů 1:2. Průměrná výška hráze je 1,0 m nad okolní terén. Výška hráze odpovídá hladině při
průtoku Q100 s převýšením 0,3 m (tj. 241,68 m n. m.). Součástí zemní hráze je i podzemní stavba s těsnící
funkcí vysoká 2,0 m.
Objekt 03 – ŽB zeď
Na břehu odpadního koryta je navržena ŽB zeď délky 174 m. Výška zdi odpovídá výšce hladiny při Q100
s převýšením 0,3 m (tj. 241,68 m n. m.). Zeď je na jedné straně zavázána do zemní hráze (objekt 02),
na straně druhé do náspu nájezdu na most místní komunikace. Zeď má výšku od 0,6 m do 1,2 m nad
okolní terén. Podzemní část konstrukce zdi má výšku 2,0 m. Objekt předpokládá, že v rámci stavby
dojde k přeložení sloupů vysokého napětí.
Pro zpřesnění návrhu je v dalším stupni projektové dokumentace nutné zajistit geodetické zaměření,
IGP průzkum a hydraulický model proudění podzemních vod. Zároveň se v rámci investičního záměru
nepodařilo získat podklady ke stávajícím ochranným zemním hrázkám (hloubka založení, těsnění, atp).

4.1

Majetkoprávní elaborát

Tab. 5 – Přehled dotčených pozemků
k.ú.

kód k.ú.

Přepeře
u
[734683]
Turnova

Číslo
Druh
parcely pozemku

Způsob využití

Výměra
[m2]

LV

Vlastník

Adresa

61

470

KREDIT
CENTRUM
s.r.o.

Riegrovo náměstí
15, 51301 Semily

292/9

ostatní
plocha

manipulační plocha

Přepeře
u
[734683]
Turnova

326/9

vodní
plocha

koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené

37

78

Přepeře
u
[734683]
Turnova

326/1

vodní
plocha

koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené

78540

78

Přepeře
u
[734683]
Turnova

326/7

vodní
plocha

koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené

191

78

Přepeře
u
[734683]
Turnova

70/1

ostatní
plocha

ostatní komunikace

7832

10001

5012/006
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Víta Nejedlého
Povodí Labe,
951/8, Slezské
s.p.
Předměstí, 50003
Hradec Králové
Víta Nejedlého
Povodí Labe,
951/8, Slezské
s.p.
Předměstí, 50003
Hradec Králové
Víta Nejedlého
Povodí Labe,
951/8, Slezské
s.p.
Předměstí, 50003
Hradec Králové
Obec
Přepeře

Přepeře 229,
51261 Přepeře
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k.ú.

kód k.ú.

Číslo
Druh
parcely pozemku

Přepeře
u
[734683]
Turnova
Přepeře
u
[734683]
Turnova
Přepeře
u
[734683]
Turnova

4.2

70/33

ostatní
plocha

325/11

vodní
plocha

325/1

vodní
plocha

Způsob využití

Výměra
[m2]

LV

Vlastník

Adresa

ostatní komunikace

840

10001

Obec
Přepeře

Přepeře 229,
51261 Přepeře

3717

470

8161

470

koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené

KREDIT
CENTRUM
s.r.o.
KREDIT
CENTRUM
s.r.o.

Riegrovo náměstí
15, 51301 Semily
Riegrovo náměstí
15, 51301 Semily

Odhad investičních nákladů

Pro navržená protipovodňová opatření jsou vyčísleny předpokládané investiční náklady pomocí
agregovaných položek a výpočtu základních kapacit stavebních objektů. K výsledné ceně pro navržená
opatření je připočtena bezpečnostní rezerva 20 %, která má za cíl zohlednit možné vícenáklady vzniklé
zpřesněním návrhu v navazujících stupních projektových dokumentací na základě podrobných
inženýrských průzkumů.
Tab. 6 - Agregované položky pro výpočet nákladů opatření

Typ opatření

Náklady na jednotku (Kč/MJ)

MJ
3

Investiční

provozní

700

-

Zemní ochranná hráz

m

Nadzemní železobetonová stěna

m2

16 200

-

2

16 500

-

Podzemní prvek

m

V následující tabulce jsou vyčísleny ceny navržených stavebních objektů bez a s rezervou.
Tab. 7 - Nacenění objektů PPO – Přepeře
objekt

nadzemní část

podzemní část

ostatní
(přeložky sítí,
kácení, atp.)

celkem

rezerva 20 % (Kč) cena + 20 % (Kč)

Objekt 01

952 560 Kč

14 256 000 Kč

5 200 000 Kč

20 408 560 Kč

4 081 712 Kč

24 490 272 Kč

Objekt 02

430 990 Kč

4 323 000 Kč

0 Kč

4 753 990 Kč

950 798 Kč

5 704 788 Kč

Objekt 03

2 536 920 Kč

5 742 000 Kč

400 000 Kč

8 678 920 Kč

1 735 784 Kč

10 414 704 Kč

33 841 470 Kč

6 768 294 Kč

40 609 764 Kč

9 520 470 Kč

1 904 094 Kč

11 424 564 Kč

Celkem
Celkem bez těsnící štětové stěny

Pro výpočet ekonomické efektivity navrhovaných protipovodňových opatření je nezbytné vyčíslit
předpokládané investiční náklady, ty vychází z tabulkových hodnot agregovaných položek a zároveň ze
základních délek stavebních objektů, jejichž hodnoty jsou uvedené v následující tabulce.

5012/006
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5 Projednání, návrh dalšího postupu
5.1

Projednání návrhových opatření s vlastníky dotčených pozemků

V rámci projednání investičního záměru byli k vyjádření osloveni níže uvedení vlastníci
• KREDIT CENTRUM s.r.o.
Souhlasí s následujícími připomínkami:
- Dodržení průtočného profilu odpadního kanálu na pozemku 325/1 k. ú. Přepeře při realizaci
stavby i po dokončení stavby.
- Zachování průjezdu směrem do kanálu pro těžkou techniku ve vyznačených místech dle
přiložené situace z důvodu údržby kanálu.
- Podél kanálu je prostor, který umožňuje průjezd mechanizace a údržbu kanálu. Ten by měl
zůstat zachovaný. Pokud bude vybudován val, tak by prostor pro pohyb techniky mohl být na
valu.
- Z předložené situace vyplývá, že dům na parcele 56 nebude před povodní chráněn, přesto že
je v záplavovém území. Majitelka domu a přilehlé parcely dlouhodobě upozorňuje na
nestabilní svah, který je na jejím pozemku. Domníváme se, že tento problém by měl být
v rámci ochrany před velkou vodou také vyřešen formou zajištění svahu a protipovodňové
ochrany.
• Povodí Labe, státní podnik
Viz vyjádření v kapitole 5.2
•

Obec Přepeře
Investor akce

5.2
•

Projednání navržených opatření s Povodím Labe, s. p. a OŽP

Povodí Labe, státní podnik
Vydávají následující předběžné vyjádření:

-

-

-

-

5012/006

SO 1 budou dotčeny pozemky parc. Č. 326/1, 326/8, 406/2, 326/9 a 326/7 v k. ú. Přepeře u
Turnova ve správě Povodí Labe, státní podnik. V místě SO 1 máme v evidenci břehová úprava
(č. DHM 5143 – jednoduchý lichoběžník zpevněný záhozovou patkou a svahovou dlažbou).
SO 2 a SO 3 nejsou v kolizi z hlediska správy a údržby vodního toku ve správě Povodí Labe,
státní podnik.
Výkopek ze stavby požadujeme uložit mimo záplavové území vodního toku Jizery.
V záplavovém území nesmí být umístěno zařízení staveniště, případné skládky materiálu a
deponie.
Podél vodního toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 8 m pro jeho správu a
údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná těžkou mechanizací). Případné
zásahy do tohoto pruhu, záplavového území, především pak v aktivní zóně prodění, budou
konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov.
Realizací stavby nesmí být omezena možnost výkonu povinností a oprávnění správce vodního
toku. Zemní hráz musí umožňovat přejezd těžké mechanizace pro výkon správy.
Protipovodňová hráz je technická stavba, na které by se neměl nacházet žádný porost.
Požadujeme v rámci akce vykácet veškeré dřeviny z návodní strany zemní hráze.
Při dotčení břehových úprav požadujeme provést jejich sanaci v rozsahu 2 m na každou stranu
od místa dotčení. V dalším stupni projektové přípravy doporučujeme prověřit sondou rozsah
a stav břehových úprav.
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Náhon Přepeře (IDVT: 10181650) není ve správě Povodí Labe, státní podnik, vlastníkem je
majitel MVE. O stanovisko správce vodního toku je třeba požádat také tento subjekt.

-

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme
s navrhovaným záměrem. Připomínky k rozsahu navrhovaných opatření a případně další
požadavky na posouzení odtokových poměrů uplatníme v rámci zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí.
•

Městský úřad Turnov,
odbor životního prostředí

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Souhlasí za dodržení těchto podmínek
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např.
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
Manipulace s toxickými látkami (např. stavební chemie, pohonné hmoty) není možná ve
vzdálenosti nejméně 10 m od okraje průmětu korun dřevin. To se týká i svodů kontaminované
vody a vody z vymývání stavebních mechanismů.
Zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší
než 5 m od okraje průmětu korun dřevin.
Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou
odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu
(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m (dále jen „chráněný kořenový prostor“)
V chráněném kořenovém prostoru je zakázána jakákoliv činnost, včetně ukládání materiálů,
umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně. Pokud je
v chráněném kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízení nebo uskladnění inertního
materiálu či výkopku, musí dojít k ochraně půdy proti zhutnění a případnému provedení
dalších ochranných opatření. Dočasné i trvalé ukládání výkopů a stavebních materiálů či
vybavení na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti zhutnění je
nepřípustné.
Výkopy v kořenové zóně stromů musí být prováděny šetrnou technologií, např.
supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním
přístupem k obnaženým kořenům.
Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
Kořeny s průmětem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány.
V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem.
V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním
způsobem proti vysychání a mrazu.
Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání
a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich
přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti
vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být
provedena například: Zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií. Překrytím stěny výkopu
vhodným materiálem. Instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
Za účelem podpory adaptace kořenového systému je možné instalovat kořenovou clonu
(viz.arboristický standard SPPK A01 002 Ochran dřevin při stavební činnosti). Kořenová clona
se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby.
Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v kořenové zóně stromů budou přednostně
ukládány do chrániček. V případě, že je síť veřejné technické infrastruktury navržena ve
vzdálenosti menší než 2,5 m od kmene stromu, bude proveden protlak pod kořenovým
červenec 2022
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systémem stromu.
Pokud není možné zachovat původní úroveň terénu v kořenové zóně stromů, je třeba
v případě nutné navážky postupovat podle následujících zásad: navážka na dosud
nezpevněném povrchu nesmí být rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku
s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm od kmene, navážka nesmí obsahovat
nepropustné materiály (např. jíl), je-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm
lze provést po celém povrchu kořenové zóny stromu, zvýšení terénu propustnými materiály
do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu propustnými kryty je možné pouze do 50%
plochy povrchu kořenové zóny stromu.
U vyšších navážek smí být překročeno pouze 30% plochy kořenové zóny stromu, před
navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál včetně
vegetačního pokryvu. Odstranění musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného
poškození kořenů stromu, při rozprostírání navážky i instalaci propustných krytů nesmí dojít
k významnému zhutnění terénu a k poškození kořenů.
Snižování terénu může probíhat jen za hranicí kořenové zóny stromů až na zvláště
zdůvodněné případy (např. odstraňování navážek).
Jestliže nelze z prostorových důvodů ochránit celou kořenovou zónu, musí být chráněna
plocha co největší, která musí zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.
Ve výjimečných případech je možné provést ochranu kmene vypolštářovaným bedněním.
Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a
musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.
Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi
kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy.
Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.
V případech zvýšení expozice stromů slunečnímu záření je třeba zvážit ochranu kmenů proti
korní spále. Týká se především případů mladých stromů a taxonů s tenkou borkou. Ochrana
probíhá dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů, případně pomocí jiných
definovaných opatření s obdobným efektem.
Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné řešit ve
spolupráci s odborným dozorem vytyčením pracovních zón. Případné konflikty lze řešit lokální
redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného
dozoru.
Veškeré zásahy tohoto typu musí odpovídat ustanovením standardu SPPK A02 002 – Řez
stromů.
Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činností souvisejících
se stavbou.
Pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše
uvedeného záměru je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona o ochraně
přírody a krajiny. Pokud se bude jednat o dřeviny, které jsou součástí významného
krajinného prvku (vodní tok Jizera, odpadní kanál z MVE, údolní niva vodního toku Jizera),
bude ke kácení těchto dřevin nutné povolení ke kácení, a to bez ohledu na obvod jejich
kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí, příp. celkovou plochu kácených zapojených
porostů dřevin.
V případě, že realizací záměru dojde k zásahu do významného krajinného prvku (vodní tok
Jizera, odpadní kanál z MVE, údolní niva vodního toku Jizera), musí si ten, kdo takový zásah
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (MěÚ Turnov, odbor životního
prostředí).
V případě, že realizací záměru bude dotčena zvodnělá část toku Jizera, příp. odpadního
kanálu z MVE, musí být před realizací záměru udělena výjimka ze zákazů podle § 56 zákona
o ochraně
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přírody a krajiny ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.
Příslušným orgánem ochrany přírody pro udělení výjimky je Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších
předpisů:
„Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky nenáleží dle § 1 odst. 2 nebo odst. 3 zákona o ochraně
ZPF do zemědělského půdního fondu, námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.“
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:
Jedná se o stavbu na ochranu před povodněmi, tj. stavbu vodního díla. Stavební povolení
vodního díla je nutno projednat ve vodoprávním řízení. Jiné připomínky nejsou.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
Souhlasí s uvedeným záměrem za následující podmínky:
- Během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých
materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke
snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu
a neznečisťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště apod.).
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:
K realizaci nové protipovodňové ochrany není třeba vydání závazného stanoviska ani vyjádření
z hlediska nakládání s odpady.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve
znění pozdějších předpisů:
Nedojde k dotčení zájmů státní správy lesů.

5.3

Návrh dalšího postupu projektové přípravy

Před zahájením prací na navazujících stupních PD je vhodné další postup konzultovat s Povodím Labe,
které bude (v případě financování z programu „Prevence před povodněmi“) následným investorem
akce.
V rámci dalších činností, po zapracování výsledků inženýrskogeologických průzkumů, je potřeba zajistit
posouzení ekonomické efektivity PPO dle pravidel programu „Prevence před povodněmi“. Pokud vyjde
akce z tohoto hodnocení jako efektivní, je možné v přípravě akce pokračovat. Obec má dále dle pravidel
Programu zajistit pravomocné ÚR a výkupy potřebných pozemků pro stavbu PPO.
Doporučujeme pokračovat ve zpracování navazujícího stupně PD – DUR (případně sloučené ÚR a SP).
V rámci zpracování dalších stupňů PD je nutné záměr projednat především s následujícími subjekty:
•
správce toku a povodí
•
vlastníci pozemků (soukromí i veřejní)
•
orgány ochrany přírody (OŽP MěÚ Turnov, krajský OŽP)
•
odbor územního rozvoje – soulad s územním plánem
•
odbor kultury a cestovního ruchu
•
odbor dopravy – přístupy ke stavbě, úpravy chodníků a komunikací
•
správci a vlastníci IS
Dále je nutné počítat se zadáním potřebných průzkumů, měření a výpočtů. Jedná se především o
geodetické zaměření dotčených lokalit, IG-HG průzkum, statické posouzení navrhovaných konstrukcí,
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výpočet proudění podzemní vody, biologický průzkum a posouzení vlivu na životní prostředí. Tyto
podklady je vhodné zajistit již v rámci zpracování DUR.
Prevence před povodněmi
Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky byla schválena vládním usnesením č.382
ze dne 19. dubna 2000. Strategie vytváří rámec pro definování konkrétních postupů a preventivních
opatření ke zvýšení systémové ochrany před povodněmi v České republice.
Pro naplňování cílů Strategie slouží Program prevence před povodněmi, který vypisuje Ministerstvo
zemědělství. Jedná se o program 129 360 – „Podpora prevence před povodněmi IV“ pro období 20192024.
Program prevence před povodněmi IV končí v roce 2024, Poslední termín pro podání žádosti je
31.12.2023. V rámci podprogramu 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“
mohou Obce, Města, dobrovolné svazky obcí či kraje jako Navrhovatelé předkládat návrhy
protipovodňových opatření (dále jen „návrhy“) k posouzení. Administrace návrhů se řídí Metodickým
pokynem k postupu administrace akcí v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi
IV“, vydaným Ministerstvem zemědělství a v souladu s těmito Pravidly.
Následným žadatelem o podporu jsou s.p. Povodí a Lesy ČR.
V rámci programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ lze poskytnout podporu na
opatření podél vodních toků – podprogram 129 365, tzn. Zvyšování průtočné kapacity koryt (např.
formou jejich rozšíření) a stabilizace včetně souvisejících objektů v korytech vodních toků a dalších
objektů, výstavba ochranných hrází, příp. další doprovodná opatření v rámci systémového řešení
protipovodňových opatření.
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6 Výsledky posouzení
Pro zajištění snížení povodňového ohrožení ze stávajícího na návrhový stav byla navržená a následně
otestována protipovodňová opatření a zhodnocena jejich účinnost z pohledu návrhové povodňové
ochrany.

6.1

Stávající ohrožení povodněmi

Na základě stávajících a aktualizovaných záplavových území v katastrálním území Přepeře u Turnova
byly identifikovány oblasti ohrožené povodněmi zobrazené na následujících obrázcích.

Obr. 23 - Stávající ohrožení povodněmi Na závodí - Q5, Q20 a Q100

V lokalitě Na závodí dochází už při průtoku Q5 k ohrožení nemovitostí. Při průtoku Q20 nemovitostí
přibývá a při průtoku Q100 je zaplavena většina území. Ohrožení je poměrně malými hloubkami.
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6.2

Míra ochrany

Míra ochrany je pro současný stav stanovena dle neškodného průtoku, tj. průtoku, kdy nedojde
k ohrožení nemovitostí. Při tomto neškodném průtoku může docházet k vybřežování z vodního toku.
Současná míra ochrany je nízká, což je způsobeno zejména nekapacitním korytem toku a rovinný terén
v lokalitě. Návrhová míra ochrany byla navržena do úrovně Q100 s převýšením jednotlivých prvků 0,3m.
Tab. 8 – Míra ochrany
Lokalita (Objektu PPO)

Míra ochrany
Stávající stav

Návrhový stav

Q100
Q5 <
Q5 <

Q100
Q100
Q100

Lokalita Na závodí (Objekt 1 – zemní hráz)
Lokalita Na závodí (Objekt 2 – zemní hráz)
Lokalita Na závodí (Objekt 3 – ŽB Zeď)

6.3

Výpočet ekonomické efektivity PPO

Potenciální povodňové škody byly stanoveny podle Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a
povodňových rizik (kapitola 5.2 Povodňové riziko – kvantitativní vyjádření (potenciální škody)
uveřejněné ve Věstníku Ministerstva životního prostředí z května 2011.
6.3.1 Princip výpočtu škod
Výpočet povodňového rizika byl převzat z Metodiky pro posuzování protipovodňových opatření
navržených do II. etapy programu „Prevence před povodněmi“ (r. 2007-2012 - Čihák, Satrapa,
Fošumpaur).
Analytická metoda výpočtu povodňového rizika
Analytický postup vychází ze znalosti rozdělení pravděpodobnosti ročních kulminačních průtoků. Toto
rozdělení pravděpodobnosti lze odvodit přímo z čáry N-letých průtoků. V našem případě, kdy se
nenacházíme na vodním toce, jsou tyto N-leté průtoky zapříčiněny N-letými srážkami. Pro průměrné
povodňové riziko na jeden rok platí:

kde

R = E(D)
D(Q)
Q
f(Q)
Qa, resp. Qb

průměrné povodňové riziko na jeden rok [Kč],
výše škody při průtoku Q [Kč],
průtok [m3.s-1],
hustota pravděpodobnosti ročních kulminačních průtoků [-],
průtok, při kterém právě začínají vznikat škody, resp. průtok, při kterém je
pravděpodobnost škod již blízká nule [m3.s-1].

Výše uvedený vztah lze tudíž zapsat jako:
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Dále se vychází z předpokladu lineární závislosti mezi výší škod a logaritmem doby opakování:

Kde

Za tohoto předpokladu je povodňové riziko:

Pro stanovení povodňového rizika na základě povodňových škod pro povodně Q5, Q20, Q50 a Q100, lze
řešení zpřesnit linearizací po úsecích podle následujícího obrázku.

Potom se povodňové riziko určí pro každý interval zvlášť. Celkové povodňové riziko je pak dáno
součtem rizik v jednotlivých intervalech:

Výpočet současné hodnoty rizika
Pro výpočet současné hodnoty rizika (kapitalizované riziko) je použit diskontní přístup. Výpočet
kapitalizovaného rizika je ovlivněn velikostí diskontní sazby. Na základě vývoje diskontní sazby v ČR
podle informací ČNB a vzhledem k dalšímu předpokládanému vývoji je uvažována jednotná hodnota
diskontní sazby ve výši 3%. Současná hodnota rizika vychází ze vztahu pro výpočet věčné renty:
5012/006

červenec 2022

37

PŘEPEŘE - PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - INVESTIČNÍ ZÁMĚR
JIZERA ř.km 76,040 – 76,450 (ID toku 10100009)

kde

Rs
R
DS

současná hodnota rizika [Kč]
průměrné povodňové riziko na rok [Kč]
roční diskontní sazba v desetinném tvaru [-]

Poměrový ukazatel efektivnosti PPO
Poměrový ukazatel vyjadřuje poměrnou ekonomickou efektivnost investice. Ukazatel vyjadřuje poměr,
kdy v čitateli je redukce současné hodnoty rizika vlivem realizace PPO a ve jmenovateli je hodnota
celkových nákladů na PPO:

kde

Rs (bez PPO)
Rs (po realizaci PPO)
I

současná hodnota kapitalizovaného rizika před realizací PPO [Kč]
hodnota kapitalizovaného rizika po realizaci PPO [Kč]
celkové náklady na realizaci PPO [Kč]

Ukazatel PU vyjadřuje poměrnou ekonomickou efektivnost opatření pomocí bezrozměrné veličiny,
která udává, o kolik bude sníženo současné riziko jednou korunou investice. V případě, že PU nabývá
hodnot větších než 1, jde z dlouhodobého hlediska o rentabilní investici a naopak.
Doba návratnosti
Tento ukazatel slouží pro orientační vyčíslení ekonomické efektivnosti PPO pomocí doby návratnosti.
Porovnání doby návratnosti jednotlivých PPO s mezními únosnými hodnotami podle tuzemských a
zahraničních zkušeností poskytne další nástroj pro objektivní posouzení akcí v mezinárodním kontextu.
Hodnota doby návratnosti je dána podle vztahu:

kde

I
R (bez PPO)
R (po realizaci PPO)
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6.3.2 Škody při průtocích QN
Potenciální škody způsobené povodní na toku řeky Jizery byly spočítány na základě rozsahu zaplavení
při průtocích Q5, Q20 a Q100 a to jak pro stávající stav, tak i pro návrhový stav po zavedení
protipovodňových opatření. Škody byly počítány do průtoku Q100. Pro vyšší průtoky se již předpokládají
shodné škody pro stávající i návrhový stav.
Tab. 9 - Vypočítané škody pro stávající a návrhový stav

SOUČASNÝ STAV
Q5
Q20
Q100
budovy (m2)
404
3 481
3 993
budovy
počet budov
4
27
32
škody (Kč)
268 176 2 516 961 3 586 112
vybavení budov (m2)
0
0
303
vybavení budov
škody (Kč)
0
0 539 297
sportovní plochy (m2)
0
0
0
sportovní plochy
škody (Kč)
0
0
0
silnice, dálnice (m2)
0
0
0
2
ulice (m )
523
4 272
4 842
cesta (m2)
0
0
0
pozemní
2
komunikace
parkoviště (m )
0
0
0
železnice (m2)
0
0
0
škody (Kč)
51 248 418 644 474 555
inženýrské sítě (m)
65
534
605
inženýrské sítě
škody (Kč)
14 400 117 637 133 347
2
mosty, lávky (m )
0
0
0
mosty
škody (Kč)
0
0
0
zemědělství (ha)
0.6
1.7
2.3
zemědělství
škody (Kč)
8 329
24 477
32 801
plocha budov (m2)
0
0
0
průmysl
škody (Kč)
0
0
0
typ škody

parametr

celkové škody

(Kč)

celkové škody
roční riziko dle N
letosti
průměrné roční
riziko

NÁVRHOVÝ STAV
Q5
Q20
Q100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

342 153

3 077 719

4 766 112

0

0

0

(mil. Kč)

0.34

3.08

4.77

0.00

0.00

0.00

(mil. Kč/rok)

0.01

0.21

0.15

0.00

0.00

0.00

(mil. Kč/rok)

0.41

0.04

diskontní sazba

%

3.0

3.0

kapitalizované
riziko

(mil. Kč)

13.5

1.3
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6.3.3 Maximální možné investiční náklady
V následující tabulce je uvedeno kapitalizované riziko pro stávající a návrhový stav. Jejich rozdílem se
získají maximální možné investiční náklady pro návrh PPO. Tj. náklady při kterých je poměrový ukazatel
efektivity roven 1.0.
Tab. 10 - Maximální možné investiční náklady

Průměrné roční ekonomické povodňové riziko
Varianta PPO

PPO Přepeře

Současný stav Stav po realizaci

Rozdíl
(maximální možné investiční
náklady)

(mil. Kč)

(mil. Kč)

(mil. Kč)

13,50

1,26

12,24

6.3.4 Hodnota ochráněného majetku
Pomocí ekonomické analýzy bylo pro každý celek definováno „Průměrné roční ekonomické povodňové
riziko“ za současného stavu a po realizaci navrhovaných opatření. Ekonomické riziko je vyjádřeno
v jednotkách Kč. Rozdílem těchto dvou hodnot jsme získali statistickou hodnotu ochráněného majetku
vlivem realizace navrhovaných opatření pro časovou jednotku jednoho roku.
Tab. 11 - Průměrné roční ekonomické povodňové riziko v mil. Kč/rok

Průměrné roční ekonomické povodňové riziko
Varianta PPO

PPO Přepeře
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Současný stav

Stav po realizaci

Rozdíl

(mil. Kč/rok)

(mil. Kč/rok)

(mil. Kč/rok)

3,89

2,15

1,74
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6.3.5 Ekonomická efektivita
Výsledky výpočtu ekonomické efektivity jsou zobrazeny v následující tabulce. Návrh lze považovat za
ekonomicky efektivní v případě, kdy hodnota poměrového ukazatele je rovna nebo vyšší než hodnota
1.0.
D [mil. Kč] - škody při QN STAV

D(N) mil Kč

D [mil. Kč] - škody při QN NAVRH

6.0
4.77

5.0

4.77

4.77

4.0
3.08
3.0

ochráněný
majetek

2.0
1.0

0.34
0.00 0.00

0.00

0.00

ln(N)

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Obr. 24 – Grafické porovnání stávajících a návrhových povodňových škod
Tab. 12 - Ekonomická efektivita
Poměrový ukazatel ekonomické efektivnosti

0,36

Jednotky
-

Poměrový ukazatel ekonomické efektivnosti – bez těsnící štětové stěny

1,07

-

Návrat investice
Návrat investice – bez těsnící štětové stěny

92,29
31,10

roky
roky

Hodnota

Protipovodňová ochrana lokality Přepeře je ekonomicky efektivní a poměrový ukazatel je nad limitní
hranicí pouze v případě návrhu bez těsnící štětové stěny.
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7 Závěr
Současnou míru ochrany lokality Na závodí v obci Přepeře lze hodnotit nižší než Q5. Povodňové
ohrožení je způsobené nekapacitním korytem a rovinatým inundačním územím.
Na základě stávajícího povodňového ohrožení a stávající technické infrastruktury byly identifikovány
prioritní lokality. V lokalitě Na závodí se jedná o zástavbu obce na celé ploše ostrova.
Identifikací prioritních lokalit a stávajícího povodňového ohrožení bylo možné navrhnout
protipovodňová opatření.
Pro celou zájmovou lokalitu byl sestaven matematický 1D/2D model, který sloužil k výpočtu stávajícího
povodňového ohrožení a návrhového pro průtokové scénáře Q5, Q20 a Q100. U modelů byl posouzen vliv
na odtokové poměry zejména z pohledu rozsahu rozlivů. Výsledky byly následně použity pro návrh
výšek prvků protipovodňové ochrany.
Varianta PPO Přepeře vyšla jako efektivní, a to s dobou návratnosti 31,10 let pouze v případě absence
těsnící štětové stěny. V dalším stupni projektových dokumentací tedy jednoznačně doporučujeme
provést detailní inženýrsko-geologický průzkum a zpracovat model proudění podzemních vod v trase
plánované PPO cílený na zjištění geologických poměrů pro zakládání navržených konstrukcí.
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8 Přílohy
8.1
-

B – Tabelární výstupy

B1 – Přehled majetkových poměrů
katastrálního území, parcelní číslo, vlastník, druh pozemku, celková plocha

8.2

C – Grafické výstupy

-

C1 – Situace širších vztahů 1:5 000 (Základní mapa)
Vyznačená zájmová lokalita

-

C2 – Podrobná situace – stávající stav 1:2 000 (Ortofoto; KN)
záplavová území Q100
ortofoto oblasti
katastr nemovitostí

-

C3 – Podrobná situace – návrhový stav 1:1 000 (Ortofoto; KN)
záplavová území Q100 – po navržení PPO
ortofoto oblasti
katastr nemovitostí
návrh PPO vč. staničení, příčných řezů

-

C4 – Charakteristické příčné řezy 1:200
hladina Q100, popis objektů
C5 – Vzorové řezy; 1:50p

8.3

D – Vyjádření dotčených vlastníků/orgánů

-

D1 – KREDIT CENTRUM s.r.o.
Stanovisko vlastníka pozemku ze dne 30.3.2022
Situace navržených přístupů pro údržbu

-

D2 – Městský úřad Turnov, odbor životního prostření
Stanovisko DOSS k akci ze dne 11.1.2022, č.j. OZP/21/4009/KOR

-

D3 – Povodí Labe, státní podnik
Stanovisko vlastníka pozemků a správce vodního toku k akci ze dne 27.5.2022, č.j.
Pla/2022/000205
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