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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou říční sítě na území Liberce. K vymezení 

zájmového území byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu, která zahrnují i okolí 

samotného města. Z toho důvodu se na vymezeném území nachází vodní toky jak v silně 

urbanizovaném prostředí, tak v prostředí přírodě blízkému. Vodní toky jsou charakterizovány 

z fyzickogeografického hlediska a zohledněna je také míry ovlivnění člověkem. Pro tuto 

charakteristiku byl vytvořen návrh klasifikace. Ta obsahuje tři úrovně a devět kategorií 

hodnocení vodního toku. Nejvyšší zastoupení měly toky s přírodním charakterem. Druhé 

nejvyšší zastoupení měly nejvíce ovlivněné toky - toky vedené pod povrchem. 

V urbanizovaném území se téměř nevyskytují vodní toky s přírodním charakterem a je 

narušená ekologická stabilita krajiny. K obnovení této stability mohou pomoci revitalizace 

vodních toků ve městě. 
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Annotation 

This bachelor thesis deals with characteristics of river network in Liberec region. The 

borders of fourth level river basins were used for the specification of the area of interest. 

These also include city surroundings. Therefore rivers can be found in highly urbanised areas, 

but also in a natural environment. Rivers are characterised by geophysical aspect and human 

interference level. A classification proposal was designed for this characteristic. It contains 

three levels and nine categories of streams assessment. The highest representation was in 

streams with natural character. The second highest representation was in the most affected 

flows – underground streams. In the urbanized area, there are almost no natural streams and 

the ecological stability of the landscape is impaired. Revitalization of the streams can help to 

restore this stability in the city. 
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1 Úvod 

Výběr tématu této bakalářské práce, byl výrazně ovlivněn aktivním zapojením 

v projektu Prameny spojují (Quellen verbinden)
1
 a citovou vazbou k danému místu. 

Využití GIS při zpracování bylo také pozitivem tohoto tématu. Možnosti GIS a oblibu 

v nich jsem objevila až díky Technické univerzitě v Liberci. Projekt Prameny spojují 

ovlivnil především můj vztah k vodě v krajině, to jaký bychom k této vodě, vodním 

tokům a pramenům, měli mít vztah a většinou nemáme, a nedostatečně šetrné zacházení 

s toky se ještě stupňuje v urbanizovaném prostředí. Vztah k Liberci a jeho okolí byl 

formován již od dětství, vyrostla jsem tu. Ale možná právě to způsobuje určitou 

„slepotu“ při běžném vnímaní vodních toků v daném území. Zpracování celé práce bylo 

zajímavé právě z tohoto pohledu. Při objevování souvislostí, které zapříčiňují to, jak 

vodní toky dnes vypadají, ať jsou to geologické zlomy v Jizerských horách, které určují 

tvar říční sítě nebo výstavba Harcovské přehrady, která nebyla jen estetickým 

a rekreační prvkem, ale bránila město před ničivými povodněmi v historii tohoto území. 

Tato práce se pokouší charakterizovat říční síť na území Liberce vymezeného 

povodími IV. řádu. Fyzickogeografickými charakteristikami zhodnotit stav a vývoj toků 

v souvislosti se zásahy lidí. Dalším úkolem práce je vytvořit datové modely a jejich 

výstupy v podobě tištěných map a databázi hydronym v zájmovém území.  

                                                 
1
 Celý název projektu: Prameny spojují krajiny a státy – environmentální vzdělávání a kooperace 

v regionu Liberec-Zittau/Quellen verbinden Landschaftseinheiten und Staaten – Umweltbildung und 

Kooperation in der Region Liberec-Zittau. Registrační č.:100249739; projekt je financován z programu 

Interreg V A / 2014 – 2020 Ahoj sousede - Hallo Nachbar. 
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2 Cíle 

Hlavním cílem práce bylo sestavení geografické charakteristiky říčního systému 

v městské krajině na příkladu města Liberce. Pro tuto charakteristiku bylo nutné práci 

rozdělit na části, které představovaly dílčí kroky této práce.  

1. Sestavit datový model říčního systému s využitím metod terénního mapování, studia 

archivních map a dalších aktuálních zdrojů, představující dokumentaci vodstva 

města Liberec. 

2. Pokusit se o zhodnocení míry ovlivnění člověkem a jeho proměnlivosti 

v urbanizovaném prostředí. 

3. Vytvořit soubor tištěných a/nebo elektronických map. 

4. Sestavit geografickou charakteristiku říčního systému Liberce. 
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3 Metody 

V následující kapitole jsou popsány metody, které byly využity k tvorbě celé práce. 

Konkrétně se jedná o rešeršní činnost, tvorbu datového modelu GIS, analytické metody 

GIS, terénní mapování, studium starých map, tvorba tematických map a kompilace 

výsledků. 

Nezbytnou součástí odborné práce je rešeršní činnost. V tomto případě probíhala 

rešerše odborné literatury zejména v univerzitní knihovně Technické univerzity 

v Liberci, kde bylo čerpáno především v literatuře z oboru GIS, a v Krajské vědecké 

knihovně v Liberci, která byla například zdrojem regionálního fondu. Důležitým 

zdrojem informací jsou i internetové zdroje a v neposlední řadě kvalifikační práce se 

souvisejícím tématem vyhledávané především v databázi TUL na adrese: 

https://knihovna-opac.tul.cz. 

Tvorba datového modelu proběhla podle metody od Arctura a Zeilera (2004), 

která se skládá ze tří fází: konceptuální, logické a fyzické. Tvorba datového modelu 

proběhla nejprve pro účely terénního mapování. Dále byl datový model doplněn o data 

z terénního mapování a další vrstvy, které mohly následně sloužit k analyzování daného 

území a tvorbě tematických map. Jednotlivé vrstvy a metody jejich tvorby jsou popsány 

v následujících kapitolách. Úprava dat, fyzické sestavení datového modelu, tvorba 

geodatabáze a práce s jednotlivými vrstvami probíhala v aplikaci ArcMap softwaru 

ArcGIS Desktop 10.4.  

Na základě připraveného prvního datového modelu mohla proběhnout tvorba 

aplikace a samotné terénní mapování daného území. Pro tvorbu podkladů aplikace byl 

použit Esri ArcGIS Online (verze December 2018) a v terénu využita mobilní aplikace 

společnosti Esri - Collector for ArcGIS (verze 17.0.2). Z časových důvodů a náročnosti 

probíhalo mapování pouze na dvou povodích. Mapování proběhlo od podzima roku 

2018 do března roku 2019. Reprezentativní zvolená povodí mapování a důvody jejich 

volby jsou popsány v kapitole 6.3. Kromě těchto dat, byla použita data z terénního 

mapování, které bylo součástí projektu Prameny spojují
2
, a kterého jsem se v roce 2017 

a 2018 zúčastnila.  

                                                 
2
 Informace o projektu na: http://prameny.tul.cz/ 



 

 

15 

 

Součástí datového modelu byla i část obsahující starou dokumentaci vodstva na 

území Liberce. Využita byla především data Císařských otisků map stabilního katastru. 

Tyto mapy byly v programu ArcMap 10.4 georeferencovány na podkladu ZMČR 

a sloužily jako podklad pro tvorbu databáze hydronym.  

Po sestavení datového modelu mohly být provedeny analýzy dat. Využito bylo 

především overaly (překryvné) a statistické analýzy. Konkrétně z těchto překryvných 

analýz intersect, clip nebo merge. V případě an Využity k tomu byly vrstvy právě 

datového modelu ve vektorovém a rastrovém formátu. Pomocí analyzovaných dat 

mohlo být provedeno konečné zhodnocení a charakteristika vodstva v urbanizovaném 

prostředí Liberce. 

Další částí datového modelu je databáze hydronym. Ta obsahuje data z nových 

i starých map. Pro zjišťování starých názvů vodních toků sloužily hlavně staré mapy ze 

Státního okresního archivu v Liberci. Databáze hydronym tak obsahovala současné 

i staré názvy vodních toků, souřadnice pramenů a jiné údaje uvedené v kapitole 10. 

Poslední částí je tvorba tematických map, ta jako ostatní části práce proběhla 

v softwaru společnosti Esri – ArcMap 10.4. Tematické mapy jsou součástí a přílohami 

této práce. 

 



 

 

16 

 

4 Rešerše 

Téma bakalářské práce Geografická charakteristika říční sítě v urbanizovaném 

prostředí na příkladu Liberce vyplývají z jejího názvu. Pro charakterizování říční sítě 

byla práce rozdělena na dílčí části. Zdroje využité k tvorbě práce jsou uvedeny tak, jak 

na sebe v průběhu tvorby navazovaly. 

Fyzickogeografické zhodnocení je pro vodstvo stěžejní, jelikož se jedná 

o přírodní prvek. Zhodnocení vodních toků se věnují Jůva, Hrabal a Tlapák v publikaci 

Malé vodní toky (1984) nebo Jan Němec s kolektivem autorů v publikacích Voda 

v České republice (2006) a Drobné vodní toky v ČR (2014). Z těchto publikací vychází, 

že podstatnou částí hodnocení vodních toků je celkově reliéf, kterému se velmi 

podrobně věnují Jaromír Demek a Peter Mackovčin v zeměpisném lexikonu Hory 

a nížiny (2006). Geologický přehled pak nabízí Česká geologická služba 

prostřednictvím WMS. Podstatným zdrojem informací je také Digitální model reliéfu 

(2016) od ČÚZK. 

V humánně geografické části, tedy zhodnocení míry ovlivnění člověkem, se 

dalo využít spíše historického hodnocení Liberce a okolí celkově. Nejvýznamnějšími 

zdroji informací byla Kniha o Liberci (2004) nebo Liberec: město v klínu hor (1998) od 

Romana Karpaše a spolueditorů. Z pohledu urbanistického je zajímavá kniha od 

Jaroslava Zemana (2011) Liberec: Urbanismus, architektura, industriál, pomníky, 

objekty, památky. Z pohledu architektury se problematice vztahu města a vody věnuje 

Maxmilian Wittman v odborných textech Fenomén vodního prvku v kontextu rozvoje 

současných měst (2008) a Řeka a město: vodní prvek v současných městech (2012). 

Neméně důležitým zdrojem informací v tomto směru jsou publikace a příspěvky Ivana 

Rouse například v knize Liberecké podzemí (2009). Dále pak Územní plán města Liberec 

(2018). 

Podstatnou částí celé práce je aplikace GIS, s tím spojená tvorba geodatabáze 

a datového modelu, analýzy a tvorba mapových výstupů. Obecněji o reprezentaci 

krajiny a jejím modelování píše Michael Zeiler v knize Modeling our World. Trochu 

konkrétněji jsou vhodné analýzy, metody tvorby, použitelnost vrstev a jejich 

reprezentace popsány v knize Key methods in Geography (2016). Od kolektivu autorů 

(Clifford, Cope, Gillespie a French) jsou zde uvedeny příklady využití rastrových dat, 
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vektorových, nebo digitálního modelu reliéfu. Konkrétní postup při tvorbě datového 

modelu a geodatabáze je v deseti krocích uveden v knize Designing geodatabases:case 

studies in GIS data modeling. podsttanou pro řešení práce je kapitola věnovaná 

hydrologickému datovému modelu. Pro práci s daty z geodatabáze, jejich analyzování 

a zobrazování je také neopomenutelným zdrojem informací ArcGIS Online Help 

společnosti Esri, která poskytuje online podporu pro své softwary. Při samotné tvorbě 

map je užitečná publikace od Voženílka a Kaňoka Metody tématické kartografie (2011), 

kde jsou uvedeny jednotlivé kartografické metody zobrazování v mapě a pravidla jejich 

používání pro dané téma. Pro tvorbu databáze hydronym je stěžejní Státní okresní 

archiv v Liberci. 
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5  Teorie 

5.1 GIS a tvorba datového modelu 

Na pozadí GIS je věda GIScience. Ta formuluje základní otázky související 

s využíváním GIS – otázky reprezentace, vizualizace geografických dat a otázky 

související s analytickými nástroji (Šmída, 2017). I když rozsah a dopad těchto otázek je 

uvažován v poněkud větším měřítku, pro účely této práce a ke správné interpretaci 

výsledků je podstatné si odpovědět alespoň na některé z nich: K jakému účelu jsou 

použité tyto výstupy GIS? Jak by měla vypadat metoda vizualizace, aby výsledky byly 

srozumitelné? Jaké jsou hlavní zdroje nejistot
3
 a jak je interpretovat?  

Výstupem tvorby by měly být tematické mapy, které popisují a interpretují téma 

bakalářské práce, tedy charakteristiku říčního systému na území Liberce. Pro jednotlivé 

charakteristiky bude datový model vytvořený zvlášť, aby výstupy byly přehledné 

a pochopitelné. U otázky nejistot je podstatné si uvědomit, jaká je původnost dat a jejich 

zdroj. Kvůli určení nejistot u hydrologických dat bylo provedeno i terénní mapování, 

aby mohly být nejistoty interpretovány. Pro představu jsou uvedeny zdroje dat, metody 

tvorby a forma reprezentace použitých dat: 

DMR 5G 

Digitální model reliéfu zobrazuje zemský povrch ať už upravený nebo 

neupravený lidskou činností v rastrovém formátu TIN (nepravidelná trojúhelníková síť) 

polohovými i výškovými souřadnicemi. Poskytovatelem dat je ČÚZK, které ho zároveň 

i aktualizuje. Použitá metoda tvorby je letecké laserové skenovaní, které proběhlo 

v letech 2009 – 2013. Dokončen byl model v roce 2016. V současnosti probíhá údržba 

a verifikace modelu digitální stereofotogrammetrií a leteckým laserovým skenováním 

(ČÚZK, 2010). 

Data50  

Data50 je digitální geografický model České republiky odvozený z kartografické 

databáze pro Základní mapu 1:50 000. Poskytovaný formát je SHP – datový formát pro 

vektorová data. Pro údržbu dat existuje ediční plán, podle kterého jsou data 

aktualizována. Poskytovatelem a tedy i editorem dat je ČÚZK. Uvedený stav 

                                                 
3
 Nejistota je důsledek nedokonalé reprezentace reality a může vzniknout různými způsoby. 
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aktualizace dat na území vodních toků Liberecka je rok 2017 (ČÚZK, 2019a). I přes to 

však musela být ručně upravena vrstva obsahující hranici intravilánu, kde nebyla 

zahrnuta například rozsáhlá průmyslová zóna Sever, jejíž výstavba začala již v roce 

2007. 

DIBAVOD 

Jedná se o referenční geografickou databázi, která je primárně tvořena 

z odpovídajích vrstev ZABAGED. Tato báze dat je tvořena odvozením z mapového 

obrazu Základní mapy ČR 1:10 000 na druhou stranu ale ČÚZK uvádí ZABAGED jako 

základní informační vrstvu právě pro tvorbu ZM ČR 1:10 000. V současnosti jsou data 

ZABAGED zpřesňována leteckým laserovým skenováním, jedná se primárně 

o dopravní infrastrukturu ale i osy vodních toků nebo kótované body, které byly využité 

v této práci (ČÚZK, 2017; VÚV TGM, 2017). 

Odvozené vrstvy, jako jsou v tomto případě povodí IV. řádu, jsou tvořeny 

výpočtem z DMR. I v tomto případě musela být ručně alespoň částečně upravena, 

jelikož byla na první pohled nepřesná. V území vodních toků Liberecka vznikala povodí 

velmi malého rozsahu v urbanizované části nebo naopak povodí, která zahrnovala 

několik vodních toků stejného řádu a na protilehlých stranách údolí Lužické Nisy patřila 

do jednoho povodí.  

CORINE Land Cover (CLC) 

CORINE Land Cover poskytuje informace o biofyzikálních vlastnostech 

zemského povrchu, zjednodušeně soupis krajinného pokryvu, který je rozdělen do 

44 tříd. Minimální mapovací jednotka, tedy území, kterému bude přidělen vlastní kód, 

je 25 hektarů pro plochy a 100 m pro linie. Tyto databáze vytváří Eionet National 

Reference Centers Land Cover a koordinuje je Evropská agentura pro životní prostředí 

(EEA). CLC vytvářejí sami zapojené země a nejčastější metodou tvorby je interpretace 

satelitních snímků s vysokým rozlišením (Copernicus, 2019). 

Datový model popisuje strukturu dat v něm uložených a prvky které 

reprezentují realitu. V případě geografického datového modelu se jedná o reprezentaci 

reálného světa, která může být analyzována a zobrazena v prostředí GIS, výstup je 

nejčastěji v podobě mapy (Zeiler, 2010). 
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Arctur a Zeiler (2004) v publikaci Designing gedatabases uvádějí deset kroků 

pro tvorbu datového modelu ve třech hlavních fázích. Jejich návrh je uveden v Tabulka 

1. 

Tabulka 1 Deset kroků při tvorbě geodatabáze 

Fáze 

tvorby 

Krok 

č. 
Deset kroků při tvorbě geodatabáze 

K
o

n
ce

p
tu

á
ln

í 1. Určete, co bude výsledkem vaší tvorby v GIS. 

2. Určete základní tematické vrstvy na základě vašich požadavků. 

3. 
Určete měřítko a formu reprezentace (bod, linie, rastr, …) pro 

každou tématicou vrstvu. 

4. Seskupte reprezentace do datové sady. 

Lo
g

ic
ká

 

5. Definujte strukturu databáze a její atributy. 

6. Definujte prostorové vlastnosti vaší datové sady. 

7. Vytvořte návrh geodatabáze. 

Fy
zi

ck
á

 8. 
Implementujte, navrhněte, vyzkoušejte a případně upravte návrh 

geodatabáze. 

9. Navrhněte pracovní postup pro tvorbu a údržbu každé vrstvy. 

10. Vytvořte svůj návrh využitím vhodných metod. 
Zdroj: Arctur, Zeiler, 2004 

Konceptuální fáze je rozdělena do jednotlivých kroků. Výsledky tvorby určují 

v tomto případě cíle práce, tedy vytvoření tematických map, díky nimž bude možné 

charakterizovat dané území. Hlavními tematickými vrstvami by měly být především 

vodní toky, reliéf daného území v několika podobách (vypočtený z DMR), povodí IV. 

řádu, letecké snímky daného území (ortofoto mapa), hranice zastavěného území 

(intravilán), Land Cover a rektifikované obrazy starých map, vrstvy odvozené z DMR 

(předpokládaný povrchový odtok), topografická mapa a další vrstvy. Vrstvy byly 

následně rozděleny do datových sad, podle různých tematických výstupů. 

V logické fázi tvorby byly rozvrženy atributy hlavně u dat, která budou sebrána 

v terénu. U dalších dat byly atributy spíše uváženy ve smyslu jejich využití z již 

stávajícího obsahu. Zda je možné podle obsahu atributů analyzovat nebo interpretovat 

dané téma. Je třeba také uvážit reprezentaci jednotlivých dat a jejich uspořádání, 

například aby polygonové a rastrové vrstvy nepřekrývaly ty bodové a podobně. 

Například aby přidané bodové prvky z terénního mapování nepřekrývala polygonová 

vrstva dílčích povodí IV. řádu. Pro přehlednost a kvůli následné úpravě dat, je v závěru 

vytvořena geodatabáze pro každý mapový výstup zvlášť.  
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Fyzický návrh byl vytvořen již v prostředí ArcMap 10.4. Z institucí stažená data, 

například z databáze DIBAVOD – vrstva vodních toků a povodí. ČÚZK je 

poskytovatelem DMR a Orotofoto mapy prostřednictvím WMS. Staré mapy byly 

georeferencovány a uloženy jako rektifikované rastry. V průběhu tvorby také ČÚZK 

volně poskytlo data ze ZM50 v různých datových sadách. Z dat ZM50 byly použity 

vrstvy zastavěného území (intravilánu) a výškových kót pro lepší orientaci v mapě. 

Sloužily tedy jako topografický podklad. Dalšími daty byla sada Land Cover instituce 

CORINE. Následuje důležitá část a to je grafická úprava dat a příprava pro jejich 

vizualizaci v mapě. Dále otestování funkčnosti grafické úpravy a to, jestli grafické 

znázornění správně interpretuje zobrazená data. Vzniklý datový model je ve formátu 

File Geodatabases. 

5.2 Hydrologie 

Podle charakteristických znaků, kterými jsou délka toku, podélný sklon toku, 

velikost povodí a jiné vlastnosti, můžeme vodní toky roztřídit na tyto typy: bystřiny, 

horské potoky, potoky, říčky, řeky a veletoky (Jůva, Hrabal, Tlapák, 1984). 

V zájmovém území se nevyskytují všechny tyto typy vodních toků. Přesto díky 

rozmanitým fyzickogeografickým podmínkám se zde nacházejí různé toky a svými 

charakteristikami připomínají níže typologované podle Jůvy, Hrabala a Tlapáka (1984). 

Bystřiny 

Bystřiny jsou krátké horské toky nacházející se v malých povodích, maximálně 

do 50 km
2. 

Vyskytují se samostatně nebo tvoří horní části větších toků. Charakteristické 

je pro ně hluboce zaříznuté dno, tedy strmé okolní svahy. Příčné i podélné profily jsou 

nepravidelné. Sklon dna je značně vyšší než 2 % a je přerušován skalními prahy 

a stupni, mohou se tvořit peřeje nebo vodopády. Během suchých letních období může 

u toku dojít téměř k vyschnutí, zatímco přívalové deště nebo rychlé tání sněhu 

způsobuje ve značně sklonitých a omezených bystřinných povodích, silně erozní 

odtoky. Při soutoku s údolní nivou může tento splaveninový materiál vytvářet nánosové 

kužely a zanášet koryto údolního toku. 

Horské potoky 

Horské potoky jsou toky podhorských oblastí a tvoří přechod mezi bystřinou 

a potokem. Jejich sklony v podélných profilech jsou stále nad 2 %, transport materiálu 
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je také výrazný, nevytváří však téměř nové splaveniny. Koryto je vyvinutější a částečně 

zahloubeno, v širším údolí vytváří meandry. Přechod mezi bystřinou a potokem je určen 

kritickým sklonem dna koryta a skokovým snížením průtočnosti.  

Potoky 

Potoky jsou vodní toky pahorkatin a nížin o menším povodí, maximálně do 

100 km
2
. Podélný sklon je však vyrovnanější a s vyvinutým údolním dnem o něco větší 

proměnlivosti než u řek. Jejich vzhled se liší v nížinách a pahorkatinách. 

V pahorkatinách a členitých územích bývá podélný sklon lehce nad 1 %. Díky tomu se 

koryto může stále prohlubovat a transportovat větší materiál, jako je písek a štěrk. 

Celková délka potoků je na území ČR značná, proto velkou měrou právě potoky 

ovlivňují hustotu a tvar říční sítě. 

Říčky a řeky 

Říčky a řeky jsou nížinné toky o středních až velkých povodích (150 – 2000 

km
2
). Dělí se na jednotlivá povodí dílčích přítoků. U menších povodí jsou říčky svým 

charakterem podobné potokům, při větších povodích zase řekám. Koryto bývá s malým 

sklonem dna (0,1 %) a podélný profil koryta je ustálený. Unášené splaveniny jsou jen 

drobné štěrky nebo jemný písek. 

Kategorizovat vodní toky můžeme také pomocí tvaru říční sítě. Říční soustavu 

tvoří hlavní toky a jejich přítoky. Soutokem vodních toků tak vzniká říční hydrografická 

síť. Její tvar, velikost a členění ovlivňují zejména geologické, geomorfologické, půdní 

nebo vegetační podmínky. Obecně se ale tvary říční sítě určují spíše u povodí vyšších 

řádů. Na území vodních toků Liberecka se však můžeme pokusit identifikovat některé 

typy i v povodích IV. řádu, tak jak je popisuje Křivánek (2014). 

Pravoúhlá říční síť 

Tato síť je typická pro oblasti narušené geologickými zlomy a kernou stavbou 

reliéfu. Vodní toky zde mění náhle svůj směr a tyto směry jsou na sebe kolmé.  

Paralelní síť 

Paralelní, někdy označovaná jako rovnoběžná síť, se nejčastěji vyskytuje 

v územích, kde směr vodních toků a jejich údolí udává původní sklon georeliéfu. Tvoří 

podlouhlá povodí s rovnoběžnými vodními toky a jejich přítoky se napojují pod malým 

úhlem. Příkladem je Ostašovský, Františkovský nebo Plátenický potok a jejich povodí. 
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Vějířovitá říční síť 

Pro tektonické sníženiny a mezihorské kotliny je typická vějířovitá říční síť. 

Dochází zde k soutoku obdobně vodnatých toků v jednom uzlovém bodě. 

Odlišnostmi v každé z těchto sítí může být pak jejich symetričnost, respektive 

nesymetričnost. Kdy v druhém případě převládají pravostranné nebo levostranné 

přítoky hlavního toku. 

5.3 Voda ve městě 

Pro rozvoj osídlení jsou během tisíciletého vývoje zásadní dvě skupiny faktorů. 

Na jedné straně jsou to civilizační faktory a na druhé straně přírodní podmínky dané 

lokality, jako jsou geografické, hydrologické nebo morfologické podmínky (Wittman, 

2008). 

Vodní toky v historii plnily především čtyři základní funkce. Byly zdrojem 

vody, potravy, dopravy a obrany. S nimi plnily funkce přidružené, jako jsou například 

zdroj energie nebo odpadní funkce. 

 V průběhu času se jednotlivé funkce stávaly méně či více podstatné. Osidlování 

na našem území započalo kolem 5. a 6. století zakládáním slovanských sídlišť v okolí 

řek. Vodní toky byly hlavně zdrojem vody a potravy. Ve středověku byl využíván 

potenciál vody k obraně opevněných sídel a tato funkce přetrvala několik století. 

Podstatnou revolucí ve využívání vodních toků a vody v blízkosti sídel, pak byla 

průmyslová revoluce v 19. století. Poslední vývojovou fází byla bouřlivá urbanizace ve 

20. století, kdy nejen v okolí vodních toků vznikala nová osídlení nebo městské čtvrti. 

V této fázi bohužel došlo i k největšímu potlačení významu vodních toků ve městech 

a jejich značnému regulování (Wittman, 2012). 

V městě 21. století se uplatňují především další funkce vody ve městě – 

energetická, estetická a ekologická. Energetická funkce se zachovala již z průmyslového 

období, jen se změnila forma využití energetického potenciálu. Často uplatňovanou 

funkcí poslední doby se stává estetická funkce. Podle Wittmanna (2012) existuje 

dokonce přímá spojitost mezi kvalitou života ve městě a interakcí s přírodními prvky, 

do kterých vodní toky bezesporu patří. Dále uvádí, že estetičnost a funkčnost nábřeží
4
 

do jisté míry vypovídá o hodnotách dané společnosti. Nedílnou součástí vodních toků 

                                                 
4
 Místo, kde se setkává urbanizované prostředí s vodou. 
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ve městě je jejich ekologická funkce. Ta spolu s rozvojem urbanizace z města téměř 

vymizela. Navzdory tomu je velmi podstatnou funkcí v současných klimatických 

podmínkách. Díky narušení ekologické stability v urbanizovaném prostoru dochází 

k jevům, jako jsou přehřívání městského prostoru a snižování vlhkosti vzduchu, vysoké 

výkyvy teplot během dne nebo odnos vodní páry mimo lokalitu. To snižuje množství 

spadených srážek, vysušuje se i okolní půda města a snižuje se tak schopnost zadržovat 

vodu v krajině (Just, 2010). 
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6 Vymezení zájmového území 

 pro splnění cílů BP bylo nutné vymezit zájmové území s přihlédnutím k faktu, že 

cílem je hodnotit fyzicko-geografické složky. V případě studií přírodních podmínek 

může být omezující až zavádějící přihlížet jen k administrativním jednotkám. Z toho 

důvodu byla použita kombinace administrativního členění města 

a fyzickogeografického vymezení s přesahem vodních toků a jejich dílčích povodí, tedy 

povodí IV. řádu. Většina vodních toků totiž nekončí a nezačíná administrativní hranicí 

katastrálních území Liberce a je proto přirozenější zahrnout i pramenné oblasti toků, 

které leží v blízkosti těchto hranic, jako je tomu třeba u KÚ Pilínkov (Doubský potok), 

Vesec (Luční potok) nebo Kateřinky (Radčický potok).  

Po stanovení hranice zájmového území bylo zapotřebí tento nový útvar 

pojmenovat. Pro tuto práci byla použita kombinace názvu zájmového území a daného 

tématu. Z této úvahy vzniklo označení vodní toky Liberecka. Toto slovní spojení 

vzniklo jen pro účely označení zájmového území. Bude v následujících kapitolách 

používáno jako označení pro lokalitu vymezenou povodími IV. řádu, které zasahují do 

administrativně vymezeného území města Liberec. Zájmové území je znázorněno na 

Mapě 1.  

6.1 Administrativní vymezení 

Administrativní hranice města Liberec sloužila v tomto případě spíše jako 

orientační. Bylo zde zahrnuto všech 26 katastrálních území (35 městských čtvrtí) města 

Liberec (Statutární město Liberec, 2015). Speciální jednotkou v případě Liberce je obec 

Stráž nad Nisou. Ta území zcela obklopené Libercem a bylo by pro dané téma zcela 

nepřirozené ji nezahrnout do zájmového území. 
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6.2 Geografické vymezení 

Na rozdíl od administrativního vymezení je to geografické u tématu vodstva 

v krajině poněkud přirozenější. Konkrétně byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu. 

Pro funkčnost vymezeného území bylo nutné zahrnout i pramenné oblasti vodních toků, 

které často zasahují právě za administrativní hranice. Proto hlavní hranicí, která 

vymezuje území vodních toků Liberecka, je hranice povodí. Tu tvoří dílčí povodí IV. 

řádu Lužické Nisy označené
5
 2-04-07-007 až 2-04-007-021 a 2-04-007-023, kde 

poslední trojčíslí je označení toku IV. řádu (DIBAVOD, 2007). 

 

Mapa 1 Vodní toky Liberecka, samostatně označena povodí Janovodolského a Harcovského potoka, určená pro 

podrobnější modelovou studii (vlastní zpracování, 2019) 

6.3 Výběr povodí pro podrobný průzkum 

Při vymezení tak velkého území, jakým je území vodních toků Liberecka, bylo 

zapotřebí zvolit jen menší části, které by svými charakteristikami vypovídaly i o zbytku 

území. Pro tyto účely byla vybrána dvě povodí. Povodí Harcovského a Janovodolského 

potoka, která jsou od sebe na první pohled zcela odlišná. Liší se od sebe tvarem povodí 

                                                 
5 Jedná se o označení hydrologického pořadí, podle Graveliovi hierarchické klasifikace, v podobě osmi místného 

kódu A-BB-CC-DDD, kde: A – povodí I. řádu (tedy povodí Odry), BB – povodí II. řádu (Lužická Nisa), CC – 

povodí III. řádu (v tomto případě část L. Nisy od pramene po Mandavu) a DDD – povodí IV. řádu (v tomto případě 

toky označené 007 až 021 a 023) 
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a říční sítě, fyzickogeografickými charakteristikami, jejich využíváním v historii 

a mírou ovlivnění v současnosti. Zároveň k nim lze „rozřadit“ zbytek povodí 

v zájmovém území. Tato povodí byla tedy vybrána jako jakási reprezentativní povodí 

daného území.  

Zjednodušeně můžeme říct, že povodí Harcovského potoka reprezentuje 

pravostranné přítoky Lužické Nisy a povodí levostranných přítoků Doubského 

a Lučního potoka. Povodí Janovodolského potoka pak zbylé levostranné přítoky 

Lužické Nisy. 
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7 Charakteristika zájmového území 

Zájmové území bylo charakterizováno na základě několika kritérií. Uvážena 

byla fyzickogeografická charakteristika s vlivem působení lidské činnosti na krajinu 

během jejího vývoje. 

7.1 Fyzickogeografická charakteristika zájmového území 

Fyzickogeografické charakteristiky zájmového území mají přímý vliv na vodní 

toky, jejich typologii a tvar říční sítě uvedený v kapitole 5.2.  

7.1.1 Horninové prostředí a geologický vývoj zájmového území 

Geologická stavba zájmového území, je jednou z nejpodstatnějších faktorů 

ovlivňujích tvar a podobu říční sítě. V souvislosti s geologickým vývojem se vyvíjela 

i říční síť. Právě geologická stavba v této oblasti, hlavně Jizerských hor a Krkonoš, je 

považována za jednu z nejsložitějších, je tím ovlivněn i celý odtokový systém. 

Území náleží do západosudetské soustavy, která je nejsevernější částí Českého 

masivu. Liberecká kotlina a okolní pohoří patří do krkonošsko-jizerského krystalinika. 

Jednotky, které zasahují do zájmového území, jsou krkonošsko-jizerský žulový masiv 

na severovýchodě a ještědské krystalinikum na jihozápadě. Jsou zde na území o malé 

rozloze znaky procesů a hornin různého stáří. Jednalo se o horotvorné i metamorfní 

procesy a konečné prostoupení variským plutonem (Mísař, aj., 1983). Konkrétní 

horninové typy zastoupené v daném území jsou v Mapě 2. Je zde patrné, že zájmové území 

se rozděluje na dvě odlišné jednotky a právě mezi nimi, na pomyslné hranici, protéká hlavní 

tok zájmového území – Lužická Nisa. 
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Mapa 2 Horninové typy v území vodních toků Liberecka (vlastní zpracování, 2019) 

7.1.2 Reliéf zájmového území 

Reliéf a jeho tvary ovlivňují tvar a vlastnosti říční sítě. Pro dané téma je vhodné 

uvědomit si základní reliéfní tvary v daném území a jaký konkrétní vliv mají na vodní 

toky. Tvary reliéfu můžeme hodnotit na základě geomorfologického členění, sklonu 

svahů nebo expozice. 

V rámci geomorfologického členění České republiky patří zájmové území do 

provincie Česká vysočina, která zabírá většinu území. Podle hierarchického členění dále 

náleží do Krkonošsko-jesenické soustavy (IV), která se rozprostírá od severního Slezska 

přes severní Moravu až do Severních Čech. Ta je dále rozdělena na tři podsoustavy, 

zájmové území se nachází v Krkonošské podsoustavě (IVA). Podsoustavy dělíme na 

celky, do zájmového území náleží tyto celky konkrétně tři: Ještědsko-kozákovský hřbet 

(IVA-3), Jizerské hory (IVA-6) a Žitavská pánev (IVA-4). Tyto celky můžeme ještě 

dále rozdělit na podcelky, které přesněji vystihují reliéf zájmového území. Na západní 

straně je území lemováno Ještědským hřbetem, na východní a jižní straně se rozprostírá 

Jizerská hornatina a v centrální části se nachází Liberecká kotlina. Tyto podcelky lze 

v zájmovém území dělit na okrsky Ještědský hřbet, Jizerská hornatina a Liberecká 

kotlina (Demek, aj. 2006), Tabulka 2. 
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Tabulka 2 Okrsky geomorfologického členění v zájmovém území (Demek, aj., 2006) 

Ještědský hřbet (IVA-3A) 

Ještědský hřbet má ráz ploché hornatiny s výrazným hřbetovým reliéfem při Lužickém 

zlomu, který byl vyzdvižen při neotektonické činnosti ve tvaru úzké hrásti se znaky mrazového 

zvětrávání. Okrsek, ve střední části Ještědského hřbetu, Hlubocký hřbet (IVA-3A-2) nese 

nejvýraznější ovlivnění mrazovým zvětráváním a odnosem v podobě mrazových srubů, 

kamenných moří, kryoplanačních teras a dalších. Jedná se o středně ukloněné a příkré svahy, 

na kterých v místě vápencových vložek vznikly puklinové jeskyně. 

Jizerská hornatina (IVA-6B) 

Jizerská hornatina je plochá hornatina s nesouměrným kerným reliéfem klesajícím od 

severu k jihu. Časté jsou rozsáhlé vrcholové klenby, žulové vrchy a suky. Dále je tvořena 

„…strukturně denudačními hřbety s relikty sníženého třetihorníhozarovnaného povrchu typu 

holoroviny se zbytky starých zvětralin, širokými třetihorními údolími, okrajovými zlomovými 

svahy rozčleněnými hlubokými údolními zářezy…“. 

Liberecká kotlina (IVA-4A) 

Jedná se o mezihorskou tektonickou sníženinu sudetského směru s hustou sítí středně 

a mělce zahloubených toků. Převážnou část Liberecké kotliny zabírá Vratislavická kotlina. Ta 

je charakterizována erozně denudačním pahorkatiným povrchem typu holoroviny, rozevřeným 

údolím Lužické Nisy. Místy se nacházejí fluviální kužely, které přecházejí do říčních teras. 

 

Na základě sklonu svahů můžeme v zájmovém území rozlišit několik druhů 

ploch: rovinné (0-2°), mírně skloněné (2- 5°), značně skloněné (5-15°), příkře skloněné 

(15-25°), velmi příkře skloněné (25-35°), srázy (35-55°) a stěny (více než 55°). Plochy 

s větším sklonem než 2° označujeme jako svahy (Smolová, Vítek, 2007). 

Z Mapa 3 jsou dobře identifikovatelné velmi příkré svahy a srázy Ještědského 

hřbetu a Jizerských hor a naopak nejméně svažité části území pod úpatím Ještědského 

hřebene a na jeho vrcholových částech, dále na náhorní plošině Jizerských hor. 

 V souvislosti se sklonem svahů se v území tvoří tři typy povrchových toků. 

První z nich se nachází na úpatí Ještědského hřebene. Toky zde pramení na nejprudších 

částech svahu a po spádnici odtékají z dané lokality. Nevytváří příliš zahloubená údolí 

a sklon dna se s přibývající délkou toku snižuje. Nejvýraznějšího zahloubení dosahují 
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před soutokem s Lužickou Nisou. Oblast s těmito toky zaujímá celou západní oblast 

území a konkrétními příklady jsou Janovodolský nebo Slunný potok. 

Druhým typem jsou vodní toky odtékající z Jizerských hor. Ty pramení na 

náhorních plošinách nebo v oblastech s menšími sklony. V místech, kde opouští tyto 

rovinatější oblasti, se sklon značně zvyšuje a vytvářejí se hluboce zahloubená údolí 

s velmi příkře skloněnými okolními svahy i se svahy těchto údolí. Nacházejí se 

v severovýchodní části území, např. Černá Nisa nebo Harcovský potok s jeho přítoky. 

Třetím typem jsou oblasti s mírně nebo značně skloněným reliéfem. V tomto 

reliéfu jsou dobře rozeznatelné svahy údolí vodních toků, sklon údolního dna je však 

velmi malý. Směrem k soutoku s Lužickou Nisou se sklon údolí zmenšuje. Jedná se 

o severní, jihovýchodní a centrální část území, konkrétně Radčický, Jizerský nebo 

Luční potok. 

 

Mapa 3 Sklony reliéfu na území vodních toků Liberecka (Vlastní zpracování, 2019) 

Expozice svahů, tedy jejich orientace k světovým stranám, může pomoci 

k vytvoření obrazu daného reliéfu. Snadno lze rozlišit jednotlivé tvary makroreliéfu 

a pomocí tohoto zobrazení DMR se dají rozeznat „údolí“ a „hřbety“ (různého rozsahu) 
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v zájmovém území a lépe tak určit, kde vznikají vodní toky, jaký bude jejich směr 

a spádovost, nebo kde je pomyslná hranice povodí. 

V oblasti Ještědského hřbetu se nachází ukloněné nečleněné severovýchodní až 

severozápadní svahy. Na území Jizerských hor jsou to naopak rozčleněné svahy 

převážně jihovýchodního až západního směru. Ve středu území jsou patrné velmi malé 

plochy s různou orientací, tyto jevy jsou typické pro urbanizované prostředí, lépe 

viditelné jsou na úpatí Ještědského hřbetu. 

 

Mapa 4 Expozice svahů v území vodních toků Liberecka (Vlastní zpracování, 2019) 

7.2 Voda a město 

Formování vodních toků neprobíhá jen na základě fyzickogeografického 

prostředí. Vliv člověka se na vodních tocích začal projevovat na počátku osidlování 

zájmového území. V posledních několika staletích prošly toky především ve městě 

četnými úpravami. Některé z nich se dochovaly, jiné zanikly, toky ale ve většině 

případů ztratily přírodní charakter a staly se součástí městské krajiny. 
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7.2.1 Osidlování Liberecké kotliny 

V Liberecké kotlině byly nalezeny důkazy o pohybu lidí již v pravěku, kotlina 

však byla využívána pouze pro dočasný pobyt. Díky nepříznivým geografickým 

podmínkám, horskému podnebí, vyšší nadmořské výšce, a podobně, tomu tak bylo až 

do 14. století. To se na obchodní stezce mezi Turnovem a Žitavou začala formovat 

první osada u brodu přes Harcovský potok. Později osada, nacházející se v místech 

dnešního křížení Moskevské a Revoluční ulice, své centrum přesunula na dnešní 

Benešovo náměstí (Bílková, Karpaš, 2004). Wittman uvádí, že díky častému zvyšování 

hladiny vodních toků v tomto období, zapříčinilo stěhování hlavních center právě na 

výše položená místa a dále od řeky. Voda v této době a lokalitě tedy neplnila žádnou ze 

svých základních funkcí, ale byla spíše překážkou. 

7.2.2 Počátky vodovodu v Liberci 

První záznam o využívání pitné vody z pramenných oblastí na území Liberce se 

datuje do 16. století, roku 1559. Tehdy byla pravděpodobně přivedena voda do studny 

na dnešním Benešově náměstí. Tento fakt souvisel s várečným privilegiem (tedy vařit 

pivo) uděleným v roce 1560 Liberci. Právě pro vaření piva byl zapotřebí dostatek pitné 

vody. V návaznosti na privilegia udělená Liberci, získal v roce 1577 status města. 

(Bílková, Karpaš, 2004). První městský vodovod, byl napojen na již existující panský 

vodovod a voda do něj byla přiváděna z pramenů v okolí Husovy ulice a dnešní 

nemocnice a možná i Ruprechtických pramenů. Později měl být zbudován vodovod 

nový a využity právě Ruprechtické prameny v okolí Lidových sadů. Na začátku 17. 

století byl pak vystavěn tzv. „Redernovský vodovod“ a voda čerpána ještě z pramenů 

Vysokého vrchu. V průběhu desetiletí se vodovod rozšiřoval o další větve a na konci 

každé z nich vznikl rezervoár, ze kterého se čerpala pitná voda, tím se i zvyšoval počet 

odvodňovaných pramenů ze zmíněných lokalit (Rous, 2009). 

V době vlády Albrechta z Valdštejna zaznamenal Liberec výrazné změny ve 

využívání vody. Valdštejn Liberci, po jeho získání, odebral várečné právo. 

S Valdštejnem však přišly do Liberce prvopočátky textilní výroby. Zásobování 

uniformami pro jeho armádu položilo základy Libereckého soukenictví a využití vody 

tak mělo najednou více „průmyslový“ ráz. S tím souvisely první rozsáhlejší úpravy 

vodních toků a také zhoršování jejich kvality. Odpadní vody z barvíren a valch, které 

byly obvykle vystavěné v blízkosti vodních toků, znečišťovaly místní toky několik 

desetiletí (Bílková, Karpaš, 2004). 
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7.2.3 Úpravy říčních koryt  

Nejčetnějšími stavbami a úpravami na říčních korytech byly výstavby náhonů 

pro mlýny a malé nádrže, které sloužily v té době jako největší zdroje energie. Náhony 

se stavěly nadzemní i podzemní, v dobách největšího rozmachu textilního průmyslu, 

v 18. století. Kromě centra tehdejšího města se tedy textilní průmysl a s ním spojené 

stavby soustředil do oblastí s vodními toky většího spádu, jako je Harcovský potok nebo 

Černá Nisa v Kateřinském údolí. Významnějším vodním tokem směřovaným opačným, 

jihozápadním směrem od centra, byl Janovodolský a Plátenický potok. Zpočátku zde 

pracoval například obilný mlýn, ale ve zdejších továrnách se často střídali majitelé 

i druhy výroby, přes železárenskou, textilní, truhlářskou až po tiskařskou (Bílková, 

Karpaš, 2009). 

Rozsáhlé vodní dílo v centru města byly „Liberecké Benátky“. Jednalo se 

o celou čtvrť plnou textilních barvíren a voda zde byla využívána jako „hnací motor“. 

Část tvořil kanál, který vysoušel bažinatou oblast pod Sokolovským náměstím, 

paralelně s ním další odvodňovací příkop v ulici U Stoky. Ty se vlévaly do náhonu mez 

ulicemi Barvířská a Široká. Náhon a Harcovský potok protékal také přes dnešní 

Soukenné náměstí. 

 

Obrázek 1 „Liberecké Benátky“ (Dostupné z: https://www.archiweb.cz/n/souteze/andreas-dzikos-liberecke-

benatky) 
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 Městský náhon označovaný jako „velký náhon“ pro svou důležitost v Liberci, 

začínal v místech dnešní budovy Libereckého kraje a pokračoval až k Soukennému 

náměstí. Místy, kde dnes stojí OC Forum. Na samotném náměstí se nacházela malá 

regulační nádrž, do které se vléval jak náhon, tak Harcovský potok. O poznání větší 

rybník se nacházel v 17. století v ulici Na Rybníčku (dokladem těchto vodních ploch 

může být jejich zákres v mapě na Obrázek 2. Náhon dálepokračoval přes vodní mlýny 

k „Libereckým Benátkám“ a odtud ke kostelu v Jungmanově ulici, kde se vléval do 

Nisy. V posledním úseku vedl náhon dokonce neupraveným korytem a nacházela se na 

něm továrna (Rous, 2009). 

 

Obrázek 2 Šarvátka u Liberce, mapa zachycující vodstvo v centru města (Zdroj: Šarvátka u Liberce in Bock, 2016) 

Zákresy vodstva byly mimo město velice nepřesné a spíše orientační. Toky byly 

vyznačeny spíše jen kvůli jejich údolí a možným komplikacím při jejich přechodu. 

V centru města je přesnost o něco lepší, stále se ale jedná jen o odhady daného autora, 

nepodložené geodetickými nebo jinými přesnými měřeními. Zcela orientační zákres 

vodstva je uveden na rytině níže. Ta zachycuje bitvu u Liberce z roku 1757.  
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Obrázek 3 Schlacht von Reichenberg, záznam rozložení vojsk během bitvy u Liberce v roce 1757, vyobrazeny jsou i 

hlavní vodní toky (Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlacht_von_reichenberg.jpeg) 

 

V 19. století začaly být značně využívány i prostory vzdálenější od centra města. 

V této době začaly vznikat menší i větší dílny, továrny a průmyslové areály na vodních 

tocích s větším spádem. Údolí těchto toků se začala zprůmyslňovat a vodní tok nebo 

náhon vedl často přímo továrnou nebo areálem. Typickým příkladem je právě údolí 

Černé Nisy v Kateřinkách (Rous, 2009; Bílková, Karpaš, 2004). 

Tato rozsáhlá vodní díla, převážně ve městech, však musela ve 20. století 

ustoupit nové městské zástavbě a vytvářející se uliční síti. V některých případech se jen 

dílo zdálo být neekonomické a bylo zrušeno. Tak tomu bylo třeba v případě „velkého 

náhonu“ a „Libereckých Benátek“. Zrušena byla regulační nádrž, prohloubeno koryto 

Harcovského potoka a zbourány městské mlýny. Následně náhon sloužil pouze ke sběru 

odpadních vod a později byl zcela zasypán (Rous, 2009).  

Unikátními stavbami na vodních tocích a zásah do přirozeného proudění vody 

v říčním korytě, jsou Harcovská a Bedřichovská přehrada. Obě přehrady byly vystavěny 

jako reakce na četné povodně, které sužovaly město celou průmyslovou éru. 

Nejničivější byla povodeň v roce 1897, která překonala všechny dosavadní 

protipovodňové zábrany města a vyžádala si nejen škody na majetku, ale i na životech. 
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Položení základního kamene Harcovské přehrady proběhlo v roce 1903. V následujícím 

roce byla Harcovská přehrada dostavěna a údolí mezi Královým Hájem a Husovou ulicí 

zatopeno vodou. Krátce po dostavbě přehrady byly otevřeny brány rozsáhlého 

výstaviště nad Harcovskou přehradou. Německočeská výstava v roce 1906 byla největší 

výstavní událostí v Liberci. V souvislosti s výstavou bylo na vodní nádrži vybudováno 

rekreační zázemí. Na přehradě se také konaly divadelní rekonstrukce vodních bitev 

a okolí přehrady se stalo velmi významným místem v Liberci (Bílková, Karpaš, 2004). 

 

Obrázek 4 Pohlednice zachycující Deutscheböhemische Ausstellung Reichenberg 1906/Německočeské výstavy 

Liberec 1906 s vodní nádrží Harcov (Dostupné z: https://1url.cz/YMk4n) 

V souvislosti s protipovodňovými opatřeními mělo být vystavěno ještě dalších 

6 přehrad v Jizerských horách. Ještě rok před Harcovskou přehradou byla zahájena 

stavba vodní nádrže na Černé Nise - Bedřichovské přehrady. Stavba Bedřichovské 

přehrady v horách, vysoké nadmořské výšce a ve velké vzdálenosti od civilizace trvala 

o poznání déle, a tak byla přehrada zkolaudována až v roce 1906 (Karpaš, aj., 2009).  

 

Obrázek 5 Protipovodňová vodní nádrž Harcov sloužila jako centrum rekreace, vlevo plovárna a skokanská věž ve 

30. letech 20. st., vpravo pozůstatky skokanské věže v roce 2019 (Zdroj:SOKa liberec in Chocholoušková Lhotová, 

2010; Havránková, 10. 4. 2019) 
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Regulace vodních toků, tedy úprava břehů jako takových, proběhla v minulosti 

hlavně na Harcovském a Jizerském potoce a Lužické Nise, u kterých se tyto úpravy 

(s četnými rekonstrukcemi) dochovaly dodnes. V obou případech se postupovalo po 

etapách a regulace měla zmírnit následky již zmiňovaných povodní. Na Lužické Nise 

byla 1. etapa dokončena v roce 1915. Do úprav bylo zahrnuto vyzdvižení břehů, 

narovnání některých meandrujících částí v centru města, zešikmení břehů a v některých 

částech obložení lomovým kamenem. Na Harcovském potoce probíhala úprava 

v etapách hlavně z kvůli četnému bourání budov a staveb na břehu potoka. V letech 

1861-63 bylo upraveno řečiště střední části toku a po vykoupení zbývajících budov 

i část v dnešní ulici Na Bídě a Mlýnské. Přes tuto regulaci působily povodně zatopování 

zbylých domů podél potoka a konečně pomohlo až vystavění přehrady (Bílková, 

Karpaš, 2004). 

7.2.4 Současná podoba upravených částí toků  

Většina základů úpravy
6
 vodních toků pochází z první poloviny 20. století, 

některé jsou ale mnohem staršího data a jejich stav je proto velice neutěšený a u většiny 

byla zanedbána pravidelná údržba (Magistrát města Liberec, 2018). V níže uvedených 

případech upravených toků nejsou zahrnuty ty, na jejichž korytě se nacházejí pouze 

menší
7
 místní úpravy, jelikož bez nich se toky v urbanizovaném prostředí téměř 

nevyskytují. 

K úsekům vodních toků, které mají upravené říční koryto ať zpevněním nebo 

jsou zcela zatrubněné nebo zastokované, neexistuje příliš mnoho dat. V územním plánu 

se jedná spíše o soupis toků, u kterých v korytě dochází k problému z hlediska 

povodňových opatření nebo nevyhovujícímu stavu. Následující zhodnocení je proto 

vytvořeno i s pomocí ortofoto mapy od ČÚZK a z vlastní zkušenosti a znalosti města 

Liberec a jeho okolí. 

Lužická Nisa 

Hlavními upravenými úseky na Lužické Nise jsou části mezi Vratislavicemi nad 

Nisou a Vescem, dále centrem města po Stráž nad Nisou. V těchto úsecích má tok 

dlážděné dno s opěrnými stěnami obdélníkového tvaru a nachází se zde několik jezů, 

které regulují spád toku (Magistrát města Liberec, 2018). 

                                                 
6 Úpravou se myslí regulace, zatrubnění nebo jakýkoliv rozsáhlejší zásah do přirozeného toku v území vodních toků 

Liberecka. 
7 Úpravy v podobě mostků a propustků. 
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Obrázek 6 Průhled ulicí U Jezu na Lužickou Nisu, vlevo foto 1955, vpravo 2019 (Zdroj: SOKa Librerec in 

Chocholoušková, Lhotová, 2010; Havránková, 10. 4. 2019) 

Harcovský potok 

Od soutoku s Lužickou Nisou po ústí z Harcovské přehrady je tok značně 

upraven v opěrných zdech obdélníkového tvaru s vydlážděným dnem nebo zcela 

zatrubněn. V úseku pod přehradou k místu bývalé textilany je tok pod povrchem a ústí 

do něj potok, který napájel Textilanské rybníky. Pod zem se dostává znovu pod 

Fügnerovou ulicí a na povrch se vrací až krátce před soutokem mezi ulicemi Barvířská 

a Hrazená (Rous, 2009). 

 

Obrázek 7 Vyústění Harcovského potoka ze stoky před soutokem s Lužickou Nisou (Dostupné z: 

https://1url.cz/LMkjg) 

Nad vodní nádrží je koryto podél ulice Svobody částečně zpevněno, místy se 

silně rozrušeným zdivem. Dno koryta převážně není upraveno. V Lukášovském údolí 

k prameni koryto pokračuje bez větších úprav v pramenné oblasti má přirozený ráz 

(Statutární město Liberec, 2018).  

https://1url.cz/LMkjg
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Janovodolský potok 

Janovodolský potok se u Kubelíkovy ulice rozděluje na dvě větve. Zde se pravá 

větev noří pod zem a vynořuje u koupaliště Vápenka. Pod ním napájí malý rybník 

a zase se noří pod zem. Druhá větev se zanořuje až u ulice Čerchovská a teče pod ulicí 

Husitskou. Pod Hanychovskou ulicí se tyto větve opět setkávají, vynořují se a napájí 

další menší rybník u průmyslové zóny. Za tímto rybníkem jsou zatrubněny až po soutok 

s Lužickou Nisou, včetně soutoku s Františkovským potokem v místech železničního 

viaduktu (Rous, 2009).  

 

Obrázek 8 Soutok Janovodolského a Františkovského potoka (Zdroj: Rous, 2009) 

Františkovský potok 

Františkovský potok je jen lehce upraven až po zastokování mezi ulicemi 

Tovární a Vojanova. Následně se pod zemí vlévá do Janovodolského potoka (Rous, 

2009). 

Černá Nisa 

Přesto, že v minulosti bylo koryto Černé Nisy poznamenáno velkým množstvím 

průmyslových staveb, v současnosti je koryto Černé Nisy upraveno jen místy v dolním 

toku nábřežními zdmi. Významnější je stavba elektrárny v Rudolfově a s tím spojené 

nádrže (Magistrát města Liberec, 2018) 

Slunný potok 

První zakrytý úsek Slunného potoka se nachází pod malým průmyslovým 

areálem pod konečnou stanicí tramvaje č. 3. Druhý zakrytý úsek ústí přímo do Lužické 

Nisy a je dlouhý jen okolo 250 m (Rous, 2009). 
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Plátenický potok 

Plátenický potok ve své celé délce nenese znaky výrazného ovlivnění, jen těsně 

před soutokem podtéká Nádražní ulici nezvykle vysokým propustkem. 

 

Obrázek 9 Ústí Plátenického potoka do řeky Nisy (Zdroj: Rous, 2009) 

Doubský potok 

 Doubský potok má na své délce jen dva kratší zatrubněné úseky v intravilánu 

města. Kratší část je mezi ulicemi Doubská a Hodkovická, další část se nachází mezi 

ulicemi Kamenická a Slovanská u areálu v blízkosti železniční tratě (Magistrát města 

Liberec. 2018). 

Ruprechtický potok 

V případě Ruprechtického potoka se jedná o zatrubnění přímo od pramene, není 

tedy zcela jasné, kde potok pramení. Vynořuje se u Židovského hřbitova v Květnové 

ulici. 

Jizerský potok 

Jizerský potok zaznamenává první úpravy už v zalesněném odlehlém prostoru 

Liberce, kde napájí lesní koupaliště a koryto potoka je zde regulováno. Další úpravou je 

úsek, který je součástí ZOO Liberec, kde je tok usměrněn a částečně zatrubněn v rámci 

areálu. Součástí areálu je i Labutí jezírko. Těsně za ním se dostává potok pod zem 

a protéká pod Masarykovou ulicí, Libereckým výstavištěm, Tržním náměstím 

a Sokolskou ulicí k ústí do Lužické Nisy, kde před samotným soutokem vystupuje zpět 

na povrch (Magistrát města Liberec, 2018). 
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Obrázek 10 Průhled do Pastýřské ulice, pod kterou protéká v minulosti ještě odkrytý Jizerský potok, vpravo textilní 

továrna S. S. Neumana v popředí s Jizerským potokem kolem roku 1900, vpravo průmyslový objekt nad 

zastokovaným Jizerským potokem 2019 (Zdroj: SM Liberec in Chocholoušková, Lhotová, 2010; Havránková, 10. 

4. 2019) 

Podzemí Jizerského potoka je postaveno převážně ze žulových kvádrů, a jeho 

velký spád je vyřešen kaskádami a jezem. V průběhu toku se mění vzhled podzemí 

podle toho, v jakém období byl vystavěn, ale v celé své délce protéká téměř původním, 

pouze zakrytým korytem (Rous, 2009). Rous také uvádí, že se jedná o nejkrásnější 

podzemní vodní dílo v Liberci. 

 

Obrázek 11 Krasové útvary ve stoce Jizerského potoka (Zdroj: Rous, 2019) 

7.3 Charakteristika povodí Janovodolského a Harcovského 

potoka 

V kapitole 6.3 byla stanovena reprezentativní povodí, u kterých proběhl 

podrobný průzkum v terénu. Na základě charakteristiky zájmového území můžeme 

posoudit vhodnost výběru těchto povodí. Zda závěry vzniklé z hodnocení a srovnání 

těchto dvou povodí budou rozšiřitelné na celé území. 
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 Povodí Janovodolského potoka 

Metamorfované horniny na území tohoto povodí vytvářejí velmi strmé svahy ve 

vrcholových částech hřebene. S ubývající nadmořskou výškou se snižuje sklon svahu, 

přechod mezi Ještědskou hornatinou a Libereckou kotlinou je pozvolný. Na úpatí hřbetu 

začíná rozvolněná městská zástavba, koncentrovaná v horních částech podél vodního 

toku. Zástavba v těchto horních partiích pochází většinou až z posledních období 

urbanizace a výstavby. Součástí jsou i nově vystavěné průmyslové zóny. Směrem 

k centru města přibývá zástavby s historickou minulostí, objevují se pozůstatky po 

průmyslu z 19. století. Části toků jsou zastokované již ve střední části toku, dále se 

místy objevují nad zemí, ale soutok s Františkovským potokem probíhá pod zemí a dále 

až k soutoku s Lužickou Nisou.  

Povodí Harcovského potoka 

Magmatické horniny v povodí Harcovského potoka a kerná stavba v části 

Jizerských hor vytváří členitou stavbu reliéfu. V nejvýše položených částech území, 

v pramenné oblasti, se nachází zarovnaná náhorní plošina Jizerských hor. Mezi touto 

plošinou a Libereckou kotlinou se nachází strmé svahy a srázy kerné hornatiny. Tato 

území jsou zcela bez osídlení. Velmi rozvolněná zástavba, spíše venkovského 

charakteru, se nachází v oblasti ústí Harcovského potoka do Lukášovského údolí. Zde 

bychom také našly jediné pozůstatky po průmyslu. Dále do centra byla většina staveb 

podél toku a na něm vybourána při regulaci toku. Směrem do centra v Lukášovském 

údolí houstne zástavba a přechází až do městské. Krátce po výtoku z přehrady je tok 

zasazen do opěrných zdí. Zcela zastokován je až v souvislé městské zástavbě. Ústí do 

Lužické Nisy se nachází v této městské zástavbě. 

Souhrnně můžeme o těchto dvou povodích říct, že jejich pramenné oblasti se 

nacházejí v přírodních a přírodě blízkých podmínkách, směrem k ústí do lužické Nisy se 

zvyšuje hustota zástavby, až přechází v městskou. I když mají společné tyto obecné 

charakteristiky, při podrobnějším pohledu se od sebe povodí dosti liší. Odlišné jsou jak 

fyzickogeografické charakteristiky, tak způsob úpravy toků a historický vývoj v těchto 

lokalitách. 
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8 Terénní průzkum 

Pro následující práci byla stěžejní data poskytovaná VÚV TGM v databázi 

DIBAVOD. Proto byla nejprve jejich malá část porovnána se skutečností terénním 

průzkumem a zhodnocena jejich kvalita a použitelnost, jelikož volně dostupná data na 

stránkách DIBAVOD pocházejí již z roku 2007. Konkrétně se ve srovnání jednalo 

o Harcovský a Františkovský potok, u kterých byl proveden podrobný průzkum. Jednalo 

se o porovnání počtu a délky přítoků daných toků. 

8.1 Tvorba aplikace pro sběr dat 

Pro tvorbu aplikace, která v terénu sloužila k záznamu jednotlivých bodů zájmu, 

byly použity produkty společnosti Esri. Nejprve proběhla příprava dat v desktopovém 

GIS softwaru ArcMap 10.4. Zde byla založena nová geodatabáze mapovani.gdb a v ní 

vytvořeny třídy prvků (pramen, misto_na_toku), nastaven typ vrstvy (point), který 

určuje, jakým způsobem budou data v mapě reprezentována a jejich atributy. Do těchto 

vrstev následně byla ukládána data v terénu. Součástí geodatabáze byla také vrstva 

s vodními toky převzatá z DIBAVOD od VÚVTGM a upravena pro potřebu mapování. 

Důležitou vrstvou byl také model předpokládaného odtoku vypočítaný z DMR. Tento 

rastrový model může v terénu pomoci s vytipováním případných nezaznamenaných 

toků. Následně byla tato data publikována na ArcGIS Online a uložena jako webová 

mapa, dále z nabídky zvolena základní topografická mapa jako podkladová mapa pro 

lepší orientaci v terénu a povoleny přílohy u vrstev určených ke sběru dat.  

Tímto byly připraveny podklady pro terénní mapování. Přímo v terénu byla 

využita aplikace Collector for ArcGIS, kterou stačí nainstalovat do mobilního telefonu 

nebo tabletu s GPS a přihlásit se k ArcGIS účtu. Před samotným mapováním byla ještě 

aplikace otestována, zda vše funguje pro potřeby offline režimu, kde se data ukládají do 

zařízení a po připojení k internetu se teprve nahrají na ArcGIS Online.  

8.2 Sběr dat 

V terénu, jak již bylo zmíněno, šlo hlavně o sběr dat k porovnání dat z databáze 

DIBAVOD a těmi reálnými. Postupováno bylo vždy proti nebo po směru toku 

a sledovány jeho přítoky. V místě soutoku pak byl proveden záznam, vyplněny atributy 

a pořízena fotografie. Od soutoku se postupovalo podél přítoku až k prameni a po 
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zhruba každých 200 m u přímých částí, četněji u nepřímých, zaznamenán průběh toku. 

Pramen byl pak zaznamenán zvlášť nehledě na vzdálenost od soutoku nebo posledního 

záznamu, aby při zpracování dat bylo jasné, na kterém místě tok pramení. 

 

Obrázek 12 Pramen Harcovského a Janovodolského potoka (Havránková, 9. 3. 2019; 16. 3. 2019, 2019) 

Po návratu z terénu byla data z mobilního telefonu nahrána na web. Po ukončení 

celého terénního mapování, které trvalo několik týdnů, byla data z ArcGIS Online 

stažena a dále zpracována v desktopovém softwaru ArcMap 10.4. 

 

Obrázek 13 Ukázka aplikace pro sběr dat v terénu (Havránková, 9. 3. 2019, 2019) 

8.3 Práce s daty a jejich vizualizace 

Kromě dat z terénního mapování, byla použita data z projektu Prameny spojují. 

U těchto dat je známý zadavatel z terénu, a proto bylo snadno dohledatelné, která data 

byla pořízena při spolupráci v projektu právě mnou. Využité byly převážně hůře 
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dostupné prameny v oblasti přítoků Harcovského potoka, prameny, které velmi 

pravděpodobně nezměnily svoji polohu (studánka nebo šachta) nebo prameny, které se 

nacházejí na soukromém pozemku, a jejich poloha není snadno přesně určitelná. Ne 

všechny prameny, které splňují tyto charakteristiky, byly převzaty. U některých míst 

mohlo díky využití dalšího zdroje dat dojít i k porovnání místa pramene. Využit byl 

nakonec vždy záznam z novějšího mapování, tedy aktuálnější data. 

Po doplnění dat z terénního mapovaní, daty z projektu Prameny spojují, byla 

uložena do jedné vrstvy a vytvořen nový model vodních toků na území Janovodolského 

a Harcovského potoka. Tento model mohl být následně porovnán s modelem z databáze 

DIBAVOD a znázorněn na mapě. Mapový výstup byl vyhotoven pro každé povodí 

zvlášť, aby mohlo být použito větší měřítko a změny tak ve výstupu dobře viditelné. 

Tyto mapy jsou Přílohou 5 a 6 této práce.  
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9 Analýzy 

Na základě teoretické části v kapitole 5.2 byly analyzovány podélné profily 

vodních toků Janovodolského a Harcovského potoka. Překryvnou analýzou 

a statistickými metodami byly vytvořeny mapy hustoty říční sítě. Stejné metody byly 

použity pro zhodnocení území z hlediska krajinného pokryvu. Pro charakteristiku říční 

sítě s ohledem na míru ovlivnění člověkem byla použita shluková (klastrová) analýza. 

9.1 Podélné profily vodních toků 

Na základě podélných profilů vodních toků můžeme sledovat reliéf samotných 

koryt, jejich sklon a toky klasifikovat jak je uvedeno v kapitole 5.2. Podélné profily 

byly vyhotoveny na základě DMR pro vybrané vodní toky a jejich přítoky, na kterých je 

nejlépe vidět odlišnost různých částí území vodních toků Liberecka. 

9.1.1 Harcovský potok a jeho přítoky 

Samotný Harcovský potok pramení v nadmořské výšce zhruba 740 m. 

V pramenné oblasti dosahuje tok vyššího sklonu, okolo 6 %, v nadmořské výšce okolo 

630 m mění prudce sklon a protéká zarovnanější částí náhorních plošiny, zde se sklon 

pohybuje kolem 2,5 %. Ve výšce asi 570 m se prudce mění sklon a potok zde dosahuje 

charakteru horské bystřiny. Sklon říčního koryta zde dosahuje hodnot až kolem 10 %. 

Nejnižší sklonu koryta dosahuje potok v místech jeho ostrého zlomu směru toku, 

v místech ústí do Lukášovského údolí ve staničení zhruba 5 km. Na 9,5 km můžeme 

vidět téměř nulový sklon na úrovni Harcovské přehrady. 
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Graf 1 Podélný profil Harcovského potoka (Vlastní zpracování, 2019) 

Pojmenované přítoky Harcovského potoka jsou vyobrazeny na Grafech 2-4, 

seřazeny v pořadí v jakém přitékají do Harcovského potoka.  

Jílový potok je nejkratším z pojmenovaných přítoků, jeho pramenná část se 

nachází v oblasti, kde právě Harcovský potok dosahuje menšího spádu a ve stejné 

lokalitě, tedy v nadmořské výšce mezi 620 a 550 m n. m. Zde se jeho sklon, obdobně 

jako u Harcovského potoka mění v horskou bystřinu a jeho sklon se mírní až v údolí 

před soutokem. 

 

Graf 2 Podélný profil Jílového potoka (Vlastní zpracování, 2019) 

Křemenný potok se svým charakterem velmi podobá Harcovskému potoku, 

nachází se zde dvě části s větším sklonem svahu (680-570, 530-460 m n. m.) a dvě části 

s mírnějším i když jsou tyto extrémy v menším měřítku.  
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Graf 3 Podélný profil Křemenného potoka (Vlastní zpracování, 2019) 

Černý potok má pak typický tvar horského potoka. Jeho pramenná oblast se 

vyznačuje charakterem horské bystřiny a směrem k soutoku s Harcovským potokem 

jeho sklon téměř exponenciálně klesá. 

 

Graf 4 Podélný profil Černého potoka (Vlastní zpracování, 2019) 

9.1.2  Janovodolský a Františkovský potok 

U Janovodolského a Františkovského potoka se od sebe křivky téměř neliší, v pramenné 

oblasti toky dosahují největšího spádu, postupně směrem k ústí spád klesá. Narozdíl od 

profilů v povodí Harcovského potoka, má tvar dna vyrovnanější spád. Tyto toky mají 

tedy spíše charakter horských potoků nebo potoků, Zcela zde chybí bystřinná část. 
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Prameny se nacházejí až v místech, kde mají svahy hřbetu charakter ukloněné 

roviny, spád těchto toků proto klesá téměř lineárně. 

 

Graf 5 Podélný profil Janovodolského potoka (vlastní zpracování, 2019) 

 

Graf 6 Podélný profil Františkovského potoka (vlastní zpracování, 2019) 

Když srovnáme profily hlavních toků těchto povodí tedy Harcovského potoka 

a Janovodolského, mají odlišné vlastnosti. Na první pohled zřetelná je rozdílnost tvaru 

křivky podélného profilu. Ta je ovlivněna především reliéfem každého z území, ve 

kterém se tok nachází. Harcovský potok v horním toku vytváří bystřinný úsek, který 

Janovodolskému potoku chybí. Způsoben je strmými sklony kerného reliéfu, kterým 

protéká, Janovodolský potok pramení až pod úpatím strmých svahů Ještědského hřbetu. 

V ústí do Lukášovského údolí se sklon Harcovského potoka prudce mění. Janovodolský 

potok má podélný profil vyrovnaný na celé své délce. Bystřinné úseky potoků způsobují 

erozní činnost na dně potoka. Koryto tak může stále měnit tvar dna. Odnesený 
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splaveninový materiál následně zanáší koryto dolního toku, v extrémním případě může 

dojít k zanesení koryta a při zvýšení hladiny k rozlivu vodního toku do říční nivy. 

Horské potoky typu Janovodolského potoka tyto splaveniny ve větší míře nevytváří 

a koryto eroduje jen minimálně. Tvar podélného profilu, jaký má Janovodolský potok, 

vykazují potoky s již vyvinutým tvarem říčního dna.  

 

Graf 7 Srovnání podélných profilů hlavních toků vybraných povodí (vlastní tvorba, 2019) 

9.2  Hustota říční sítě 

S rozvětvením a tvarem říční sítě a jejího povodí, souvisí hustota říční sítě. Ta je 

vypočtena jako poměr všech délek vodních toků v daném povodí a jeho celkové plochy. 

Pro srovnání s hustotou říční sítě v území vodních toků Liberecka a republikovým 

průměrem nebo naopak hustotou v dílčích povodích IV. řádu, byla použita data o délce 

vodních toků z databáze DIBAVOD. 
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 Z těchto hodnot je hustota říční sítě v ČR 1,41 km/km
2
, hustota v území vodních 

toků Liberecka 2,32 km/km
2
, povodí Harcovského potoka 2,26 km/km

2
 a 1,29 km/km

2
 

v povodí Janovodolského potoka. 

 

Mapa 5 Hustota říční sítě v povodích IV. řádu (vlastní zpracování, 2019) 

9.2.1  Hustota říční sítě ve vybraných povodích 

Pro výpočet hustoty povodí je možné použít i jiné normalizační plochy než je 

plocha povodí. V tomto případě byla zvolena mřížka o délce strany 1 km, kterou bylo 

překryto území a rozděleno na jednotlivé čtverce, u čtverců ležících na hranici území 

byla použita pouze část čtverce, která je spádovou částí vodních toků Liberecka.  

Při srovnání pouze dvou vybraných povodí můžeme říct, že povodí Harcovského 

potoka vykazuje vyšší hodnoty než povodí Janovodolské. Téměř třetina Janovodolského 

povodí také nevykazuje žádné vodní toky. Velká část této oblasti se nachází 

v zastavěném území a na ploše městského letiště. Určitou chybou by mohlo být také to, 

že z této analýzy byla vyloučena Lužická Nisa, která protéká podél severovýchodní 

hranice Janovodolského povodí. V Harcovském povodí dosahuje nejvyšší hustoty 

i území, které se nachází v intravilánu, ale jedná se o část, ve které se nachází přírodní 

prvky. 
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Mapa 6 Hustota říční sítě ve vybraných povodích vodních toků Liberecka (vlastní zpracování, 2019)  

9.2.2  Hustota říční sítě v území vodních toků Liberecka 

Při celkovém pohledu na území vodních toků Liberecka můžeme podle 

Mapy 7 identifikovat oblasti s nejnižší hustotou říční sítě. Ta se nachází na okrajových 

částech území, četněji na vrcholové části Ještědského hřbetu. Oblast mezi ústím 

Janovodolského a Karlovského potoka vykazuje také velmi nízké hodnoty. V této 

oblasti je to způsobeno pravděpodobně několika důvody: V této oblasti jsou reliéfem 

ovlivněny tvary říční sítě. Souběžné vodní toky nevykazují vysokou hustotu říční sítě. 

Zároveň je oblast ve vyšších výškách vlivem ukloněného svahu odváděna Karlovským 

potokem. Ve východní části se navíc nachází městské letiště a průmyslová zóna, tedy 

upravené plochy. Dalším ukazatelem nižší hustoty by mohl být fakt, že se toky 

vyskytují v zastavěném území, kde mohou být poničeny jejich přítoky a zachovány jen 

osy hlavních toků. Obecně nejvyšší hodnoty se ukazují v místech soutoku dvou a více 

toků. V oblasti Harcovského a Doubského potoka se jedná právě o tvar říční sítě, který 

je velmi rozvětvený a jsou zde četné třeba i kratších přítoky (okolo 1 km). Proto 

vykazuje nejvyšší hodnoty, třeba i v případě, že se jedná o zastavěné území. 
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Mapa 7 Hustota říční sítě vodních toků Liberecka (vlastní zpracování, 2019) 

9.3 Land Cover 

Anglický výraz Land Cover je nejčastěji překládán jako krajinný pokryv, kryt 

nebo v případě ČÚZK krajinné pokrytí. Měl by zobrazovat fyzický a biologický pokryv 

zemského povrchu, tedy základní typy ekosystému (i ty uměle vytvořené) 

tvořící krajinnou mozaiku (ČÚZK, 2018b). Pro zhodnocení krajiny pomocí Land Cover 

byla uvážena hranice CHKO Jizerské hory, jelikož na tomto chráněném území je 

zákonem regulováno využívání půdy a tedy vliv na charakter krajinného pokryvu. 

Zastoupení pokryvu různých typů v povodích IV. řádu je ještě s dalšími 

charakteristikami uvedeno v tabulce, která je přílohou 15 této práce. 

9.3.1  Land Cover ve vybraných povodích 

Při srovnání dvou vybraných povodí jsou na první pohled viditelné rozdíly mezi 

nimi. Povodí Harcovského potoka tvoří z větší části typy pokryvu přírodního 

charakteru, v městské nesouvislé zástavbě se vyskytuje i městská zeleň. Ta je tvořena 

neosídleným hřbetem Králova Háje a zachovalou zelení v blízkosti Harcovské přehrady. 

V dolní části toku se vyskytují menší plochy průmyslového charakteru a souvislé 

městské zástavby. 
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V povodí Janovodolského potoka převládají naopak typy uměle vytvořeného 

pokryvu. Jedná se téměř z poloviny o nesouvislou městskou zástavbu. Dále to jsou 

komplexní systémy kultur a parcel, průmyslové oblasti, a také prostory dopravní 

infrastruktury.  

Rozložení typů pokryvu v jednotlivých povodích by mohlo způsobovat několik 

faktorů. Vyšší podíl městské zástavby je koncentrován v lépe dostupných lokalitách, 

především z hlediska reliéfu a sklonu svahů. S reliéfem souvisí i již vybudovaná 

dopravní infrastruktura. Díky té jsou lépe dostupné lokality směrem k Ještědskému 

hřebeni, možná právě proto se zástavba rozšiřuje více tímto směrem. V neposlední řadě 

by se dalo předpokládat, že vliv na ponechání přírodních kultur v oblasti Jizerských hor, 

bude mít přítomnost chráněné krajinné oblasti, která zasahuje až za hranici současného 

lesa. 

 

Mapa 8 Land Cover ve vybraných povodích (vlastní zpracování, 2019) 

9.3.2 Land Cover v území vodních toků Liberecka 

Na území převládají typy s charakterem přírodního nebo přírodě blízkého 

pokryvu. Lesní porost tvoří téměř 45 % území. Zalesněné plochy se nacházejí převážně 

v Jizerských horách, na Ještědském a Prosečském neosídleném hřebeni. Městská 
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zástavba, průmyslové zóny a staveniště zabírají lehce přes 25 % plochy. Vzhledem ke 

geografickým podmínkám této oblasti je minimálně zastoupena orná půda. Podstatné 

jsou části městské zástavby, které podél vodních toků vystupují z homogenní městské 

zástavby v centru města. Toto může být pozůstatek historické zástavby, která se 

koncentrovala podél vodních toků a která se v současnosti na těchto místech rozšířila. 

V souvislosti s tím jsou toky lidskou činností ovlivněny právě i ve větší vzdálenosti od 

samotného městského centra a městské zástavby. Za povšimnutí stojí také zalesněný 

výrazný hřbet na Králově háji. Zde se v blízkosti městské zástavby, na jeho svazích 

směrem k přehradě, do nedávna nacházely vodní prameny. 

 

Mapa 9 Land Cover na území vodních toků Liberecka (vlastní zpracování, 2019) 

9.4  Stavby na vodních tocích 

Z dat, která poskytuje ČÚZK, bylo možno vytvořit přehled vodních toků, které 

se v současnosti nachází pod povrchem a vodních děl na těchto tocích. Z hlediska 

občanského zákoníku jsou totiž v současnosti vodní stavby součástí pozemků, na 

kterých se nachází, tedy součástí vodních toků. Vodohospodářské stavby na vodních 

tocích částečně doplňují podstatnou ekologickou funkci vody v krajině. V zájmovém 

území se vodní plochy ale převážně nacházejí mimo zastavěné území, kde by jejich 
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funkce byla nejvíce potřebná. Naopak jsou v zastavěném území četně zastoupeny vodní 

toky svedené pod povrch. Znázorněny jsou na Mapa 10. 

 

Mapa 10 Evidované úpravy na vodních tocích Liberecka (vlastní zpracování, 2019) 

9.5  Návrh klasifikace vodních toků 

Metodiku, která stanovuje postup hodnocení vlivů opatření na vodních tocích 

zpracovává Ministerstvo životního prostředí. Tato metodika popisuje čtyři hlavní 

kriteria pro hodnocení vodního toku. V těchto kriteriích je stanoveno osmnáct 

ukazatelů, které hodnotí stav dané lokality. Pro účely tohoto hodnocení, jsou vybrány 

ukazatele, které dokážeme na vodním toku identifikovat. Některé ukazatele mohou být 

pro naše účely sloučeny. Například opevnění břehu je rozděleno na pravý a levý. 

Zahrnut je například i průtokový a splaveninový režim toku. Ukazatele, které byly 

uváženy, jsou především morfologickým hodnocením koryta toku. Morfologie koryta je 

úzce spjata s ekologicko-stabilizačními funkcemi koryta (MŽP, 2016). 

Na základě podkladů MŽP byla vytvořena víceúrovňová klasifikace 

(taxonomie). Ta do jisté míry představuje shlukovou analýzu. Shlukuje objekty si 

vzájemně více podobné než ty, které do shluku nepatří. Návrh byl vytvořen z hlediska 
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míry ovlivnění vodního toku člověkem. Na základě vytvořených charakteristik území 

a terénního průzkumu byl vytvořen tento tříúrovňový návrh klasifikace: 

I. Pramenné oblasti 

 neovlivněné člověkem 

 ovlivněné člověkem 

II. Vodní toky 

 přírodní charakter 

 přírodě blízký charakter 

 upravené koryto bez úprav dna toku 

 upravené koryto s dlážděným nebo jinak upraveným dnem 

 toky svedené pod zem, zatrubněné, zastokované 

III. Zaniklé vodní toky 

 neexistující toky v krajině  

 toky, které změnily osu odtoku  

9.5.1 Popis jednotlivých kategorií 

I. Pramenné oblasti – části, kde vyvěrá podzemní voda a formuje se vodní tok do říční 

sítě 

 neovlivněné člověkem – pramen, kde jeho okolí má přírodní charakter, vývěr se 

nachází v přirozeném přírodním prostředí 

 

Obrázek 14 Pramen přítoku Františkovského potoka (Havránková, 9. 1. 2019) 
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  ovlivněné člověkem – znatelné ovlivnění člověkem, kde pramen má ovlivněn 

samotný vývěr, je umístěn do skruže, vytéká z trubky nebo je na něm 

vybudovaná studánka 

 

Obrázek 15 Pramen přítoku harcovského potoka (Havránková, 24. 8. 2018) 

II. Vodní toky – části od pramenné oblasti k soutoku s vodním tokem vyššího řádu, na 

své délce může tok měnit svou charakteristiku 

 přírodní charakter – přírodní tok, nenese známky většího zásahu člověkem, 

koryto se nachází v přirozené krajině, tok volně meandruje nebo vytváří 

přirozené tvary (peřeje, skalní stupně), zahrnuty jsou propustky lesních cest 

a stezek 

            

Obrázek 16 Horní tok Harcovského a přítoku Janovodolského potoka (Havránková, 9.3.2019;20.3.2019) 

 přírodě blízký charakter – vodní tok nemá upravené koryto ve smyslu umělých 

zábran, tok je však částečně usměrněn, upravena osa toku, zahrnuty jsou 

mostky a propustky dopravní infrastruktury města a městské zástavby 
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Obrázek 17 Františkovský potok v zástavbě horního toku (Havránková, 9. 1. 2019) 

 upravené koryto bez úprav dna toku – tok je veden v opěrných zdech nebo jsou 

břehy toku jinak uměle zpevněné, dno toku je bez úprav, tedy částečná 

ekologická funkce toku je ponechána 

 

Obrázek 18 Soutok Harcovkého a Křemenného potoka (Havránková, 9.3.2019) 

 upravené koryto s dlážděným nebo jinak upraveným dnem – kromě 

charakteristik uvedených v předchozí kategorii, je dno vydlážděno, nebo jinak 

upraveno, tok tak neplní již žádnou ekologickou funkci, voda je korytem pouze 

odváděna z území 
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Obrázek 19 Střední tok Františkovského potoka (Havránková, 6. 1. 2019) 

 toky svedené pod zem, zatrubněné, zastokované – tyto toky zcela ustoupily 

urbanizované krajině, na povrchu je tok jen těžko rozeznatelný nebo 

neidentifikovatelný 

 

Obrázek 20 Františkovský potok v dolní části toku (zdroj: Rous, 2009) 

III. Zaniklé vodní toky – toky, které nenesou známky jen přechodného zaniknutí 

(například vlivem suchého období), původní koryto je neznatelné nebo jsou na 

původním dně známky dlouhodobé nefunkčnosti 

 neexitující toky v krajině – na místě jejich původního toku nejsou známky 

odtoku, urbanizace natolik rozrušila pramennou oblast, že tok zcela zmizel 

z povrchu krajiny, v okolí nejsou známky změny osy toku, v místech původního 

soutoku (a jeho okolí) s tokem vyššího řádu nejsou známky přítoku 
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 toky, které změnily osu odtoku – v místech původního toku jsou známky po 

zaniklém toku, v jeho blízkosti se však nachází nový tok, mají obdobné místo 

prameniště a soutoku, toto přemístění zapříčinil lidský zásah nebo přírodní 

podmínky 

  

 Na základě výše uvedeného návrhu klasifikace bylo provedeno roztřídění toků 

v reprezentativních povodích. Rozdělení toků do jednotlivých kategorií míry ovlivnění 

člověkem, proběhlo s využitím dat z terénního mapování, na základě znalosti daných 

lokalit a využita byla i ortofoto mapa od ČÚZK. Před samotnou aplikací byly 

stanoveny některé hypotézy. Předpokládáme, že směrem z okrajových částí města, se 

bude snižovat přírodní charakter toků a bude převládat vyšší míra upravených toků. 

Vliv na úpravu pramene toku nemá jen městská zástavba, vyplývá například 

i z historických hodnot. Vodní toky vedené pod povrchem se budou vyskytovat pouze 

v zastavěném území.  

Z výsledků aplikace této klasifikace na zájmová povodí plyne několik závěrů, 

které částečně potvrzují předchozí hypotézy. V zastavěném území (intravilánu) se 

vyskytují toky bez známek ovlivnění jen minimálně. Ty jsou koncentrovány v horských 

částech daného povodí. V povodí Harcovského potoka je tak zastoupeno více přírodních 

toků než v povodí Janovodolského. Naopak vodní toky vedené pod povrchem jsou 

v obou povodích zastoupeny v podobné míře. Toky v povodí Janovodolského potoka 

tak vykazují vyšší míru ovlivnění člověkem. Ovlivnění samotných pramenů nemá tak 

zřejmé rozmístění, jako vliv přímo na vodních tocích. Jejich ovlivnění nese různé formy 

a je proto nemožné tyto jevy nějak kvantifikovat. V jihovýchodní části Lukášovského 

údolí se nachází shluk pramenů ovlivněných člověkem. Dva z nich jsou v tomto případě 

upravené studánky, dva jsou prameny umístěné v betonové skruži a v jednom případě se 

jedná o propustek pod komunikací. Tyto odlišnosti je potřeba brát v úvahu. Tento jev 

tedy nelze vyhodnotit jako shluk ovlivňování pramenů daný nějakým vzorem. Jedná se 

pouze o náhodné uskupení. Právě proto je v interpretaci výsledků důležitá část terénního 

průzkumu a částečné poznání území.  

Hypotézu, kterou můžeme potvrdit, a která je do jisté míry aplikovatelná na celé 

území je ta, že směrem od odlehlejších částí území se směrem k centru míra ovlivnění 

člověkem zvyšuje a to i v závislosti na souvislé zástavbě území. Jisté vzory vytváří pak 
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konfrontace míry ovlivnění člověkem s vrstvou Land Cover. Zde můžeme pozorovat 

souvislosti mezi přírodními pokryvy a neovlivněnými částmi toků, stejně tak nejvíce 

ovlivněné části toků v územích s typem pokryvu městské zástavby a uměle vytvořených 

kultur. 

 

Mapa 11 Ovlivnění vodních toků člověkem v povodích Harcovského a Janovodolského potoka na základéě 

navržené klasifikace vodních toků (vlastní zpracování, 2019) 

Téměř s jistotou by se dalo tvrdit, že tato klasifikace je bez terénního průzkumu 

a mapování na celé území jen těžko použitelná a aplikovatelná. Pro tyto účely by bylo 

vhodné zjednodušit celou klasifikaci. Soustředit se převážně na samotné vodní toky, 

které do jisté míry vykazují vzory chování i v podrobné analýze území. Vynechat 

hodnocení pramenných částí a pracovat pouze s vodními toky. 

Před klasifikováním toků na celém území musíme uvážit výsledky a poznatky 

z podrobné klasifikace. Déle pak dostupné zdroje dat, které máme k dispozici i bez 

terénního mapování. Dalším faktorem, který ovlivňuje to, jak klasifikaci zjednodušit je 

její účel. K čemu nám vlastně získaná data a informace budou sloužit. V tomto případě 

se jedná o obecnou charakteristiku, která by mohla mít různá využití. Zásadní pro 

dnešní dobu by mohlo být obnovení nebo zlepšení ekologické stability v městské 

krajině, vyhodnocení problematických částí toků. Těch, které neplní ekologickou 
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funkci. Uplatnit by se tato analýza dala i u protipovodňových opatření. Z poznatků 

předešlé analýzy, uvážení dostupných zdrojů dat a účelu analýzy bychom toky mohly 

klasifikovat následovně. Návrh je v tomto případě pouze jednoúrovňový a velice 

zjednodušený. Toky můžeme rozdělit na: 

 Zcela přírodní nebo přírodě blízké vodní toky 

 Povrchové toky s úpravou říčního koryta 

 Toky svedené pod povrch, zastokované nebo zatrubněné 

Takto klasifikované toky bychom již dokázali odvodit z ortofoto mapy. Pomocnou 

vrstvou pro klasifikaci toků může být vrstva Land Cover a datová sada Data50. I při této 

zjednodušené klasifikaci ale není jisté, že jednotlivé části toku budou z dostupných 

podkladů správně identifikovány. K interpretaci charakteristiky území proto možná lépe 

poslouží podrobná klasifikace na menším reprezentativním vzorku. U této klasifikace 

jsou zdrojem informací primární data získaná při mapování v terénu a nesou tedy 

nejmenší zdroje nejistot. 
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10 Hydronyma 

Pro databázi hydronym byla využita data z databáze DIBAVOD, jejich důležité 

atributy jsou souřadnice pramene a soutoku, názvy vodních toků a jejich délka 

v současnosti. Hydronyma byla také ověřena v databázi Geonames, vedené ČÚZK. Tato 

databáze udržuje geografické názvy na území ČR.  

 Historické názvy byly převzaty ze starých map. Převážně se jednalo o Císařské 

otisky map stabilního katastru a jiná mapová díla ze Státního okresního archivu 

v Liberci. Verifikovaná místa pramenných oblastí a tím získaná data byla použita 

v databázi hydronym místo hodnot z databáze DIBAVOD. 

Práce se starými mapami proběhla především prostřednictvím WMS služby od 

ČÚZK a v katalogu „e-badatelna“ od SOkA v Liberci. Velmi užitečným mapovým 

dílem byla mapa „Der Bezirk Reichenberg“ z roku 1911, která byla překreslená podle 

mapy „Bezirk Reichenberg“ od Oskara Hirschmanna (1903) a doplněna právě o názvy 

vodních toků. V obou případech se jedná o topografické mapy. U originální mapy je 

vzácně zakreslen přesah vodních toků za hranice tehdejší hranice KÚ Liberce. Další 

zajímavostí této mapy je nákres vodovodní štoly vedoucí z Kryštofova údolí na Králův 

Háj. Použita byla i disertační práce Milana Harvalíka, zmíněná v kapitole 4. 

 

Obrázek 21 Výřez mapy stabilního katastru (zdroj: ČÚZK, )  



 

 

66 

 

 

Obrázek 22 Výřez mapy Der Bezirk Reichenberg, přesah Harcovského potoka za administrativní hranici Liberce 

(zdroj: Soka, 2019) 

Aby mohly být s větší jistotou identifikovány některé toky, byly v softwaru 

ArcMap georeferencovány obrazy mapových děl. Kromě map stabilního katastru, se 

nejedná o mapy s příliš přesným geodetickým základem. Proto je umístění této mapy 

poměrně problematické a rektifikovány tak mohou být zvlášť jen menší části území. 

U map stabilního katastru se polohová chyba pohybovala do 5 m a tak mohly být 

nejasné vodní toky poměrně přesně určeny. 

Německé názvy vodních toků na starých mapách pocházejí z dob osídlení tohoto 

území sudetskými Němci. Po odsunu němců a zavádění českých názvů se některé z nich 

počeštili, jiné dostali zcela jiný název, bez vazby k tomu původnímu. V tomto případě 

název městské čtvrti (Františkovský, Harcvovský) nebo obce kterou protékal, či byl 

pojmenován místem prameniště (Jizerský potok). V mapě Der bezirk Reichenberk, se 

také objevuje množství německých názvů, které nebyly dochovány, počeštěny ani nově 

pojmenovány. Jedná se o menší přítoky dnes pojmenovaných toků. Jejich názvy byly ve 

velké většině vytvořeny z apelativ (obecných jmen) jako je třeba: Grenz Bach, 

Lubokeier Bach, Ecker Bach a další. Naopak některé současné názvy ve starých mapách 

nejsou dohledatelné. S nějvětší pravděpodobností toky v minulosti nepojmenované, 

neměly v té době větší význam, a proto jejich pojmenování nebylo potřebné a důležité. 

U map stabilního katastru se také setkáváme se zcela chybějícím tokem. Příkladem 
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můžou být přítoky Harcovského potoka (Jílový a Černý potok). K vynechání nebo 

k neúplné kresbě dochází v oblastech vzdálenějších od centra města. U map stabilního 

katastru se v některých případech vodní toky „ztrácejí“ na hranicích jednotlivých 

katastrálních území. V různých zdrojích se u Křemenného potoka uvádí název 

Röslbach,ten je ale podle Lábuse (2012) lokalizován mylně.  

Tabulka se seznam hydronym používaných v zájmovém území je uvedena ve 

výsledcích této práce, v kapitole 11.  
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11 Výsledky 

Mezi hlavní výsledky práce patří porovnání skutečného stavu říční sítě s daty 

poskytovanými z databáze DIBAVOD. Posouzení stavu říční sítě v zájmovém území 

a jeho charakteristika v urbanizovaném prostředí. A databáze hydronym používaných na 

území vodních toků Liberecka. Tyto výsledky vnikly jako výsledek terénních průzkumů 

a analýzy dat.  

Pro uvedení nejistot mezi skutečnými a volně dostupných daty nám lépe 

poslouží relativní hodnoty, jelikož srovnáváme povodí o různé rozloze a toky 

s rozdílnými délkami. Důležitou součástí je i jejich vizualizace. Toky povodí 

Janovodolského potoka dosáhly vyššího relativního nárůstu vodních toků. Nejspíše je 

tento jev způsoben tvarem říční sítě a dalšími geografickými podmínkami. Oproti 

Harcovskému potoku má povodí Janovodoského potoka přímé paralelní vodní toky 

s méně zahloubeným korytem, které odvádějí vodu z větší spádové oblasti, a ta se pak 

koncentruje v jednom mělkém údolí daného toku. Tím se tok prodloužil o značnou část 

své délky. U povodí Harcovského potoka se v zahloubených, geologicky podmíněných 

korytech prodloužily toky o kratší úseky. Oproti Janovodolskému povodí je zde ale 

mnohem vyšší četnost přítoků.  

V některých úsecích povodí Harcovského potoka se přítoky zkrátily, tedy se 

pramenná oblast posunula blíže k soutoku s tokem vyššího řádu, jinde byl nalezen tok 

o několik desítek metrů jinde, než udává databáze DIBAVOD. Tyto toky nejspíše 

změnily koryto odtoku. V případě povodí Janovodolského potoka zcela zmizel 

Růžodolský potok nebo byl zatrubněn pod novou zástavbou v dané lokalitě. V místech 

předpokládaného soutoku a jeho okolí nebyl ale tento soutok nalezen, byl proto 

považován za zcela zaniklý. V obou povodích byl nalezen kratší přítok, který v databázi 

DIBAVOD zcela chyběl. V obou případech se jedná o toky v délce do 0,5 km. Tyto 

toky mohly podlehnout míře generalizace při odvozování dat pro databázi. V obou 

případech vymapovaných přítoků Harcovského potoka, byly toky částečně upraveny, 

tudíž je jejich existence známa. 
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Obrázek 23 Úpravy na vymapovaných přítocích Harcovského potoka (Havránková, 9. 3. 2019) 

V absolutních hodnotách pak můžeme říct, že prodloužené úseky jednotlivých 

povodí se lišily následovně. V případě pravostranných přítoků Harcovského potoka se 

vodní toky v pramenné oblasti prodloužily v délce do 100 m, levostranné přítoky pak do 

200 m. U povodí Janovodolského potoka se jednalo o hodnoty do 300 m s výjimkou 

jednoho levostranného přítoku Janovodolského potoka, kde došlo k prodloužení toku 

téměř o 1 km. 

Tabulka 3: Porovnání vodních toků z dat terénního mapovaní a databáze DIBAVOD  

Povodí 

Délka toku [m] Rozdíl délky 
Plocha 

povodí  

[m
2
] 

Hustota říční sítě 

[km/km
2
] 

Dibavod 
Skutečný 

stav 

Absolutní 

[m] 
% Dibavod 

skutečný 

stav 

Harcovského potoka 
41064,4

3 
43175,39 2110,96 5,14 18179734,43 2,26 2,37 

Janovodolského 

potoka 

13631,7

6 
14796,70 1164,94 8,55 10586343,40 1,29 1,40 

Průměrné hodnoty 
27348,1

0 
28986,05 1637,95 6,84 14383038,92 1,78 1,89 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2019 

 Na území vodních toků Liberecka, o rozloze 148,5km
2
, je podle DIBAVOD 

identifikováno 340,8 km délky vodních toků. Hustota říční sítě je v rámci republiky 

nadprůměrná. Ze získaného srovnání dat DIBAVOD a těmi reálnými můžeme uvážit, že 

by se v daném území skutečná délka vodních toků zvýšila o 23 km. Nadprůměrná 

hustota říční sítě by mohla být dána následujícími faktory: geologické podmínky 

v oblasti Jizerských hor snižují intenzitu vsakování do spodních vrstev, dále vytvářejí 

reliéf, který zapříčiňuje četné rozvětvení říční sítě. V horských oblastech, převážně 

v Jizerských horách, jsou historicky zaznamenány nadprůměrné a rekordní srážkové 

úhrny, které také přispěly k vývoji říční sítě. Míra vsakování je ovlivněna i rozlohou 
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zastavěného území, kde nejsou sice ponechána přírodní koryta toků, ale voda z tohoto 

území je odváděna zastokovanými toky, a jejich hustota je tedy do jisté míry zachována. 

Na území Ještědského hřbetu není říční síť rozvětvená. Díky geologickým a reliéfním 

podmínkám ale vytváří poměrně hustou síť paralelních vodních toků. Díky sklonům 

svahů zde mají toky charakter horských potoků na území Jizerských hor, v horních 

oblastech toku i bystřinný. V údolích, pod strmými svahy hor, se mění na potoky 

a říčky. 

Z hlediska ovlivnění člověkem, hrál největší roli v historii rozvoj textilního 

průmyslu, s ním spojená výstavba náhonů pro pohon vodních mlýnů, výstavba továren 

a dílen přímo na vodních tocích. Vedlejším vlivem byl díky dobré prosperitě města jeho 

rozvoj a rozvíjející se urbanizace, zabírání většího prostoru, propojení sousedních obcí, 

výstavba cestní sítě. To zapříčinilo, že vodní toky musely městu ustoupit. Byla 

vybudovaná zpevněná koryta největších vodních toků, ty menší byly zastokované pod 

zem. S rozvíjející se populací se také začaly zvyšovat nároky na kvalitu a množství 

pitné vody, začaly být tedy jímány prameny v okolí a přiváděny do města ve 

vodovodních potrubích (jejich vlastnosti se v průběhu let značně změnily). Zhoršila se 

také kvality vody v říčních korytech. Ta často sloužila jako stoky místo chybějící 

kanalizace nebo pro odpadní vody textilních manufaktur a továren. Významným 

zásahem jsou také protipovodňové stavby, vodní nádrže a hluboká dlážděná koryta řek, 

která mají svůj počátek na začátku 20. století. 

V odlehlejších částech samotného města si toky ponechávají částečně přírodní 

charakter, i zde jsou ale četně vystavěny mostky a propustky lesních cest. Ve městě 

a okolním urbanizovaném prostředí vykazují toky znaky už jen městského charakteru. 

Koryta jsou upravena a často vedena v opěrných zdech nebo jsou úplně či částečně 

svedena pod zem. I když se v současné urbánní ekologii a městské architektuře klade 

důraz na využití potenciálu vodních toků ve městě a interakci s urbánním prostorem, 

v této lokalitě je navrácení přirozeného toku už jen těžko představitelné. Navrátit 

ekologickou funkci Lužické Nise, tedy koryto revitalizovat, zatím není ve vizi žádného 

veřejného projektu. Přicházejí však pokusy navrátit funkci alespoň estetickou. 
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Obrázek 24 Koryto Lužické Nisy v ulici U jezu, součástí koryta je teplárenský parovod (Havránková, 8. 4. 2019) 

Podle navrženého modelu klasifikace ovlivnění vodních toků člověkem, 

můžeme na území tuto míru zhodnotit. Pro zhodnocení jsou použita území 

reprezentativních povodí Harcovského a Janovodolského potoka. Z tabulky i mapy 

můžeme pozorovat odlišnost obou území. Rozložení jednotlivých typů v území bylo 

zhodnoceno v kapitole 9.5. Když uvážíme, že zvolená povodí mají reprezentovat ostatní 

části území, můžeme pracovat s průměrnými hodnotami výsledků klasifikace. Z těchto 

dat vyplývá, že vodní toky v celém zájmovém území mají spíše přírodní charakter nebo 

je toku ponecháno dno koryta bez úprav. Tyto hodnoty jsou způsobené vymezením 

celého území. To zahrnuje vysoký podíl zalesněné a přírodní plochy. V samotném 

městě a urbanizovaném prostoru je ale podíl upravených toků zcela odlišný. K tomuto 

posouzení je vhodná spíše obrazová část analýzy. Ta je Přílohou 12 a 13 této práce. 

Ještě lépe viditelné je rozložení různě klasifikovaných částí toku na podkladu Land 

Cover. Zde je velmi dobře patrné, že se zvyšujícím se přírodním charakterem plochy 

jsou toky méně ovlivněné a naopak. 
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Tabulka 4 Přehled klasifikovaných vodních toků v povodí Harcovského a Janovodolského potoka 

 

Zdroj: vlastní zpracovaní, 2019 

V území vodních toků Liberecka bylo z databáze Geonames a DIBAVOD 

zjištěno 21 hydronym, které se v současnosti používají. Ze starých map a zdrojů 

o historických názvech se podařilo dohledat pouze 12 německých názvů, které se 

používaly v minulosti. V případě Harcovského potoka se německý název (Harzdorfer 

Bach) používal až v úseku od Lukášovského údolí nebo obce Harzdorf. Horní část toku 

nesla název Waldflossel. V některých pramenech se dokonce uvádí jako možný název 

Neisse, jelikož byl považován za jednu z hlavních zdrojnic Lužické Nisy. Lábus (2012) 

také uvádí jako starý název Jílového potoka Klosterbächlein. Na mapě se ale nepodařilo 

ho dohledat (není proto zaznamenán v databázi). Dohledané názvy jsou spolu se 

souřadnicemi a délkou toku uvedeny v Tabulka 5. 

Klasifikace vodních toků z hlediska míry ovlivnění člověkem Průměrné 

hornoty

1. Pramenné oblasti počet % počet % %

1.1 Neovlivněné člověkem 4 80 40 72,7 76,4

1.2 ovlivněné člověkem 1 20 15 27,3 23,6

2. Vodní toky m % m % %

2.1 Přírodní charakter 2859,76 19,4 20753,37 48,9 34,1

2.2 Přírodě blízký charakter 2821,82 19,1 9489,44 22,4 20,7

2.3 Upravené koryto bez úprav dna toku 3882,87 26,3 4284,70 10,1 18,2

2.4 Upravené koryto s dlážděným nebo jinak upraveným dnem 772,75 5,2 610,02 1,4 3,3

2.5 toky svedené pod zem, zatrubněné, zastokované 4436,36 30,0 7230,34 17,0 23,5

3. Zaniklé vodní toky m % m % %

3.1 Neexistující toky v krajině 651,48 4,2 - - 4,2

3.2 Toky, které změnily osu odtoku - - 177,91 0,4 0,4

Povodí Janovodolského 

potoka

Povodí Harcovského 

potoka
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Tabulka 5 Databáze hydronym na území vodních toků Liberecka 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Pro dané území a hustotu říční sítě se zdá být tento počet nízký. S přihlédnutím 

na množství hydronym, které obsahuje právě mapa Der Bezirk Reichenberg, je 

pozoruhodné, že se názvy toků nepodařilo či nechtělo zachovat do současnosti. 

Délka toku [m]

Současný Starý* Pramen současný Soutok současný Pramen starý* Soutok starý* Současná

Bystrá - -687 985; -979 744 -688 324; -977 417 -688023; -979706 - 2631

Černá Nisa Schwarze Neisse  Bach -680 401;  -966 750 -690 092;  -971 603 - -690083; -971644 14938

Černý potok - -687 823; -976 266 -685 882;  -974 269 - - 2242

Doubský potok Dörfler Bach -688 704;  -982 126 -687 824;  -976 267 -690370; -980592 -687817; -976240 8128

Františkovský potok Zimmerftössel -692 534;  -975 609 -689 207;  -974 150 -689319; -981740 -692325; -975448 3839

Harcovský potok Harzdorfer Bach, Waldflössel -682 388; -972 777 -688 363;  -974 188 - -688158; -974071 12102

Hluboká - -689 988; -979 541 -689 382;  -978 660 -390038; -979570 -689394; -978640 1359

Janovodolský potok Johannesthater Bach -692 138;  -976 353 -688 864;  -974 006 -692171; -976078 -688926; -974002 5043

Jílový potok - -683 233;  -973 806 -683 234;  -973 807 - - 2117

Jizerský potok Baiersbach -684 723;  -971 695 -684 723;  -971 695 - 685713; -972080 -688685; -973243 5607

Karlovský potok - -693 787;  -973 837 -692 221;  -970 952 - -691133; -971215 4464

Křemenný potok - -683 300;  -972 815 -685 134;  -974 630 -684283; -973808 -685081; -974567 3036

Luční potok Wiesenbachel -685 193;  -980 724 -687 414; -976 454 -686626; -980597 -687392; -976481 6535

Lužická Nisa** Neisse Flusse - - - - -

Ostašovský potok Dörfbach -693 025; -975 882 690 517;  -971 152 -693321; -975977 -690544; -971154 6162

Pavlovický potok - -688 062;  -972 131 -688 610;  -972 546 - - 754

Plátenický potok Alte Bach -691 454;  -978 122 -688 021;  -976 246 -690911; -977748 -688044; -976224 3715

Radčický potok Ratschendorfer Flössel -686 433;  -969 097 -688 636;  -971 604 -686343; -969151 -688650; -971557 4893

Ruprechtický potok - -686 564; -971 795 -688 323;  -972 804 -686444; -971813 -688343; -972793 2631

Růžodolský potok - -689 670;  -973 748 -689 053;  -973 567 - - 652

Slunný potok Bleichwasser -692 649;  -977 161 -688 238;  -975 920 -690975; -977053 -688309; -975896 5113

Název Souřadnice X;Y v systému WGS84

* Souřadnice starých soutoků a pramenů jsou brány pouze z Císařských otisků map stabilního katastru, názvy jsou získanány, a pokud možno 

ověřovány, z různých zdrojů starých map

**Pramen ani soutok se nenachází v území vodních toků Liberecka
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12 Plány o obnovení vybraných funkcí vodních toků 

v Liberci  

Funkce vodních toků v Liberci byly v minulosti potlačeny. V návaznosti na 

tvrzení Wittmana (2012) o souvislosti interakce přírodních prvků ve městě a kvalitou 

bytí v něm (viz. kapitola 5.3,), jsou uvedeny příklady obnovy některých funkcí 

v Liberci. V případě Jizerského potoka se jedná o částečnou revitalizaci toku, tedy 

částečně ekologickou funkci, v případě Lužické Nisy o funkci estetickou. 

Jizerský potok 

V roce 2017 se začalo diskutovat o developerském projektu „Residence Park 

Masarykova“, který představuje rezidenci šesti bytových domů. Součástí vybudování 

moderní residence by měl být i park s odkanalizovaným Jizerským potokem. Ten by se 

tak po několika desetiletích vrátil zpět na povrch. Částečně by tak plnil estetickou 

a ekologickou funkci.  

 

Obrázek 25 Plánované odstokování Jizerského potoka, vlevo foto duben 2019, vpravo dokončený projekt Park 

Masarykova (Zdroj: Havránková, 8. 4. 2019; http://www.parkmasarykova.cz/galerie/exterier) 

Lužická Nisa 

V březnu roku 2017 byla radou města vybrána společnost re:architekti, aby 

zpracovala proveditelnost studie, která by měla navázat na územní rozhodnutí 

a projektovou dokumentaci k zahájení rekultivace okolí sídla krajského úřadu. Projekt 

nese název „Revitalizace dolního centra Liberce“. Součástí této revitalizace má být 

výstavba náplavky na pravém břehu řeky Nisy. Nejedná se tedy o revitalizaci toku, ale 

měla by být navrácena alespoň estetická funkce části toku (Trdla, 2019).  
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Obrázek 26 Návrh projektu o vystavění náplavky u krajského úřadu v Liberci (Zdroj: Trdla, 2019) 

První estetické úpravy by měla ale Lužická Nisa zaznamenat již na podzim 

tohoto roku. Z koryta řeky by měl být v úseku od teplárny až do Pavlovic odstraněn 

parovod. Řeka v centru města tak dostane přijatelnější ráz a zároveň nebude parovod 

představovat možné riziko při povodních (Pavlíčková, 2018). 

V souvislosti s obnovou vybraných funkcí vodních toků v Liberci existuje více 

zpracovaných návrhů. Jedním z návrhů s asi nejrozsáhlejší plochou úprav, je navrácení 

„Libereckých Benátek“ do dolního centra Liberce. Ať už se jedná o revitalizační, či jen 

estetické funkce, je obecně prospěšné, že se význam vodních toků do Liberce vrací. 
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13 Diskuze 

V souvislosti s využíváním poskytovaných dat, i když z primárního zdroje, 

vyvstává otázka jejich správnosti či aktuálnosti. U dat poskytovaných z databáze 

DIBAVOD byla u vrstvy vodních toků jejich správnost ověřena v terénu, u vrstvy 

povodí je ověřování dat v terénu nemožné, na první pohled jsou zde ale území, která 

podle definice povodí IV. řádu tomuto neodpovídají. Pro analýzy charakteristiky byla 

použita povodí, tak jak je poskytuje DIBAVOD, jen s malými úpravami. Pro přesnější 

analýzy by proto bylo vhodné hranice povodí, například pomocí nástrojů ArcMap 

a DMR, náležitě upravit. 

Další komplikací v průběhu práce bylo velmi malé množství informací, 

geograficky určených teprve, o úpravách na vodních tocích, ta by byla možná do jisté 

míry také zajistit terénním mapováním. Obdobně jako tomu při tomto mapování. Pro 

charakteristiku říční sítě by bylo vhodné kromě morfologie koryta zaznamenat i další 

atributy a rozšířit tak celou charakteristiku říční sítě. Zaznamenána by mohla být 

organická složka vodních toků, typické rostlinstvo říční nivy a jeho rozšíření v blízkosti 

toku. Dalšími, zcela odlišnými hodnotami by mohla být kulturně historická významnost, 

pozůstatky po již zničených stavbách na vodních tocích. Ty by mohly být i podkladem 

pro možnost námětu památkové ochrany. Z čistě hydrologického hlediska by mohla být 

zaznamenána průtočnost na toku a její chemismus. 

V souvislosti s celkovou charakteristikou říční sítě v urbanizovaném prostředí 

mohou být diskutabilní zahrnuté pramenné oblasti. Ovšem právě pramenné oblasti toku 

jsou zdrojnicemi celého říčního systému. Tyto horní části toků do jisté míry formují 

celé toky. Obecně by pak bylo vhodné terénní mapování rozšířit o větší zkoumaný 

vzorek. Ten by měl lepší vypovídají hodnotu o území. Zmapovat podrobněji větší části 

urbanizovaného prostoru a zaměřit se i na jiné, výše zmíněné znaky, než je samotná 

morfologie toku.  

U analyzování dat by se v případě hustoty říční sítě dalo území rozdělit i na jiné 

části než jen povodí nebo mřížku. Například rozdělit vodní toky do území o stejném 

krajinném pokryvu, nebo části oddělené přítoky nižšího řádu. 
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Otázky vyvstávají také z návrhu na obnovení povrchových toků. Zdaleka nejde 

jen o estetickou stránku. Vodní toky jsou důležitou součástí ekologické stability krajiny. 

Potlačování jejich významu ve městech má dopad i na klima daného území. Spolu 

s globální změnou klimatu se mění podnebí i širšího okolí města. Voda je upravenými 

koryty odváděna z území pryč, neochlazuje a nezvlhčuje prostředí. Je snížen výpar 

z vodních hladin zastokovaných toků a ubývá tak i dešťových srážek. Úpravou dna 

koryta je poškozena biologická funkce. Zcela zničena je i schopnost retence říčního dna 

a zavlažování přilehlého okolí. 

I když je revitalizace toků v takto silně urbanizovaném prostředí jen těžko 

představitelná, je dost možné, že jednou bude ale nevyhnutelná. Reakcí na toto téma je 

krajská konference konaná 7. 5. 2019 v Liberci na téma Jak zadržet vodu v krajině. 

Jedním z příspěvků by mělo být téma „Přírodě blízké úpravy vodních toků“. S tím 

související podmínky, metody a cíle revitalizací vodních toků ve volné krajině 

a v zastavěných územích.  
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14 Závěr 

Hlavním cíle práce bylo charakterizovat říční síť v území vodní toky Liberecka, 

sestavit datový model a vytvořit databázi hydronym. K charakterizování říční sítě byly 

vybrány převážně fyziko-geografické aspekty. Dále bylo zahrnuto i zhodnocení vývoje 

říční sítě z hlediska urbanizace a její vliv na využívání toků v historii a dnes.  

V úvodní části bylo vymezeno území vodních toků Liberecka na základě povodí 

IV. řádu v administrativním území Liberce. Zvolena jsou i dvě reprezentativní povodí. 

Fyzickogeografické zhodnocení proběhlo na základě geologické stavby území, tvaru 

reliéfu, sklonu svahů a dalších charakteristik. K charakteristice území patří i její 

historický vývoj a změny ve využívání vodních toků během různých období města. 

Popsána je i metodika terénního mapování, tvorba aplikace pro sběr dat a tvorba 

datové vrstvy vytvořená z těchto získaných dat.  

Pro tvorbu datových modelů a následné zobrazení byl použit software 

společnosti Esri. Pro každý mapový výstup byla pro přehlednost vytvořena vlastní 

geodatabáze a datový model je tedy ve formátu File Geodatabases. Datový model 

obsahuje vrstvy s topografickým podkladem, jednotlivé tematické vrstvy a pomocné 

tabulky vytvořené v softwaru ArcMap 10.4. 

Nedílnou součástí vodních toků jsou jejich názvy – hydronyma. Ta byla získána 

s dostupné databáze ČÚZK a jejich historické ekvivalenty byly studovány ve starých 

mapách zájmového území. Výstupem byla databáze hydronym obsahující současný 

a historický název toku. Dále délku současného toku a souřadnice současného 

a historického pramene a soutoku. 

Výstupem této práce je zhodnocení území z hlediska míry ovlivnění člověkem. 

Tato charakteristika proběhla na základě navrženého systému klasifikace. Dalšími 

výstupy jsou tištěné tematické mapy jednotlivých charakteristik a hodnocení území 

vodních toků Liberecka.  
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Příloha 7 Hustota říšní sítě v povodích na území vodních toků Liberecka (Vlastní zpracování, 2019) 



 

 

 

 

Příloha 8 Hustota říční sítě v povodí Harcovského a Janovodolského potoka (Vlastní zpracování, 2019) 



 

 

 

 

Příloha 9 Hustota říční sítě vodních toků Liberecka (Vlastní zpracování, 2019) 



 

 

 

 

Příloha 10 Land Cover v povodí Harcovského a Janovodolského potoka (Vlastní zpracování, 2019) 



 

 

 

 

Příloha 11 Land Cover na území vodních toků Liberecka (Vlastní zpracování, 2019) 



 

 

 

 

Příloha 12 Ovlivnění člověkem na území vodních toků Liberecka (Vlastní zpracování, 2019) 



 

 

 

 

Příloha 13 Ovlivnění vodních toků na území vodních toků Liberecka (Vlastní zpracování, 2019) 



 

 

 

 

Příloha 14 Ovlivnění vodních toků na území vodních toků Liberecka, na podkladu Land Cover (Vlastní zpracování, 2019) 



 

 

 

 

absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] %

111 - - 132693,06 0,73 - - - - - - - - - - - -

112 4575700,00 43,22 3525158,65 19,39 4223294,70 21,19 423339,30 4,80 25744,99 35,89 3106003,24 20,55 729012,36 27,55 630332,64 9,99

121 průmyslové nebo obchodní zóny 1777304,68 16,79 92921,91 0,51 827884,36 4,15 19236,36 0,22 15880,39 22,14 409281,41 2,71 1059131,02 40,02 775118,31 12,28

122 silniční a železniční síť a přilehlé prostory 401694,77 3,79 - - 1387,35 0,01 - - 30106,01 41,97 8449,68 0,06 103087,07 3,90 149214,23 2,36

133 - - - - - - 5298,47 0,06 - - - - - - - -

141 122876,73 1,16 733742,43 4,04 - - - - - - - - - - - -

142 513185,67 4,85 - - - - 257667,37 2,92 - - - - - - - -

211 orná půda mimo zavlažovaných ploch - - - - - - - - - - 1268887,61 8,39 - - - -

231 923143,18 8,72 22340,43 0,12 3759993,51 18,86 1178142,09 13,36 - - 4413564,64 29,20 365601,80 13,81 18116,09 0,29

242 komplexní systémy kultur a parcel 791352,98 7,48 - - - - - - - - 3927,10 0,03 367441,74 13,88 376293,82 5,96

243 převážně zemědělské území s příměsí přirozené vegetace 117272,16 1,11 3380539,49 18,60 2094259,16 10,51 2172248,90 24,64 - - 2831091,61 18,73 1143,19 0,04 487178,82 7,72

311 - - - - - - - - - - 293329,82 1,94 - - - -

312 1363813,24 12,88 6792584,61 37,36 7929171,75 39,78 4260913,08 48,33 - - 1455482,56 9,63 21165,02 0,80 3001347,77 47,56

313 - - 3499753,86 19,25 1097457,07 5,51 499010,68 5,66 - - 1326996,90 8,78 - - 695294,52 11,02

324 - - - - - - - - - - - - - - 177585,18 2,81

512 - - - - - - - - - - - - - - - -

10586343,4 - 18179734,43 - 19933447,9 - 8815856,244 - 71731,38918 - 15117014,58 - 2646582,199 - 6310481,391 -

- - - - 45586,62389 - 24312,01619 - 473,888756 - 41021,83574 - 5981,774344 - 10165,26679 -

- - - - 2,29 - 2,76 - 6,61 - 2,71 - 2,26 - 1,61 -

Janovodolský potok Harcovský potok 

2-04-07-015/2(1) 2-04-07-014; 2-04-07-015/1 2-04-07-007 2-04-07-008 2-04-07-009 2-04-07-010 2-04-07-011 2-04-07-012
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městská nesouvislá zástavba

staveninště

plochy městské zeleně

zařízení pro sport a rekreaci

louka

délka říční sítě povodí [m]

listnaté lesy

jehličnaté lesy

smíšené lesy

přechodová stadia lesa a křovin

vodní plochy

městská souvislá zástavba

celková plocha povodí [m2]

ko
d

Typ pokryvu

hustota říční sítě [km/km2]

absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] % absolutní [m2] %

- - - - 63702,03 1,26 68991,03 43,46 130501,10 0,69 - - - - - - - - - - - - - -

1000493,10 47,57 565528,90 4,37 2915587,95 57,53 44041,80 27,74 9452144,77 50,30 1425894,06 7,41 705197,68 11,56 557829,05 60,47 209774,65 8,52 627589,15 10,61 578879,51 4,16 346249,91 5,87

658379,14 31,30 - - 47209,86 0,93 45712,06 28,80 1928940,95 10,27 9856,73 0,05 33090,91 0,54 334812,71 36,29 12189,25 0,49 346410,03 5,86 - - 308159,03 5,22

336825,70 16,01 - - - - - - 433606,55 2,31 - - - - 7722,60 0,84 127438,99 5,17 19709,54 0,33 187263,55 1,34 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 17576,95 0,14 716165,47 14,13 - - 312571,13 1,66 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 513185,67 2,73 - - 435482,67 7,14 - - - - 256845,35 4,34 162166,69 1,16 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 21402,40 0,17 938,03 0,02 - - 923143,17 4,91 112706,39 0,59 1750279,22 28,69 11066,41 1,20 1364703,55 55,40 1748957,29 29,57 4020825,11 28,88 42761,44 0,72

- - - - - - - - 791352,98 4,21 - - - - - - - - 10288,78 0,17 - - - -

107644,07 5,12 2925587,94 22,59 454951,55 8,98 - - 401162,13 2,13 1480583,14 7,69 2177052,60 35,69 11066,41 1,20 305691,07 12,41 282992,18 4,79 1608453,90 11,55 281280,66 4,77

- - - - - - - - - - 1707879,96 8,87 60823,63 1,00 - - - - - - 1381165,88 9,92 1048831,72 17,77

- - 6186304,49 47,76 606280,12 11,96 - - 2664663,99 14,18 9689963,59 50,34 - - - - 291264,89 11,82 2451572,96 41,45 5018063,59 36,04 1873182,47 31,74

- - 3236550,29 24,99 263203,56 5,19 - - 1239980,08 6,60 3272285,51 17,00 938795,04 15,39 - - 152331,61 6,18 - - 693872,75 4,98 1893942,06 32,09

- - - - - - - - - - 1237131,86 6,43 - - - - - - 169558,63 2,87 273841,30 1,97 107614,39 1,82

- - - - - - - - - - 312790,05 1,62 - - - - - - - - - - - -

2103342,012 - 12952950,98 - 5068038,566 - 158744,8819 - 18791252,53 - 19249091,29 - 6100721,744 - 922497,1899 - 2463394,019 - 5913923,921 - 13924532,27 - 5902021,672 -

3616,00753 - 28154,21229 - 12910,25397 - 394,684548 - 35881,04853 - 48403,3373 - 16222,46419 - 2594,792467 - 6482,349455 - 13238,50223 - 34707,52081 - 10653,04354 -

1,72 - 2,17 - 2,55 - 2,49 - 1,91 - 2,51 - 2,66 - 2,81 - 2,63 - 2,24 - 2,49 - 1,80 -

2-04-07-0162-04-07-013 2-04-07-014/1 2-04-07-014/2 2-04-07-0232-04-07-020 2-04-07-0212-04-07-017 2-04-07-018 2-04-07-0192-04-07-015/1 2-04-07-015/2

7,90

29,44

3,86

8,39

13,79

5,29

11,01

-

12,51

3,18

1,62

-

-

Vodní toky 

Liberecka %

11,54

23,93

12,14

6,51

0,06

4,23

Příloha 15 Zastoupení typů Land Cover v povodích vodních toků Liberecka (Vlastní zpracování, 2019)  

 

 


