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Abstrakt

Hlavním cílem této práce je vyhodnocení a prezentace výsledků hydromorfologického 

průzkumu řeky Bíliny, která patří mezi nejvíce antropogenně ovlivněné vodní toky v České 

republice. Pro hodnocení byla použita metoda Hydroekologický monitoring (HEM, 

Langhammer, 2007), která je v souladu s Rámcovou směrnicí o vodní politice 2000/60/EC. 

Hodnoceno bylo 53 úseků řeky s celkovou délkou 31,99 km. Dále je v práci zhodnocen 

odtokový režim a stav ochrany vodních ekosystémů a zdrojů v povodí Bíliny.

Klíčová slova: hydromorfologie, HEM, řeka Bílina

Abstract

The main aim of this thesis is assessment and presentation of results of the 

hydromorphological survey of the Bílina river, which belongs to rivers with the biggest 

anthropogenic impact in the Czech Republic. The method Hydroecological monitoring (HEM, 

Langhammer, 2007) was used for the survey. This method is compatible with the Water 

Framework Directive 2000/60/EC. 53 parts of the river with the lenght 31,99 km were 

assessed. The thesis also includes assessement of the rainoff regime and information about 

protection of water ecosystems and sources in the Bílina river basin.

Keywords: hydromorphology, HEM, Bílina river
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1 Úvod

Povodí Bíliny patří mezi nejvíce antropogenně ovlivněné oblasti v České republice. 

V důsledku těžby hnědého uhlí byla značně pozměněna hydrografická síť. Došlo tak 

k výraznému snížení ekologické kvality vodních toků. Kvalita vody v Bílině a jejích přítocích 

je negativně ovlivňována řadou průmyslových podniků, velkým znečišťovatelem jsou také 

obce. V současnosti dochází ke zlepšování stavu, byly zavedeny nové technologie čištění 

odpadních vod, na řece Bílině a jejích přítocích je také plánováno několik významných 

revitalizací.

V povodí Bíliny vzniklo v minulosti několik prací s ekohydrologickou tematikou. Mezi 

nejvýznamnější patří Ekologická studie povodí Bíliny (Havlík a kol., 1997). Hlavními 

hodnotícími hledisky této studie jsou morfologie údolí a koryta, charakter proudění, kvalita 

vody, výskyt živočichů a vegetace. Na tuto práci navazuje Ekologická studie Bíliny (Vlasák, 

2004), která se zabývá hodnocením odtokového režimu a také uvádí aktualizované údaje o 

vývoji kvality vody. Antropogenními vlivy v povodí Bíliny a hodnocením kvality habitatu 

Bíliny se zabývá ve své bakalářské a diplomové práci Dvořák (2006, 2008).

Hlavním cílem této práce je zhodnotit hydromorfologické charakteristiky a míru 

antropogenního ovlivnění řeky Bíliny. Pro hodnocení byla použita metoda Hydroekologický 

monitoring (HEM, Langhammer, 2007), která je v souladu s Rámcovou směrnicí o vodní 

politice 2000/60/EC a normou ČSN EN 14614 Jakost vod – Návod pro hodnocení 

hydromorfologických charakteristik řek. Práce je součástí projektu MŽP SP/1b7/124/08 

„Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny“. Hlavním zdrojem dat byl terénní průzkum, 

dále byly využity topografické mapy, letecké snímky a informace poskytnuté správcem toku 

státním podnikem Povodí Ohře. Hodnoceno bylo celkem 53 úseků řeky s celkovou délkou 

31,99 km, průměrná délka úseku je 0,604 km. Součástí práce je také charakteristika 

odtokového režimu a hodnocení současných legislativních a nelegislativních nástrojů ochrany 

vodních ekosystémů a zdrojů v povodí Bíliny.
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2 Ekohydromorfologický monitoring v kontextu Rámcové směrnice o vodní 
politice

2.1 Vliv antropogenní činnosti na vodní toky

Vodní toky a jejich nivy tvoří významné biotopy pro volně žijící zvířata a rostliny. Řeky 

v přírodním stavu mají rozmanitou strukturu s tůněmi, peřejemi, bočními rameny a údolní 

nivu s bažinami a lesními porosty. V minulosti ovšem docházelo ke značným úpravám 

vodních toků s cílem ochrany před povodněmi nebo odvodnění krajiny. Tyto úpravy výrazně 

snižují ekologickou hodnotu vodního toku i údolní nivy.

Mezi nejčastější typy úprav patří rozšiřování a prohlubování koryta, napřimování toků a 

opevňování břehů. Hlavním důsledkem technických úprav je izolace nivy od vodního toku. 

Dochází tak k poškození nivních biotopů a snižuje se schopnost nivy plnit své přirozené 

funkce (retence vody při povodních, schopnost zadržovat sedimenty a živiny). Vlivem 

napřimování toků dochází ke zvýšení podélného sklonu a tedy i ke zvýšení rychlosti proudění 

a zároveň erozní síly toku. Výstavba přehrad a umělých stupňů výrazně snížila migrační 

propustnost vodních toků. 

V 80. letech 20 století se v zemích západní Evropy výrazně změnil přístup k vodním 

tokům. Zvýšil se zájem o životní prostředí a na řeky a údolní nivy se začalo nahlížet 

především jako na významné biotopy. Hlavním výsledkem této změny přístupu byl počátek 

revitalizací vodních toků, tedy snaha o nápravu předchozích technických úprav. Revitalizaci 

vodních toků je možno provádět dvěma způsoby. Prvním způsobem je samovolná obnova 

toku po přerušení všech antropogenních vlivů. Druhou možností jsou aktivní revitalizační 

opatření, například nové vedení trasy koryta (Králová, 2001).

2.2 Rámcová směrnice o vodní politice

Rámcová směrnice o vodní politice (Water Framework Directive 2000/60/EC, dále jen 

WFD) byla přijata Evropskou unií 23. října 2000. Tento rozsáhlý dokument byl schválen 

zejména jako reakce na špatný ekologický stav vod a také z důvodu potřeby sjednocení vodní 

politiky ve všech členských státech.

Podle Článku 1 jsou hlavními účely směrnice (EC, 2000): 

1. zabránění dalšímu zhoršování stavu vodních ekosystémů, 

2. podpora trvale udržitelného užívání vod, 

3. zvýšená ochrana a zlepšení vodního prostředí, 
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4. snižování znečištění podzemních vod, 

5. zmírnění účinku povodní a období sucha.

V Článku 4 jsou specifikovány hlavní environmentální cíle pro povrchové vody (EC, 

2000): 

1. provedení potřebných opatření k zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových 

vod, 

2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnovy všech útvarů povrchových vod s cílem 

dosáhnout dobrého stavu nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti směrnice, 

3. zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů, 

s cílem dosáhnutí dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu 

povrchové vody nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti směrnice, 

4. snížení znečištění prioritními látkami a postupné odstranění emisí, vypouštění a úniků 

prioritních nebezpečných látek.

Z hlediska ekohydromorfologického monitoringu je významný Článek 8, podle kterého 

členské státy zajistí ustanovení programů pro sledování stavu vod, které zahrnou mimo jiné 

ekologický a chemický stav povrchových vod. WFD vymezuje 3 základní složky kvality pro 

klasifikaci ekologického stavu povrchových vod: biologické složky, hydromorfologické 

složky, chemické a fyzikálně chemické složky. Mezi hydromorfologické složky kvality řadí 

WFD hydrologický režim (velikost a dynamika proudění vody, propojení na útvary podzemní 

vody), kontinuitu toku a morfologické podmínky (proměnlivost hloubky a šířky koryta toku, 

struktura a substrát dna toku, struktura příbřežní zóny). Ekologický stav vodních útvarů je 

definován 5 stupni – velmi dobrý, dobrý, střední, poškozený a zničený. Velmi dobrý 

ekologický stav charakterizuje WFD následovně: „Nevyskytují se žádné nebo jen velmi malé 

antropogenní změny hodnot fyzikálně chemických a hydromorfologických kvalitativních 

složek daného typu útvaru povrchové vody v porovnání s hodnotami spojenými s tímto typem 

v nenarušených podmínkách. Hodnoty biologických kvalitativních složek daného útvaru 

povrchové vody odpovídají těm, které se obvykle vyskytují u tohoto typu v nenarušených 

podmínkách a nevykazují žádné nebo jen malé známky narušení“.

Hodnocení hydromorfologické kvality je podle WFD založeno na srovnání aktuální 

hydromorfologické kvality a referenčního stavu. Referenční stav představuje podmínky 

vodního útvaru před tím, než byl ovlivněn činností člověka (Langhammer, 2009). Při 

ekohydromorfologickém monitoringu se jako referenční stanovují úseky s minimálním 

antropogenním ovlivněním. Pro definici referenčního stavu jsou zásadní následující 

parametry: typ říčního údolí, sklon, stupeň zakřivení, propojení s podzemními vodami, erozní 
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a akumulační tvary, stabilita příčného profilu, variabilita šířky a hloubky profilu, diverzita 

mikrohabitatu, charakter a struktura břehové vegetace, charakter a využití příbřežní zóny, 

využití a retenční schopnost údolní nivy a kvalita vody. V referenčních oblastech by se 

neměla vyskytovat žádná technická protipovodňová opatření (Matoušková, 2008). Podle 

WFD by referenční úseky měly dosahovat velmi dobrého ekologického stavu (EC, 2000).

2.3 Vymezení a typologie vodních útvarů

Podle Rámcové směrnice o vodní politice zajistí všechny členské státy vymezení vodních 

útvarů na svém území. WFD definuje útvar povrchové vody jako samostatný a významný 

prvek povrchové vody, jako jsou jezero, nádrž, řeka nebo část toku. Dále jsou vymezovány 

umělé vodní útvary (útvar povrchové vody vzniklý lidskou činností) a silně ovlivněné vodní 

útvary (útvar povrchové vody, který má v důsledku fyzických změn způsobených lidskou 

činností podstatně změněný charakter). U silně ovlivněných vodních útvarů nelze změny 

vrátit do původního stavu bez významných negativních dopadů na užívání vody nebo životní 

prostředí, proto nemohou splnit podmínky dobrého ekologického stavu (EC, 2000). Vodní 

útvary představují jednotky, které umožní sledovat stav vodního prostředí a plnit ekologické 

cíle Rámcové směrnice (Langhammer a kol., 2010).

Pro účely plnění požadavků Rámcové směrnice bylo zpracováno vymezení vodních 

útvarů České republiky (Fuksa, 2005). Vymezení vychází z členění vodních toků na řády 

podle metody Strahlera. Základní jednotku pro vymezení vodních útvarů představovala 

povodí 4. řádu. Celkem bylo v České republice vymezeno 1141 útvarů tekoucích vod (Fuksa 

in Langhammer, 2010). Hlavní výhodou tohoto členění je přehlednost. Využití tohoto členění 

pro potřeby plnění Rámcové směrnice je ovšem omezeno, protože vymezení nebylo 

provedeno na základě typologie vodních útvarů, jak to vyžaduje WFD. Vodní útvary

vymezené podle této metodiky jsou vysoce heterogenní z hlediska typologie a nelze tak 

jednoznačně určit referenční podmínky. Z tohoto důvodu je zpracovávána aktualizace 

vymezení vodních útvarů, která vychází z typologie vodních útvarů (Langhammer a kol., 

2010).

Současná typologie vodních toků (Langhammer a kol., 2009) respektuje požadavky 

Rámcové směrnice o vodní politice. Typologie je založena na kombinaci 4 faktorů: úmoří 

(Severní moře, Baltské moře, Černé moře), nadmořská výška (méně než 200 m, 200 – 500 m, 

500 – 800 m, více než 800 m), geologie (krystalinikum, vulkanity a pískovce, jílovce, kvartér) 

a řád toku podle Strahlera (1-3, 4-6, 7-9). Typologie vodních toků má dvě úrovně. První 
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úroveň představuje zonální členění vycházející z parametrů úmoří, nadmořská výška a 

geologie. V této úrovni bylo vyčleněno celkem 31 základních typů vodních toků. Druhou 

úroveň představuje jemné členění, které zahrnuje rovněž kategorii řád toku. V této úrovni 

bylo vyčleněno celkem 47 typů vodních toků (Langhammer a kol., 2009).

2.4 Ekohydromorfologický monitoring

Ke standardním způsobům hodnocení vodních toků patří metody zaměřené na stav jakosti 

vody. Mezi ně patří monitoring chemismu vod a dále hydrobiologické metody hodnotící 

výskyt organismů, které charakterizují stav a změny jakosti vod. Od 90. let 20 století však 

vzrůstá snaha o vytvoření komplexních metod hodnocení, které by charakterizovaly celkový 

ekologický stav vodních toků. Hydrochemické a hydrobiologické ukazatele totiž souvisí 

s morfometrickými charakteristikami koryt, především se stupněm antropogenních úprav, dále 

s odtokovým a splaveninovým režimem a charakterem vegetačních pásů podél vodních toků. 

Z tohoto důvodu se začínají aplikovat nové způsoby hodnocení, které jsou obvykle založeny 

na analýze jakosti vody, hydromorfologických charakteristik, odtokového režimu a 

biologických složek. Základem pro hodnocení ekohydromorfologického stavu je referenční 

stav, který slouží jako srovnávací prvek (Matoušková, 2008).

Ekohydromorfologický monitoring se obvykle provádí ve 3 zónách – koryto, příbřežní 

zóna a údolní niva. Výsledky průzkumu je možno využít pro vyhodnocení stavu přírody a 

stanovení priorit její ochrany, ovlivnění využívání údolní nivy a také plánování revitalizací 

vodních toků (Králová, 2001).

2.5 Zahraniční metody ekohydromorfologického monitoringu

V zahraničí byla vyvinuta řada metod ekohydromorfologického monitoringu, 

nejvýznamnější z nich jsou uvedeny v této kapitole. V Německu je nejpoužívanější metodou 

LAWA - Field survey (LAWA, 2000). Metoda je založena na terénním průzkumu, hodnotí se 

úseky homogenní délky (50 – 500 m) v závislosti na šířce koryta. Celkem je hodnoceno 25 

parametrů ve 3 zónách (koryto, břeh a okolí vodního toku). Další německou metodikou je 

LAWA – Overview survey (Kern a kol., 2002). Předmětem hodnocení je schopnost fungování 

říčních ekosystémů. Tato metodika je založena především na využití stávajících mapových 

podkladů a leteckých snímků. Terénní průzkum má v tomto případě pouze doplňkový 

charakter. Hodnoceno je 17 parametrů ve 3 zónách (Matoušková, 2008).

Ve Velké Británii patří k nejpoužívanějším metodám Rivers Habitat Survey (Environment 

Agency, 2002). Hodnoceny jsou například charakteristika koryta a břehů, charakter proudění, 
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doprovodné vegetační pásy, využití okolí vodního toku a míra antropogenní transformace. 

Délka sledovaných úseků je 500 m, hodnoceno je 25 parametrů. Tato metodika je používána 

také v Itálii, Slovinsku a na Novém Zélandu (Matoušková, 2008).

Ve Spojených státech amerických je standardem pro ekologické hodnocení vodních toků 

metodika Rapid Bioassesment Protocols For Use in Streams and Wadeable Rivers (Barbour a 

kol., 1999). Průzkum je prováděn na základě pouze 10 parametrů. Metoda byla vyvinuta 

především s cílem biologického hodnocení, hydromorfologické charakteristiky ovšem 

pokládá za podstatné při komplexním hodnocení vodních toků (Matoušková, 2008).

2.6 Metody ekohydromorfologického monitoringu v České republice

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vznikla metodika EcoRivHab 

(Matoušková, 2003, 2007), která je založena na terénním průzkumu a také na využití 

distančních dat. Metoda zahrnuje analýzu hydromorfologických charakteristik vodních toků, 

antropogenních úprav, stupně dynamiky proudění, jakosti vody, stavu břehové vegetace a 

využití ploch v příbřežní zóně. Hodnotí se 31 parametrů ve 3 zónách (koryto, doprovodné 

vegetační pásy, údolní niva), jsou vymezovány délkově heterogenní úseky na základě 

homogenity hydromorfologických podmínek. Metodika byla aplikována při řešení projektu 

GAČR „Ekohydrologické hodnocení kvality vodních toků v kontextu evropské Rámcové 

směrnice o vodní politice“ v modelových povodích horní Blanice, Rolavy, Křemelné, 

Liběchovky, Košínského potoka, Rakovnického potoka a Klíčavy (Matoušková, 2008).

Další metodikou vzniklou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy je Mapování 

upravenosti toků, údolní nivy a následků povodní (Langhammer, 2006). Metoda byla 

vyvinuta pro hodnocení upravenosti toků, příbřežní zóny a geomorfologických projevů 

povodní. Hlavním cílem není zjistit ekologický stav vodních toků, ale souvislost 

antropogenních úprav s projevy povodně. Metoda byla aplikována při mapování následků

povodní na tocích v povodí Otavy a Sázavy (Langhammer in Šilhánová, 2009).

Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky byla vypracována metoda Manuál 

pro sledování hydromorfologických složek ekologického stavu tekoucích vod (Demek a kol., 

2006). Metoda se vztahuje na vodní toky širší než 10 m s přirozeným nebo přírodě blízkým 

charakterem. Tato metoda byla použita v projektu Dyje – Thaya, v jehož rámci bylo v letech 

2006 – 2008 provedeno posouzení ekologického stavu a vypracování návrhů opatření pro

ochranu nebo zlepšení ekologického stavu vod. (Šilhánová, 2009).
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Metodika HEM použitá při hodnocení toku Bíliny byla schválena Komisí pro plánování 

v oblasti vod jako oficiální metodika pro plánovaný ekohydromorfologický monitoring. 

Podrobný popis metodiky je součástí kapitoly 3.1. Vybrané metody jsou porovnány v Tabulce 

1.

Metoda HEM EcoRivHab LAWA – Field 
survey

LAWA –
Overview survey

Počet parametrů 17 31 25 17

Hodnocené zóny 3 3 3 3

Délka úseků heterogenní heterogenní homogenní homogenní

Počet bodů 5 5 7 5

Počet tříd 5 5 7 5

Tabulka 1 Charakteristika vybraných metod ekohydromorfologického monitoringu
Zdroj: Matoušková, 2008

2.7 ČSN EN 14614 a kompatibilita metodiky HEM s touto normou

Norma ČSN EN 14614 Jakost vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických 

charakteristik řek (ČNI, 2005) vychází z Rámcové směrnice pro vodní politiku. Je překladem 

evropské normy EN 14614 (2004), která byla přijata pro sjednocení hodnocení 

hydromorfologických charakteristik řek. Norma poskytuje návod pro záznam charakteristik 

při popisu a hodnocení hydromorfologie řek. Jejím hlavním cílem je zlepšit srovnatelnost 

metod hydromorfologického průzkumu, zpracování dat, interpretaci a prezentaci výsledků. 

Norma poskytuje obecný rámec pro použití různých metod, výběr konkrétních sledovaných 

charakteristik závisí na zeměpisné poloze a na účelu sledování. Metodika HEM, která byla 

použita při mapování, je v souladu s Rámcovou směrnicí pro vodní politiku i s touto normou 

(Langhammer, 2009).

Podle normy je hodnocení vodních toků prováděno hierarchicky. Povodí je nejprve 

rozděleno na říční typy, dále na úseky a na jednotlivých úsecích dochází k vymezení jednotek, 

na kterých probíhá hydromorfologický průzkum. Pro každý říční typ musí být definovány 

referenční podmínky, tj. velmi dobrý stav. Norma doporučuje použít pro definici říčních typů 

následující faktory: velikost (řád toku, velikost povodí, vzdálenost od pramene), gradient 

(sklon koryta), geologie (minimálně tři kategorie – křemičitý, vápenitý, organický), 

zeměpisná poloha, nadmořská výška a hydrologický režim. Jednotlivé říční typy se dále dělí 
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na úseky. Hlavními faktory určujícími rozhraní úseků jsou významné změny vlastností toku a 

nivy (např. změny v geologii, tvaru údolí, sklonu, průtoku, využití území). Úseky vodních 

toků se dále dělí na jednotky, na kterých se sledují hydromorfologické podmínky. Norma 

ponechává volnost při vymezování jednotek, mohou být vymezeny délkově homogenní 

úseky, případně délkově heterogenní úseky s homogenními hydromorfologickými 

podmínkami. Při použití metodiky HEM jsou vymezovány délkově heterogenní úseky na 

základě homogenity hydromorfologických parametrů.

Hydromorfologický monitoring by měl být prováděn v období s nižšími průtoky, aby 

mohly být všechny charakteristiky popsány s jistotou. Norma stanovuje, že interval mezi 

sledováními by neměl přesáhnout 10 let, metodika HEM doporučuje maximální interval 6 let.

Norma vymezuje základní hydromorfologické charakteristiky, které by měly být při 

monitoringu hodnoceny. Charakteristiky jsou seskupeny do 10 kategorií a jsou sledovány ve 3 

zónách (koryto, břehy a příbřežní zóna, inundační území). Výběr konkrétních charakteristik 

záleží zejména na účelu sledování. V případě potřeby je doporučeno také použití leteckých a 

satelitních snímků. Charakteristiky použité v metodice HEM odpovídají podmínkám daných 

normou.

Norma dále doporučuje postup terénního sledování. Monitoringu by měla předcházet 

interpretace všech dostupných údajů (např. z historických a současných map, satelitních 

snímků). Vyplněné formuláře by měly být doplněny fotografickou dokumentací s přesně 

zaznamenanými informacemi o umístění (ČNI, 2005).

Dále norma stanovuje postup pro hodnocení a prezentaci dat. Celkové hodnocení je 

založeno na posouzení všech sledovaných zón, přičemž je nezbytné, aby výsledky hodnocení 

pro jednotlivé zóny byly uchovávány odděleně a mohly být použity jako samostatné výstupy. 

Norma doporučuje hodnocení hydromorfologické kvality v pěti třídách, třída 1 odpovídá 

referenčním podmínkám. Pro mapové zpracování hydromorfologické kvality vodních toků 

jsou doporučeny barvy pro jednotlivé třídy (třída 1 – modrá, třída 2 – zelená, třída 3 – žlutá, 

třída 4 – oranžová, třída 5 – červená) (ČNI, 2005).
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3 Aplikované metody a postup řešení

V této části práce je představena metoda HEM, která byla použita při mapování. Dále je 

zde popsán postup terénního průzkumu a použité podklady.

3.1 Metoda HEM

Předmětem metody HEM (Langhammer, 2007) je hodnocení hydromorfologických 

charakteristik vodních toků. Metodika navazuje na stávající přístupy aplikované v České 

republice a Evropské unii, je v souladu s Rámcovou směrnicí o vodní politice a normou EN 

14614 Jakost vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků. 

Komise pro plánování v oblasti vod schválila metodu HEM jako oficiální metodiku pro 

hydromorfologické mapování vodních toků v České republice.

Hlavními podkladovými materiály pro mapování jsou mapovací formuláře (ukázka 

formuláře viz Příloha 3), do kterých se zaznamenávají hodnoty jednotlivých ukazatelů. Jako 

mapový podklad je doporučena topografická mapa měřítka 1 : 10 000, do které se zakreslují 

jednotlivé úseky. Pro hodnocení historického průběhu trasy se využívají mapy II. vojenského 

mapování. Pro stanovení hranic úseků je doporučeno použití přístroje GPS, pro přesné 

stanovení morfometrických parametrů koryta a nivy se doporučuje použití laserového 

dálkoměru.

Mapování a zpracování dat probíhá v přesně stanoveném postupu:

1. vymezení hranic úseku,

2. zákres hranic úseku do mapy,

3. mapování a zápis hodnot do formuláře,

4. zjištění doplňujících informací,

5. digitalizace údajů,

6. propojení databázových dat s úseky v GIS,

7. vyhodnocení výsledků.

Při použití metody HEM se vodní tok rozděluje na délkově heterogenní úseky, které jsou 

základní jednotkou mapování. Hranice úseků se vymezují při terénním mapování. Úseky jsou 

vymezovány na základě homogenity hydromorfologických podmínek.

Hodnoceno je celkem 17 ukazatelů, které hodnotí zónu koryta, dna, břehu a inundačního 

území a dále také charakteristiku proudění a hydrologický režim. Hodnocené parametry jsou 

uvedeny v Tabulce 2.



17

Skupina parametrů Hodnocené ukazatele

Koryto a trasa toku Upravenost trasy toku

Podélná průchodnost koryta

Variabilita šířky koryta

Variabilita zahloubení v podélném profilu

Variabilita hloubek v příčném profilu

Dno Struktury dna

Dnový substrát

Upravenost dna

Mrtvé dřevo v korytě

Břeh a inundační území Upravenost břehu

Břehová vegetace

Využití příbřežní zóny

Využití údolní nivy

Proudění a hydrologický režim Charakter proudění

Ovlivnění hydrologického režimu

Průchodnost inundačního území

Variabilita průtoku

Tabulka 2 Hodnocené parametry v metodě HEM
Zdroj: Langhammer, 2008

Hodnocení zahrnuje následující kroky: 

1. hodnocení jednotlivých ukazatelů v rámci úseku, 

2. výpočet dílčí hydromorfologické kvality pro jednotlivé zóny hodnocení,

3. výpočet hydromorfologické kvality celého úseku,

4. klasifikace hydromorfologického stavu úseku (viz Tabulka 3),

5. výpočet průměrné hodnoty za vodní útvar.

Jednotlivé parametry jsou hodnoceny v rozmezí 1 – 5, přičemž 1 představuje nejlepší 

hodnotu a 5 nejhorší hodnotu (viz Tabulka 4). Při hodnocení parametrů, ve kterých se hodnotí 

zvlášť levý a pravý břeh, je použita nejhorší dosažená hodnota. Hydromorfologická kvalita 

jednotlivých zón je vypočítána jako vážený průměr hodnot sledovaných ukazatelů. Výsledná 

hydromorfologická kvalita úseku je vypočítána jako průměr hodnot pro jednotlivé zóny.
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Hydromorfologický stav Hydromorfologická kvalita 
≥ < 

1 Velmi dobrý 1,0 - 1,7 

2 Dobrý 1,7 - 2,5 

3 Průměrný 2,5 - 3,5 

4 Špatný 3,5 - 4,3 

5 Zničený 4,3 - 5,0 

Tabulka 3 Klasifikace hydromorfologického stavu
Zdroj: Langhammer, 2008

Tabulka 4 Příklad hodnocení parametru břehová vegetace
Zdroj: Langhammer, 2008

3.2 Terénní průzkum

Hlavním zdrojem dat při hodnocení hydromorfologického stavu Bíliny pomocí metody 

HEM byl terénní průzkum. Před zahájením průzkumu byly zhodnoceny informace získané od 

správce toku, zejména o provedených úpravách koryta. Mapování probíhalo v období duben –

červen 2010. Při terénním průzkumu byl použit přístroj GPS značky GARMIN a laserový 

dálkoměr LEICA. Zjištěné hodnoty byly zaznamenány do formulářů. Hlavním mapovým 

podkladem byla Základní topografická mapa České republiky 1 : 25 000. Dalšími zdroji 

informací byly letecké snímky z let 2004 – 2005 od společnosti Geodis Brno a mapy II. 

vojenského mapování z 2. poloviny 19. století dostupné na www.mapy.cz. Při hodnocení 
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variability průtoku byly použity hodnoty průměrných denních průtoků Bíliny v profilech VD 

Jirkov, Most a Trmice v období 2007 - 2009 získané od Povodí Ohře, s.p.

Celkem bylo hodnoceno 53 tzv. prioritních úseků o celkové délce 31,99 km, které jsou 

rozloženy po celém toku řeky (seznam úseků viz Příloha 1). Průměrná délka úseku je 0,604 

km, nejdelším úsekem je BIL053 (0,940 km), nejkratším úsekem je BIL038 (0,289 km). 

Hranice úseků byly vymezeny již při mapování pomocí metody EcoRivHab (celý tok řeky 

Bíliny byl touto metodou hodnocen v roce 2007), v rámci průzkumu byly ponechány tyto

hranice z důvodu možnosti následné srovnávací analýzy. Mapované úseky byly vybrány tak, 

aby byly zastoupeny všechny stupně kvality výstupu hodnocení s využitím metody 

EcoRivHab a zároveň aby vybrané úseky reprezentovaly všechny typy fyzického habitatu 

řeky Bíliny (Matoušková, 2010). Vybrané mapované úseky jsou znázorněny na Mapě 1.

Výsledky hydromorfologického průzkumu byly zpracovány v softwaru Microsoft Excel a 

ArcGIS. Výstupem jsou grafy a tematické mapy hydromorfologického stavu jednotlivých 

úseků.

                                    

Mapa 1 Vybrané mapované úseky
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4 Charakteristika povodí Bíliny

4.1 Fyzickogeografická charakteristika

V této části práce jsou stručně zhodnoceny fyzickogeografické podmínky povodí Bíliny, 

podrobněji se tímto tématem zabývá ve své bakalářské práci Dvořák (2006).

Řeka Bílina patří mezi nejvýznamnější toky severozápadních Čech, pramení v Krušných 

horách sz. od Jirkova v nadmořské výšce 785 m a vlévá se do Labe v Ústí nad Labem 

v nadmořské výšce 132 m. Délka toku je 84,2 km, plocha povodí 1070,9 km2 a dlouhodobý 

průměrný průtok v profilu Trmice je 5,51 m3/s (Vlasák, 2004).

Celé povodí Bíliny se nachází v geomorfologické provincii Česká vysočina, 

v Krušnohorské subprovincii. Do povodí Bíliny zasahují dvě oblasti Krušnohorské 

subprovincie – Krušnohorská hornatina a Podkrušnohorská oblast. Z Krušnohorské hornatiny 

se v sz. části povodí Bíliny nachází geomorfologický celek Krušné hory, z Podkrušnohorské 

oblasti ve střední části Mostecká pánev a v jv. části České středohoří (Balatka, Kalvoda, 

2006).

Krušné hory jsou hrásťové pohoří, do současné podoby byly vyzdviženy podél zlomů 

v průběhu miocénu a pliocénu v důsledku saxonské tektoniky. Pohoří je tvořeno asymetricky 

ukloněnou krou, na jejímž vrcholu se nacházejí zbytky paroviny (předoligocenní etchplén). 

Svahy na českém území jsou velmi strmé s hlubokými údolími vodních toků, na saském 

území jsou svahy mírné. Z hornin převládají krystalické břidlice, v jejichž podloží se nachází 

rozsáhlý žulový masiv, který místy vystupuje na povrch, převážně v okolí Krupky a Cínovce 

(Kunský, 1968).

Mostecká pánev je tektonická sníženina, která vznikla poklesem podél zlomů v období 

třetihor. V období po vzniku byla pánev vyplněna sladkovodními jezery, která se až do 

starších čtvrtohor zanášela sedimenty. Pánev je tvořena především terciérními souvrstvími 

jílů, jílovců, písků a štěrků. V jejich podloží se nachází souvrství tvořené hnědým uhlím o 

mocnosti až 40 m. Reliéf pánve je mírný s malými výškovými rozdíly, je však značně 

ovlivněn antropogenní činností. Velkou část pánve zabírají hnědouhelné lomy a výsypky 

(Kunský, 1968).

České středohoří je vulkanické pohoří vzniklé v třetihorách. Je tvořeno především 

původně podpovrchovými vulkanickými tělesy, která byla vypreparována z méně odolných 

křídových sedimentů působením exogenních geomorfologických činitelů. Nejčastěji 

zastoupené sopečné horniny jsou čedič, znělec, trachyt a andezit. Z křídových sedimentů 
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převládají jílovce, slínovce a pískovce. Bílina prochází Českým středohořím antecedentním 

údolím (Kunský, 1968).

Bílina s přítoky tvoří stromovitou říční síť, nejvýznamnějšími levostrannými přítoky jsou 

Loupnice, Bouřlivec, Bystřice a Ždírnický potok, nejvýznamnějšími pravostrannými přítoky 

jsou Srpina a Bořislavský potok. V povodí se nachází poměrně velké množství vodních ploch, 

které vznikly většinou hydrickou rekultivací bývalých lomů (Barbora u Teplic, vznikají jezera 

Chabařovice a Most)

Nejvyšší části Krušných hor patří do chladné podnebné oblasti, roční průměrné teploty 

jsou zde 5 – 6 ºC, roční úhrny srážek dosahují 900 – 1200 mm. Oblast Českého středohoří a 

nižší části Krušných hor patří do mírně teplé podnebné oblasti s ročními průměrnými 

teplotami vzduchu 6 – 8 ºC a ročními úhrny srážek 500 – 800 mm. Mostecká pánev je 

součástí teplé podnebné oblasti, která je charakterizována ročními průměrnými teplotami 9 –

10 ºC. Oblast leží ve srážkovém stínu Krušných hor, roční úhrny srážek se pohybují pouze 

kolem 500 mm (Tolasz a kol., 2007). Pro Mosteckou pánev jsou typické zimní teplotní 

inverze, kdy jsou výrazně zhoršeny podmínky pro rozptyl škodlivin.

Nejčastěji zastoupeným půdním typem v povodí Bíliny jsou kambizemě, které se 

vyskytují ve svažitějších polohách v Českém středohoří a v Krušných horách. Ve vrcholové 

části Krušných hor se smrkovými porosty se vyskytují podzoly a místy také oglejené a 

rašelinné půdy. V jižní části Mostecké pánve se vyskytují černozemě na spraších a 

pararendziny, pro oblasti těžby jsou typické antrozemě a kultizemě, které vznikají na 

rekultivovaných výsypkách (Culek, 1995).

Původní vegetaci v povodí Bíliny tvořily převážně listnaté a smíšené lesy, v nižších 

polohách dubohabřiny a ve vyšších polohách buko-jedlové porosty. Pouze v nejvyšších 

částech Krušných hor se nacházely přirozené smrčiny. Současná skladba vegetace je výrazně 

ovlivněna antropogenní činností. Většina porostů ve vrcholové části Krušných hor byla 

přeměněna ve smrkové monokultury, které byly poškozeny kyselými dešti. Oblast byla nově 

zalesněna odolnějšími dřevinami. Listnaté lesy s přirozenou skladbou se zachovaly v Českém 

středohoří a na svazích Krušných hor. Oblast Mostecké pánve byla téměř celá odlesněna, 

v současnosti zde převládají těžební plochy a zemědělská půda (Culek, 1995).
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Mapa 2 Povodí Bíliny
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4.2 Vodní útvary a typologie vodních toků

Podle metody vymezení vodních útvarů (Fuksa, 2005) bylo na toku Bíliny stanoveno 5 

vodních útvarů: 14421000 – Bílina po Podkrušnohorský přivaděč, 14422120 – Bílina po 

soutok s tokem Loupnice, 14446000 - Bílina po soutok s tokem Bouřlivec, 14475000 – Bílina 

po soutok s tokem Ždírnický potok a 14491000 - Bílina po ústí do toku Labe (Povodí Ohře, 

2009).

Podle současné typologie vodních toků (Langhammer a kol., 2009) můžeme na toku řeky 

Bíliny vymezit 4 základní typy. Horní tok v Krušných horách patří k typu 131 Vrchovinné 

toky úmoří Severního moře na krystaliniku. Část toku v nižší části Krušných hor se řadí 

k typu 121 Toky středních výšek úmoří Severního moře na krystaliniku. Střední část toku 

v Mostecké pánvi patří k typu 122 Toky středních výšek úmoří Severního moře na 

sedimentárních horninách a dolní část toku v Českém středohoří se řadí k typu 111 Nížinné 

toky úmoří Severního moře na krystaliniku.

4.3 Antropogenní vlivy v povodí Bíliny

Povodí Bíliny patří mezi nejvíce antropogenně ovlivněné oblasti v České republice. Mezi 

hlavní antropogenní vlivy patří především rozsáhlá povrchová těžba hnědého uhlí, v povodí je 

také výrazná koncentrace chemického průmyslu.

K výrazným zásahům docházelo již v 19. století, kdy bylo odvodněno Komořanské jezero, 

které se nacházelo v místě dnešního lomu ČSA. V souvislosti s těžbou uhlí docházelo v 2. 

polovině 20. století k četným úpravám a přeložkám vodních toků. Mezi nejvýznamnější 

zásahy patří přeložka Bíliny mezi Jirkovem a Mostem a dále přeložka Šramnického a 

Černického potoka, která odvádí potoky mimo důl ČSA. V oblasti lomu Chabařovice byly 

vybudovány přeložky Modlanského, Zálužanského a Ždírnického potoka (Vlasák, 2004). 

Dále docházelo na některých úsecích vodních toků k napřimování a opevňování koryt. 

Úpravami ztratily vodní toky svůj přirozený charakter. Řeka Bílina byla v důsledku úprav 

zkrácena o 3,9 % (Dvořák, 2008).

V povodí Bíliny bylo v minulosti postaveno několik přehrad. Největšími nádržemi na řece 

Bílině jsou vodní nádrž Újezd, jejímž hlavním účelem je zajištění minimálního průtoku, a 

vodní nádrž Jirkov, která slouží zejména jako zásobárna pitné vody. Dalšími významnými 

nádržemi v povodí jsou Janov na Loupnici a Všechlapy na Bouřlivci (Dvořák, 2008).

Řeka Bílina patří mezi nejvíce znečištěné toky v České republice. Hlavními znečišťovateli 

jsou chemické závody v Litvínově a Ústí nad Labem. Vzhledem k vysoké hustotě osídlení 

jsou také významné komunální zdroje znečištění. V povodí se nachází 45 obcí s více než 500 
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obyvateli, z toho 22 obcí nemá zajištěno čištění odpadních vod. Z hlediska kvality vody lze na 

Bílině vymezit 2 úseky. První úsek tvoří horní tok až po Chemopetrol Litvínov, v tomto úseku 

jsou většinou hodnoty sledovaných ukazatelů pod stanovenými limity. Druhý úsek tvoří dolní 

tok, kde jsou stanovené limity překračovány (Vlasák, 2004).

Po roce 1989 došlo v povodí Bíliny k výraznému zlepšení životního prostředí. Výrazně se 

snížily emise z energetických zdrojů a byly zavedeny modernější technologie čištění 

odpadních vod. Postupně také dochází k rekultivaci ploch po těžbě hnědého uhlí. Do roku 

2007 byly v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve dokončeny rekultivace na ploše 10 759 

ha. Největší podíl tvoří rekultivace lesnická (46 %), významná je také rekultivace zemědělská 

(30,9 %). Postupně se zvyšuje podíl hydrické rekultivace (2,6 %) (Vráblíková, 2008). Údaje o 

vývoji rekultivačních prací obsahuje Tabulka 5. Hydrickou rekultivací v současnosti vznikají 

jezera Chabařovice a Most. Jezero Chabařovice bude mít po napuštění rozlohu 252,2 ha, 

průměrnou hloubku 15,5 m a maximální hloubku 24,7 m. Jezero Most bude mít rozlohu 311 

ha, průměrnou hloubku 22m a maximální hloubku 75 m (Dvořák, 2006).

Tabulka 5 Orientační údaje o vývoji rekultivačních prací v Severočeské uhelné pánvi v ha 
(1950 – 2007)

Zdroj: Vráblíková, 2008

46%

30,9%

2,6%

20,5%

Lesnická rekultivace

Zemědělská rekultivace

Hydrická rekultivace

Ostatní rekultivace

Graf 1 Podíl jednotlivých druhů rekultivací v Severočeské hnědouhelné pánvi
Zdroj: Vráblíková, 2008
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5 Odtokový režim

V této části práce je charakterizován odtokový režim Bíliny. Pro zhodnocení byly použity 

průměrné měsíční průtoky v profilu Trmice z období 1995 – 2006 a průměrné denní průtoky 

v profilech VD Jirkov, Most a Trmice z období 2007 – 2009. Data byla získána od státního 

podniku Povodí Ohře.

Průměrný průtok Bíliny v Trmicích za období 1931 – 1960 je 5,51 m3/s, za období 1995 –

2009 činí průměrný průtok 6,62 m3/s. Průměrný roční úhrn srážek v povodí Bíliny za období 

1961 – 2000 je 634 mm (Dvořák, 2008).

Odtokový režim v povodí Bíliny je pluvio – nivální, tj. největší průtoky jsou dosahovány 

při jarním tání sněhu. Odtokové poměry jsou však značně ovlivněny antropogenní činností, 

zejména výstavbou četných přeložek toků v důsledku těžby uhlí. Nejvýznamnější stavbou 

ovlivňující odtokový režim je Podkrušnohorský přivaděč, který převádí vodu z Ohře do Bíliny 

a zajišťuje tak dostatečné průtoky v řece pro potřeby průmyslových podniků (Vlasák, 2004). 

Odtokový režim byl také negativně ovlivněn odumřením smrkových porostů ve vrcholové 

části Krušných hor v 80. letech 20. století vlivem kyselých dešťů. Výrazně tak byla snížena 

retenční schopnost povodí a zvýšil se celkový odtok (Červený, 1984). Specifický odtok 

v povodí je 6, 39 l/s/km2, odtoková výška je 201,1 mm a koeficient odtoku 33,2 % (Dvořák, 

2008).

5.1 Variabilita denních průtoků

Variabilita denních průtoků za období 2007 – 2009 v profilech VD Jirkov, Most a Trmice 

byla hodnocena výpočtem variačního koeficientu. Variační koeficient se vypočítá jako podíl 

mezi směrodatnou odchylkou a průměrným průtokem. 

Největší variabilita denních průtoků byla zaznamenána na horním toku v profilu VD 

Jirkov, kde variační koeficient dosáhl hodnoty 1,32. Výrazně nižší variabilita průtoku byla 

zaznamenána v profilech Most (hodnota variačního koeficientu 0,68) a Trmice (hodnota 

variačního koeficientu 0,5). Nižší variabilita průtoků na dolním toku je způsobena především 

Podkrušnohorským přivaděčem, který nadlepšuje průtoky.
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5.2 Variabilita měsíčních průtoků

Variabilita měsíčních průtoků byla hodnocena na základě výpočtu variačního koeficientu 

a Kr koeficientu, dále byl vypočítán podíl jednotlivých měsíců na celkovém ročním odtoku.  

Vypočtená hodnota variačního koeficientu pro průměrné měsíční průtoky je 0,31. Koeficient 

Kr se vypočítá podle vztahu ∑ |(pi-8,3)| /8,3, kde pi je podíl daného měsíce na celkovém 

ročním odtoku. Koeficient může dosahovat hodnot 0-22. Hodnota 0 charakterizuje zcela 

vyrovnaný odtok, hodnota 22 maximálně nevyrovnaný odtok. Vypočtená hodnota koeficientu 

pro průměrné měsíční průtoky z období 1995 – 2009 je 3,48. Na základě hodnot variačního 

koeficientu a Kr koeficientu můžeme hodnotit odtokový režim Bíliny jako mírně 

nevyrovnaný.

Největší podíl na celkovém odtoku mají březen (13,83 %) a duben (11,87 %), kdy dochází 

k tání sněhu. Nejméně se na celkovém odtoku podílejí září (5,23 %) a říjen (5,91 %, viz Graf 

3). V těchto měsících většinou dosahují úhrny srážek minimálních hodnot. V březnu dosahuje 

průměrný měsíční průtok v profilu Trmice hodnoty 11,01 m3/s, v září pouze 4, 71 m3/s (viz 

Graf 2).

Graf 2 Průměrné měsíční průtoky v profilu Trmice (období 1995 – 2009)
Zdroj dat: Povodí Ohře



27

listopad 8,19%

prosinec 8,37%

leden 8,97%

únor 11,15%

březen 13,83%duben 11,87%

květen 7,46%

červen 6,80%

červenec 6,00%

srpen 6,20%

září 5,23%

říjen 5,91%

Graf 3 Podíl jednotlivých měsíců na celkovém odtoku
Zdroj dat: Povodí Ohře

5.3 Variabilita ročních průtoků

Variabilita ročních průtoků byla hodnocena na základě pravděpodobnosti překročení (viz 

Tabulka 6). Pravděpodobnost překročení byla vypočítána podle vztahu (m-0,3)/(n+0,4), kde 

m je pořadí průměrných ročních průtoků seřazených sestupně a n počet členů řady. Ve 

sledovaném období byl zaznamenán nejvyšší průměrný roční průtok v roce 1999 (8,6 m3/s), 

nejnižší v roce 2004 (4,13 m3/s, viz Graf 4).

Tabulka 6 Průměrné roční průtoky v profilu Trmice a pravděpodobnost překročení
Zdroj dat: Povodí Ohře

Pořadí Rok Qr (m
3
/s)

Pravděpodobnost 
překročení (%) Hodnocení

1 1999 8,60 4,55 mimořádně vodný rok

2 2002 8,32 11,04 vodný rok

3 2000 8,04 17,53 vodný rok

4 2005 7,68 24,03 vodný rok

5 1995 7,52 30,52 vodný rok

6 2003 7,46 37,01 vodný rok

7 1997 6,63 43,51 průměrně vodný rok

8 1996 6,50 50,00 průměrně vodný rok

9 1998 6,43 56,49 průměrně vodný rok

10 2008 6,28 62,99 málo vodný rok

11 2009 5,92 69,48 málo vodný rok

12 2001 5,73 75,97 málo vodný rok

13 2007 5,08 82,47 málo vodný rok

14 2006 4,99 88,96 málo vodný rok

15 2004 4,13 95,45 mimořádně málo vodný rok
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Graf 4 Průměrné roční průtoky v profilu Trmice v období 1995 – 2009
Zdroj dat: Povodí Ohře

Na základě režimu odtoku může být tok Bíliny rozdělen do dvou úseků. Na horní části 

toku po vodní nádrž Jirkov není odtokový režim antropogenně ovlivněn a variabilita průtoku 

je zde velmi vysoká. V části toku od vodní nádrže Jirkov až po ústí je odtokový režim 

ovlivněn přehradami a od Jirkova také Podkrušnohorským přivaděčem. Odtokový režim 

v tomto úseku může být charakterizován jako mírně nevyrovnaný.
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6 Nástroje ochrany vodních ekosystémů a zdrojů v povodí Bíliny

6.1 Legislativní nástroje ochrany

Z právních předpisů týkajících se ochrany vodních ekosystémů a zdrojů patří mezi 

nejvýznamnější Rámcová směrnice o vodní politice schválená v roce 2000 (EC, 2000), která 

je závazná pro všechny členské státy Evropské unie, Zákon o ochraně přírody a krajiny 

114/1992 Sb. (Vláda ČR, 2010) a Zákon o vodách 254/2001 Sb. (Vláda ČR, 2001).

Mezi hlavní cíle Rámcové směrnice o vodní politice patří ochrana a zlepšení stavu všech 

útvarů povrchových vod. Do 15 let od data přijetí směrnice by měly všechny útvary 

povrchových vod dosáhnout dobrého stavu (EC, 2000). Podrobnější informace o směrnici 

jsou uvedeny v kapitole 2.2.

Podle Zákona o ochraně přírody a krajiny je jedním z cílů ochrany přírody ovlivňování 

vodního hospodářství s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních 

ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, 

ploch a ekosystémů (zákon 114/1992 Sb.). Hlavním praktickým dopadem zákona je 

vyhlašování chráněných území. V této práci je věnována pozornost maloplošným chráněným 

územím a lokalitám NATURA 2000 v povodí Bíliny, které jsou zaměřeny na ochranu 

vodních ekosystémů (PR Malhostický rybník, PR a EVL Cínovecké rašeliniště, EVL Kateřina 

mokřad a EVL Strádovský rybník). Poloha jednotlivých chráněných území je znázorněna na 

Mapě 3.

Přírodní rezervace Malhostický rybník se nachází v údolní nivě Bíliny v blízkosti obce 

Rtyně nad Bílinou. Chráněna je mělká vodní plocha s rákosem porostlými břehy. Rezervace je 

ojedinělou ornitologickou lokalitou s výskytem 128 druhů ptáků, z toho 48 druhů je zvláště 

chráněno, z kriticky ohrožených druhů se zde vyskytují luňák hnědý (Milvus migrans), 

morčák velký (Mergus merganser), rybák černý (Chlidonias niger), bukáček malý 

(Ixobrychus minutus), strnad luční (Emberiza calandra) a orlovec říční (Pandion haliaetus)

(drusop.nature.cz).

Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Cínovecké rašeliniště se nachází 

v Krušných horách západně od Cínovce. Chráněna jsou zachovalá rašeliniště vrchovištního 

typu. Vyskytuje se zde velké množství vzácných druhů rašeliništních rostlin, například bříza 

pýřitá (Betula pubescens), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šicha černá 

(Empetrum nigrum), rojovník bahenní (Ledum palustre) a klikva bahenní (Oxycoccus 

palustris) (www.natura2000.cz).
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Evropsky významná lokalita Kateřina – mokřad leží v blízkosti obce Modlany. 

Předmětem ochrany je mokřadní plocha obklopená rozptýlenou zelení se vzrostlými 

dřevinami (topol, vrba, olše). Vyskytuje se zde vzácný druh kuňka ohnivá (Bombina 

bombina) a další druhy obojživelníků (www.natura2000.cz).

Evropsky významná lokalita Strádovský rybník se nachází severně od města Chabařovice. 

Chráněn je rybník obklopený vzrostlými dřevinami (topol, jasan, olše, bříza) s omezenými 

litorálními porosty. V lokalitě se vyskytuje kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

(www.natura2000.cz).

Zákon o vodách obsahuje část týkající se ochrany vodních poměrů a zdrojů. Podle zákona 

jsou vlastníci pozemků povinni zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních 

poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování 

odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční 

schopnosti krajiny (zákon 254/2001 Sb.). Zákon vymezuje několik druhů chráněných území, 

z nichž nejvýznamnější jsou chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranná pásma 

vodních zdrojů.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou území, ve kterých dochází vlivem 

přírodních podmínek k výrazné akumulaci vod. V povodí Bíliny se nachází Chráněná oblast 

přirozené akumulace povrchových vod Krušné hory. V oblasti je mimo jiné zakázáno 

zmenšovat rozsah lesních pozemků, odvodňovat lesní a zemědělské pozemky, těžit rašelinu a 

ukládat radioaktivní odpady. Ochranná pásma vodních zdrojů jsou zřizována k ochraně 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 

využívaných pro zásobování pitnou vodou (zákon 254/2001 Sb.).

6.2 Nelegislativní nástroje ochrany

Mezi nelegislativní nástroje ochrany vodních ekosystémů a zdrojů patří především činnost 

správce vodních toků, kterým je v tomto případě státní podnik Povodí Ohře. Nejvýznamnější 

činností správce toku v oblasti ochrany vodních ekosystémů je provádění revitalizací vodních 

toků. Plánované revitalizace jsou uvedeny v Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe 

(Povodí Ohře, 2009).

Mezi nejvýznamnější projekty patří návrh revitalizace Ervěnického koridoru. Návrh je 

prozatím ve fázi zpracování projektové dokumentace. Ervěnický koridor je zatrubněný úsek 

řeky Bíliny dlouhý 3,11 km v oblasti mezi Jirkovem a Mostem (říční km 60,1 – 63,3). Byl 

vybudován v letech 1978 – 1982 na výsypce dolu ČSA. V současnosti po ukončené 



31

konsolidaci výsypky je možné obnovit koryto vodního toku. Podle návrhu bude vyhloubeno 

nové koryto, jeho trasa bude meandrovat. Kapacita koryta bude odpovídat průtoku Q100, 

návrhová hodnota je 22 m3/s. Ke stabilizaci koryta bude provedeno opevnění kamenem, na 

břehu se ponechají balvany a staré kmeny jako úkryty pro živočichy. Mezi cílové druhy 

dřevin v okolí nového koryta byly navrženy dub zimní (Quercus patrala), habr obecný 

(Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice 

černá (Pinus nigra), javor babyka (Acer campestere) a javor klen (Acer pseudoplatanus). 

Projekt se dále zabývá vybudováním nových komunikací podél koryta, které by měly být 

využívány také pro sportovní účely (Marešová, Hejduková, Punčochář, 2009).

Dále je plánována revitalizace úseku Bíliny mezi Mostem a Chemopetrolem Litvínov (46. 

– 50. říční km). Hlavním cílem revitalizace je zlepšení propustnosti pro migraci ryb a 

zpřístupnění úseku veřejnosti. Podél koryta bude vybudována cyklostezka (Povodí Ohře, 

2009)

Další činností zajišťovanou správcem toku v oblasti ochrany vodních ekosystémů a zdrojů 

je monitoring kvality vody. V současnosti je komplexní monitoring prováděn pouze u 

chemických a biologických ukazatelů kvality. Správce toku dosud neprovádí 

hydromorfologický průzkum.
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Mapa 3 Chráněná území v povodí Bíliny zaměřená na ochranu vodních ekosystémů a zdrojů
Zdroj dat: mapy.nature.cz, DIBAVOD
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7 Výsledky

V této části práce jsou prezentovány výsledky hydromorfologického průzkumu řeky 

Bíliny s využitím metody HEM. Samostatně jsou hodnoceny zóny koryta, dna, břehů a 

inundačního území. Hodnoceno je také proudění a odtokový režim. Na závěr je 

charakterizován celkový hydromorfologický stav mapovaných úseků.

7.1 Koryto a trasa toku

V zóně koryta a trasy toku byly hodnoceny následující parametry: upravenost trasy toku, 

podélná průchodnost koryta, variabilita šířky koryta, variabilita zahloubení v podélném 

profilu a variabilita hloubek v příčném profilu.

Nejlepší hodnocení je dosahováno na horním toku řeky v Krušných horách. Trasa koryta 

je přirozeně zákrutová, variabilita šířky koryta i variabilita hloubek je zde vysoká. V úsecích 

BIL007 (Zákoutí), BIL008 (mezi Zákoutím a Mezihořím), BIL017 (Telšské údolí) a BIL023 

(u Jirkova) se ovšem nacházejí nízké stupně (výška do 0,5 m), které negativně ovlivňují 

migrační propustnost toku. Hydromorfologická kvalita zde dosahuje hodnot 1 – 2. Podobně 

příznivé hodnocení bylo dosaženo na úsecích v Českém středohoří (BIL091 – BIL121). Trasa 

koryta zde má přirozený průběh a podélná průchodnost koryta zde není omezena. Variabilita 

šířky koryta a hloubek je zde ovšem nižší. K výraznějším úpravám došlo pouze v úseku 

BIL116 mezi Řehlovicemi a Stadicemi, kde byla řeka napřímena. 

Obrázek 1 Přírodě blízké koryto Bíliny 
v pramenné oblasti (BIL002)

Obrázek 2 Nízký stupeň v Bílině (BIL081)
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Hydromorfologické kvality 3 dosáhly úseky mezi Jirkovem a Ervěnickým koridorem 

(BIL027, BIL031, BIL034, BIL035), většina úseků v oblasti mezi Ervěnickým koridorem a 

Mostem (BIL044, BIL045, BIL046, BIL054, BIL057, BIL058, BIL061, BIL062 a  BIL068) a 

úseky v Ústí nad Labem (BIL132 a BIL133). Mezi Ervěnickým koridorem a Mostem byla 

vybudována v souvislosti s těžební činností přeložka toku. Koryto má v těchto úsecích 

většinou napřímený nebo zákrutový průběh, variabilita šířky koryta a hloubek je zde 

minimální. Podélná průchodnost koryta většinou není omezena, nízký stupeň se nachází 

pouze v úseku BIL027 v Jirkově. 

Hydromorfologické kvality 4 dosáhly úseky BIL030 v Jirkově, BIL038 v oblasti Ervěnic, 

BIL053 a BIL067 v oblasti přeložky toku mezi Ervěnickým koridorem a Mostem, BIL081 a 

BIL082 v Bílině a BIL088 v Hostomicích. Řeka byla v těchto úsecích napřímena, variabilita 

šířek a hloubek koryta je vzhledem k úpravám koryta minimální.  Nízké stupně se nachází 

v úsecích BIL030 v Jirkově, BIL038 v oblasti Ervěnic a BIL081 v Bílině.

Celkově je v zóně koryta 12 úseků hodnoceno stupněm 1, 16 úseků stupněm 2, 18 úseků 

stupněm 3 a 7 úseků stupněm 4 (viz Příloha 2). Poměrně příznivé hodnocení je způsobeno 

především vysokou váhou parametru podélná průchodnost koryta. Na řece Bílině se totiž 

nachází pouze minimální množství stupňů, trasa koryta však byla významně modifikována. 

Četnost a délkové zastoupení jednotlivých stupňů hydromorfologické kvality zóny koryta a 

trasy toku zobrazují Graf 5 a Graf 6.
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Mapa 4 Hydromorfologická kvalita mapovaných úseků v zóně koryta a trasy toku
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7.2 Dno

V zóně dna byly hodnoceny následující parametry: variabilita struktur dna, dnový 

substrát, upravenost dna a mrtvé dřevo v korytě.

Hydromorfologické kvality 1 dosáhly pouze 2 úseky v pramenné oblasti (BIL001 a BIL 

002). Nebyly zde zaznamenány žádné úpravy dna, dnový substrát je tvořen především pískem 

a štěrkem. Pouze v těchto úsecích byl zaznamenán výskyt mrtvého dřeva v korytě. Příznivě 

jsou hodnoceny také další úseky v Krušných horách po vodní nádrž Jirkov (BIL007 –

BIL017) (hydromorfologická kvalita 2). Dno zde není upraveno, vzhledem k vyššímu spádu 

zde dnový substrát tvoří především kameny a štěrk. Variabilita struktur dna je zde vysoká, byl 

zaznamenán výskyt peřejí, tůní, mělčin, ostrovů a lavic.

Obrázek 3 Koryto Bíliny mezi Mezihořím a 
Orasínem (BIL015)

Obrázek 4 Písčitá akumulace v korytě 
Bíliny u Zákoutí (BIL008)

Úseky mezi Jirkovem a Ervěnickým koridorem (BIL030 – BIL035) dosáhly 

hydromorfologické kvality 4 - 5. Dno je zde zpevněno betonem nebo kamennou dlažbou, 

dnový substrát tvoří především písek a štěrk. Vzhledem k úpravám toku nebyly zaznamenány 

téměř žádné struktury dna.

V oblasti přeložky toku mezi Ervěnickým koridorem a Mostem (BIL038 – BIL067) jsou 

úseky hodnoceny hydromorfologickou kvalitou 5. Dnový substrát tvoří především jíl, dno je 

zpevněno kamenným pohozem a nevyskytují se zde žádné struktury dna.

Mezi Mostem a Bílinou (BIL068 – BIL076) a v oblasti Bíliny a Hostomic (BIL080 –

BIL089) je zóna dna hodnocena hydromorfologickou kvalitou 4 - 5. Dno je většinou 

zpevněno kamenným pohozem, v Bílině také betonem a kamennou dlažbou. Dnový substrát 
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je tvořen většinou jílem a pískem, vzhledem k úpravám toku (napřímení a zahloubení koryta) 

se zde většinou nevyskytují žádné struktury dna.

Příznivěji jsou hodnoceny úseky v Českém středohoří (BIL097 – BIL110), které většinou 

dosáhly hydromorfologické kvality 3. Lepší hodnocení je způsobeno především větší 

variabilitou struktur dna a dnového substrátu. Dnový substrát je zde tvořen pískem, štěrkem a 

místy také kameny. Dno je většinou zpevněno kamenným pohozem, ze struktur dna se 

vyskytují především tůně a peřeje. Místy se také v této oblasti vyskytují úseky s hodnocením 

2 (BIL100 u Lbína a BIL109 u Rtyně nad Bílinou). V těchto úsecích je dno bez známek 

úprav. Mezi Řehlovicemi a Trmicemi (BIL 115 – BIL121) jsou úseky hodnoceny stupněm 4, 

v těchto úsecích nebyly zaznamenány žádné struktury dna.

Úseky v Trmicích a Ústí nad Labem (BIL126 – BIL133) jsou v zóně dna hodnoceny 

hydromorfologickou kvalitou 5. Dno je zpevněno kamenným pohozem, v centru Trmic a Ústí 

nad Labem také betonem, dnový substrát tvoří jíl a nevyskytují se zde žádné struktury dna.

Celkově dosáhly v zóně dna 2 úseky stupně 1, 8 úseků stupně 2, 7 úseků stupně 3, 15 

úseků stupně 4 a 21 úseků stupně 5 (viz Příloha 2). Četnost a délkové zastoupení jednotlivých 

stupňů hydromorfologické kvality zóny dna zobrazují Graf 7 a Graf 8.
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Mapa 5 Hydromorfologická kvalita mapovaných úseků v zóně dna
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7.3 Břeh a inundační území

V zóně břehu a inundačního území byly hodnoceny následující parametry: upravenost 

břehu, břehová vegetace, využití příbřežní zóny a využití údolní nivy.

Úseky v pramenné oblasti (BIL001 a BIL002) dosáhly hydromorfologické kvality 1. 

Břehy jsou zde bez známek úprav, příbřežní zóna a údolní niva jsou pokryty hospodářským 

lesem a vlhkými loukami. Úsek BIL007 v Zákoutí je hodnocen hydromorfologickou kvalitou 

4. Pravý břeh, podél kterého vede silnice, je opevněn betonem a nevyskytuje se zde břehová 

vegetace. V části příbřežní zóny a údolní nivy se nachází roztroušená zástavba. Další úseky 

v Krušných horách až po Jirkov (BIL008 – BIL023) dosáhly stupně 2 – 3. Stupněm 2 jsou 

hodnoceny úseky BIL015 mezi Mezihořím a Orasínem a BIL017 v Telšském údolí. Břehy 

jsou zde většinou opevněny kamenným pohozem, příbřežní zónu a údolní nivu pokrývají lesy. 

Stupněm 3 jsou klasifikovány úseky BIL008 u Mezihoří, BIL016 mezi Mezihořím a 

Orasínem a BIL023 a BIL024 pod VD Jirkov. V těchto úsecích se v příbřežní zóně místy 

vyskytuje roztroušená zástavba. 

V Jirkově (BIL027, BIL030, BIL031) dosáhly úseky hydromorfologické kvality 4 – 5. 

Břehy jsou opevněny kamenným pohozem nebo betonem a jsou pokryty galeriovou vegetací, 

ve středu města jsou zcela bez vegetace. Příbřežní zóna a údolní niva jsou zcela zastavěny.

Úseky mezi Jirkovem a Ervěnickým koridorem (BIL034, BIL035) jsou hodnoceny 

stupněm 3. Příbřežní zóna a niva jsou pokryty travními porosty. Břehy jsou zde opevněny 

kamennou dlažbou nebo betonem a jsou bez břehové vegetace.

Úsek BIL038 v oblasti Ervěnic je hodnocen stupněm 5. Břehy jsou zpevněny betonem, 

břehovou vegetaci tvoří jednotlivé stromy a keře a příbřežní zóna a niva jsou zastavěny 

průmyslovými podniky.

Obrázek 5 Opevnění břehu kamenným 
pohozem u Mezihoří (BIL015)

Obrázek 6 Nová výsadba břehové vegetace u 
Hostomic (BIL091)
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V oblasti, kde řeka protéká kolem Kopistské výsypky (BIL044 – BIL058), se vyskytují 

úseky s poměrně rozdílným hodnocením. Úsek BIL045 byl hodnocen stupněm 2. Nebyly zde 

zaznamenány žádné úpravy břehu a příbřežní zóna je pokryta plochami ležícími ladem. Úsek 

BIL044 byl klasifikován stupněm 3, břehy jsou bez známek úprav a příbřežní zónu pokrývá 

roztroušená zástavba. Hydromorfologické kvality 3 dosáhl rovněž úsek BIL046. Zde jsou 

ovšem břehy opevněny betonem. Poměrně příznivé hodnocení je ovlivněno především 

příbřežní zónou, která je pokryta plochami ležícími ladem a lesem (rekultivace výsypky). 

Úseky BIL053 a BIL054 jsou klasifikovány stupněm 4. Břehy jsou zde opevněny kamenným 

pohozem a jsou pokryty přerušovanými pásy vegetace, příbřežní zóna na levém břehu je 

nepříznivě ovlivněna průmyslovými objekty.

V oblasti Mostu a Obrnic je úsek BIL061 hodnocen stupněm 3, břehy jsou zde bez 

známek úprav a jsou pokryty přerušovanými pásy vegetace. Úseky BIL062 a BIL068 jsou 

klasifikovány stupněm 4, břehy jsou zde opevněny kamenným pohozem. Nejvíce 

antropogenně ovlivněným úsekem v této oblasti je BIL067 v Obrnicích, který dosáhl stupně 5. 

Břehy jsou zde opevněny betonem a břehovou vegetaci tvoří jednotlivé stromy a keře. 

Příbřežní zóna a údolní niva jsou v této oblasti zcela zastavěny. 

Obrázek 7 Údolní niva u Rtyně nad Bílinou 
(BIL109)

Obrázek 8 Bílina v intravilánu Lbína 
(BIL101)
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V oblasti mezi Obrnicemi a Bílinou jsou břehy bez známek úprav a jsou pokryty 

přerušovanými pásy vegetace. Úsek BIL074 dosáhl hydromorfologické kvality 2, příbřežní 

zóna je zde tvořena loukami. V úsecích BIL074 a BIL075 je příbřežní zóna pokryta 

roztroušenou zástavbou, z tohoto důvodu jsou tyto úseky hodnoceny stupněm 3. 

V Bílině (BIL080, BIL081 a BIL082) jsou břehy a příbřežní zóna velmi silně 

antropogenně ovlivněny, úseky jsou zde hodnoceny stupněm 5. Příbřežní zóna a údolní niva 

jsou zastavěny, břehovou vegetaci tvoří přerušované pásy vegetace, v centru Bíliny jsou břehy 

zcela bez vegetace. Koryto je zde opevněno betonem nebo kamennou dlažbou. V 

oblasti Hostomic byly úseky (BIL087, BIL088 a BIL089) klasifikovány stupněm 4. Břehy 

jsou zde opevněny kamenným pohozem a jsou pokryty přerušovanými pásy vegetace. 

Příbřežní zóna a údolní niva jsou pokryty roztroušenou zástavbou. 

V oblasti Českého středohoří se střídají antropogenně málo až středně ovlivněné úseky se 

silně antropogenně ovlivněnými úseky protékajícími intravilány obcí. Úsek BIL100 u Lbína 

dosáhl hydromorfologické kvality 1. Břehy jsou zde bez známek úprav, příbřežní zóna a 

údolní niva jsou pokryty lesem s přirozenou skladbou dřevin a loukami. Úseky BIL099 u 

Lbína a BIL108 a BIL109 u Rtyně nad Bílinou byly klasifikovány stupněm 2. Příbřežní zóna

je zde tvořena loukami, břehy jsou místy zpevněny kamenným pohozem a jsou pokryty 

přerušovanými pásy vegetace. Úseky BIL097, BIL104 a BIL116 dosáhly stupně 3. Příbřežní 

zóna a údolní niva jsou pokryty loukami nebo ornou půdou, břehy jsou zpevněny kamenným 

pohozem a břehovou vegetaci tvoří jednotlivé stromy a keře. Úseky v intravilánech obcí 

(BIL101 ve Lbíně, BIL110 ve Rtyni nad Bílinou, BIL115 v Řehlovicích a BIL117 ve 

Stadicích) dosahují hydromorfologické kvality 4. Koryto je zde opevněno kamenným 

pohozem, břehovou vegetaci tvoří jednotlivé stromy a keře a příbřežní zóna je zastavěna.

Obrázek 9 Údolní niva u Lbína (BIL099) Obrázek 10 Bílina protékající kolem 
Kopistské výsypky (BIL046)
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V urbanizované oblasti Trmic a Ústí nad Labem dosahují úseky hydromorfologické 

kvality 4 – 5. Stupněm 4 jsou hodnoceny úseky BIL127 a BIL132. Břehy jsou zde zpevněny 

kamenným pohozem a pokryty přerušovanými pásy vegetace, údolní niva je zcela zastavěna. 

Úseky v centru Trmic a Ústí nad Labem (BIL126 a BIL133) dosáhly hydromorfologické 

kvality 5. Koryto je zde opevněno betonem, břehy jsou zcela bez vegetace. Příbřežní zónu a 

údolní nivu pokrývá souvislá zástavba.

Celkově dosáhly v zóně koryta a inundačního území 3 úseky stupně 1, 7 úseků stupně 2, 

14 úseků stupně 3, 20 úseků stupně 4 a 9 úseků stupně 5 (viz Příloha 2). Četnost a délkové 

zastoupení jednotlivých stupňů hydromorfologické kvality zóny břehů a inundačního území 

zobrazují Graf 9 a Graf 10.
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Mapa 6 Hydromorfologická kvalita mapovaných úseků v zóně břehů a inundačního území
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7.4 Proudění a hydrologický režim

V této kategorii byly hodnoceny následující parametry: charakter proudění, ovlivnění 

hydrologického režimu, průchodnost inundačního území a variabilita průtoku (hodnocena na 

základě výpočtu variačního koeficientu z průměrných denních průtoků v období 2007 – 2009 

v profilech VD Jirkov, Most a Trmice).

Nejlepšího hodnocení dosáhly úseky v Krušných horách po vodní nádrž Jirkov (BIL001 –

BIL017). Hydromorfologická kvalita dosahuje v této oblasti hodnot 1 – 2. Variabilita typů 

proudění je zde vysoká (střídají se peřejnaté úseky s tůněmi), hydrologický režim není 

antropogenně ovlivněn a variabilita průtoku je v této oblasti velmi vysoká (hodnota variačnho 

koeficientu v profilu VD Jirkov je 1,32). Průchodnost inundačního území je ovšem místy 

narušena silnicemi vedoucími podél koryta.

Celý tok od vodní nádrže Jirkov je již výrazněji antropogenně ovlivněn. Hydrologický 

režim je ovlivněn vodními nádržemi a v úsecích od Jirkova také Podkrušnohorským 

přivaděčem, který nadlepšuje průtoky. Variabilita průtoku je tedy výrazně nižší než na horním 

toku (hodnota variačního koeficientu v profilu Most je 0,68, v profilu Trmice pouze 0,5). 

Průchodnost inundačního území je v naprosté většině úseků omezována silnicemi a 

železnicemi vedoucími podél koryta. Variabilita typů proudění je většinou nízká. Většina 

úseků na dolním toku dosáhla hydromorfologické kvality 4 – 5. Lépe jsou hodnoceny některé 

úseky v Českém středohoří (BIL097, BIL099 a BIL100 v okolí Lbína, BIL105, BIL108, 

BIL110 a BIL115 u Rtyně nad Bílinou a BIL116 a BIL117 mezi Řehlovicemi a Stadicemi), 

kde byla zaznamenána větší variabilita typů proudění (peřejnaté úseky, tůně). Tyto úseky jsou 

hodnoceny stupněm 3.

Celkově dosáhly v této kategorii 4 úseky stupně 1, 3 úseky stupně 2, 13 úseků stupně 3, 

20 úseků stupně 4 a 13 úseků stupně 5 (viz Příloha 2). Četnost a délkové zastoupení 

jednotlivých stupňů hydromorfologické kvality v kategorii proudění a hydrologický režim 

zobrazují Graf 11 a Graf 12.
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Graf 11 Četnost zastoupení jednotlivých 
stupňů hydromorfologické kvality v kategorii 
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Graf 12 Délkové zastoupení jednotlivých 
stupňů hydromorfologické kvality 

v kategorii proudění a hydrologického 
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Obrázek 11 Koryto Bíliny v Ústí nad Labem 
(BIL133)

Obrázek 12 Koryto Bíliny v Jirkově 
(BIL030)
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Mapa 7 Hydromorfologická kvalita mapovaných úseků v kategorii proudění a 
hydrologického režimu
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7.5 Celkový hydromorfologický stav mapovaných úseků

V celkovém hodnocení dosáhly hydromorfologické kvality 1 pouze 3 úseky (4 % 

mapované délky) v Krušných horách (BIL001 a BIL002 v pramenné oblasti a BIL015 mezi 

Mezihořím a Orasínem). Úseky mají přírodní charakter s minimem antropogenních zásahů. 

Trasa koryta je zde přirozeně zákrutová, variabilita šířek a hloubek koryta je velmi vysoká. 

Břehy a dno nejsou upraveny, příbřežní zóna a údolní niva jsou pokryty hospodářským lesem 

a vlhkými loukami. Průchodnost inundačního území zde není omezena. Odtokový režim není 

antropogenně ovlivněn a variabilita průtoků je v této oblasti velmi vysoká.

Hydromorfologické kvality 2 dosáhlo celkem 7 mapovaných úseků (14,13 % mapované 

délky) v oblasti Krušných hor (BIL008 u Mezihoří, BIL016 mezi Mezihořím a Orasínem, 

BIL017 v Telšském údolí) a Českého středohoří (BIL099 a BIL100 u Lbína, BIL108 a 

BIL109 u Rtyně nad Bílinou). Tyto úseky mají přírodě blízký charakter, antropogenní 

ovlivnění je zde však již vyšší. V Krušných horách má trasa toku přirozený průběh, břehy jsou 

ovšem opevněny kamenným pohozem. Byla zde zaznamenána vysoká variabilita struktur dna, 

vyskytují se zde tůně, mělčiny, ostrovy a lavice. Variabilita typů proudění je rovněž vysoká, 

střídají se zde peřejnaté úseky s tůněmi. Ve využití příbřežní zóny a údolní nivy převažují lesy 

a louky, průchodnost inundačního území je částečně omezena silnicemi vedoucími podél 

koryta. Variabilita průtoků je zde velmi vysoká. V Českém středohoří je trasa toku přirozeně 

zákrutová, břehy a dno jsou místy opevněny kamenným pohozem. Příbřežní zóna a údolní 

niva jsou pokryty většinou loukami a pastvinami.

Hydromorfologickou kvalitou 3 je hodnoceno celkem 16 úseků, tedy 29,8 % mapované 

délky (v Krušných horách pod přehradou Jirkov, mezi Obrnicemi a Bílinou, úseky v obcích 

v Českém středohoří). Tyto úseky jsou středně antropogenně ovlivněny. Trasa toku byla místy 

napřímena, variabilita šířek a hloubek koryta je zde nízká. Břehy a dno jsou většinou 

opevněny kamenným pohozem a jsou pokryty galeriovou vegetací nebo přerušovanými pásy 

vegetace. Příbřežní zóna a údolní niva jsou pokryty většinou ornou půdou nebo roztroušenou 

zástavbou.

Hydromorfologické kvality 4 dosáhlo celkem 22 úseků (43,53 % mapované délky). Tyto 

úseky se nacházejí většinou v urbanizovaných oblastech (Jirkov, Most, Obrnice, Bílina, 

Hostomice, Trmice, Ústí nad Labem) a také v oblasti přeložky toku mezi Jirkovem a Mostem. 

Trasa toku je zde výrazně napřímena, břehy jsou zpevněny kamenným pohozem nebo 

betonem. Břehovou vegetaci tvoří většinou jednotlivé stromy a keře. Variabilita šířek a 

hloubek koryta je minimální, nebyly zde zaznamenány žádné struktury dna. Příbřežní zóna a 
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údolní niva jsou pokryty souvislou zástavbou nebo plochami ležícími ladem. Hydrologický 

režim je ovlivněn Podkrušnohorským přivaděčem, který nadlepšuje průtoky.

Hydromorfologickou kvalitou 5 je hodnoceno celkem 5 úseků, tedy 8,5 % mapované 

délky (BIL038 v oblasti Ervěnic, BIL067 v Obrnicích, BIL080 a BIL081 v centru Bíliny a 

BIL133 v centru Ústí nad Labem). Tyto úseky jsou velmi silně antropogenně ovlivněny. Trasa 

toku je napřímená, břehy a dno jsou opevněny betonem. Břehovou vegetaci tvoří jednotlivé 

stromy a keře, v centru Bíliny a Ústí nad Labem se břehová vegetace vůbec nevyskytuje.

Vzhledem k úpravám toku je variabilita šířek a hloubek koryta minimální. Příbřežní zóna niva 

jsou pokryty souvislou zástavbou. Četnost a délkové zastoupení jednotlivých stupňů 

hydromorfologické kvality v celkovém hodnocení zobrazují Graf 13 a Graf 14.
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Obrázek 13 Bílina ve Rtyni nad Bílinou 
(BIL110)

Obrázek 14 Bílina mezi vodní nádrží Újezd 
a Ervěnickým koridorem (BIL034)
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Mapa 8 Celková hydromorfologická kvalita mapovaných úseků
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8 Shrnutí výsledků a diskuze

Na základě provedeného hydromorfologického průzkumu lze tok řeky Bíliny rozdělit na 

10 úseků s odlišnými hydromorfologickými podmínkami a antropogenním ovlivněním:

1. Horní tok po vodní nádrž Jirkov – v této oblasti převažují přírodní nebo přírodě blízké 

úseky. Trasa koryta je přirozená, údolní niva je pokryta většinou hospodářským lesem    

nebo loukami. Hydrologický režim není antropogenně ovlivněn a variabilita průtoku je 

zde velmi vysoká.

2. Oblast mezi vodní nádrží Jirkov a vodní nádrží Březenec – vodní tok je zde středně 

antropogenně ovlivněn. Koryto je místy opevněno kamenným pohozem nebo 

betonem, údolní niva je pokryta lesem nebo roztroušenou zástavbou. Hydrologický 

režim je ovlivněn vodní nádrží Jirkov.

3. Oblast mezi Jirkovem a Ervěnickým koridorem – vodní tok je zde silně antropogenně 

ovlivněn. Údolní niva je zastavěna nebo pokryta plochami ležícími ladem, koryto je 

opevněno kamenným pohozem nebo betonem. Břehová vegetace je tvořena 

jednotlivými stromy nebo keři, v Jirkově jsou břehy zcela bez vegetace. Hydrologický 

režim je ovlivněn Podkrušnohorským přivaděčem.

4. Ervěnický koridor – zatrubněný úsek řeky s délkou 3,11 km, plánuje se revitalizace 

tohoto úseku.

5. Oblast mezi Ervěnickým koridorem a Mostem – v důsledku těžby hnědého uhlí zde 

byla vybudována přeložka vodního toku. Koryto má napřímený charakter, údolní niva 

je pokryta roztroušenou zástavbou, plochami ležícími ladem a místy také lesem.

6. Oblast Mostu a Obrnic – řeka zde protéká oblastí se souvislou zástavbou. Koryto je 

napřímené, břehy jsou opevněny kamenným pohozem nebo betonem a jsou pokryty 

většinou přerušovanými pásy vegetace.

7. Oblast mezi Obrnicemi a Bílinou – vodní tok je zde středně antropogenně ovlivněn. 

Koryto je místy napřímené, údolní nivu pokrývají louky a roztroušená zástavba.

Průchodnost inundačního území je negativně ovlivněna silnicí a železnicí vedoucími 

podél koryta.

8. Oblast Bíliny a Hostomic – vodní tok je zde silně antropogenně ovlivněn. Koryto je 

napřímené, břehy jsou zpevněny většinou kamennou dlažbou a betonem. Břehovou 

vegetaci tvoří většinou jednotlivé stromy a keře, v centru Bíliny jsou břehy zcela bez 

vegetace. Příbřežní zóna a údolní niva jsou zcela zastavěny.

9. Oblast Českého středohoří – střídají se zde antropogenně málo až středně ovlivněné 
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úseky se silně antropogenně ovlivněnými úseky v intravilánech obcí. V antropogenně 

málo ovlivněných oblastech má trasa toku přirozený průběh, břehy jsou většinou 

zpevněny kamenným pohozem a jsou pokryty galeriovou vegetací nebo 

přerušovanými pásy vegetace. Ve využití údolní nivy převládají lesy s přirozenou 

skladbou dřevin, louky a pastviny. 

10. Oblast Trmic a Ústí nad Labem – vodní tok zde protéká souvisle zastavěnou oblastí. 

Koryto je místy napřímené, břehy jsou opevněny kamenným pohozem a betonem. 

Břehovou vegetaci tvoří jednotlivé stromy a keře, v centru Trmic a Ústí nad Labem 

jsou břehy zcela bez vegetace.

V průběhu mapování byla potvrzena vhodnost metody HEM pro hodnocení silně 

antropogenně ovlivněných vodních toků, byly však zjištěny některé nedostatky. 

Problematické bylo zejména hodnocení parametru trasa toku. V oblasti mezi Jirkovem a 

Mostem byla vybudována přeložka, s tím ovšem metodika vůbec nepočítá. Navrhuji tedy 

doplnit tento parametr o kategorii „přeložka vodního toku“. Problematické bylo také 

hodnocení parametrů využití příbřežní zóny a údolní nivy. V některých oblastech jsou 

příbřežní zóna a údolní niva pokryty plochou ležící ladem. Tuto kategorii ovšem metodika 

neobsahuje. Navrhuji proto doplnit parametry využití příbřežní zóny a údolní nivy o kategorii 

„plocha ležící ladem“. Nedostatečné množství kategorií je také v parametru úpravy dna. Zde 

navrhuji doplnění o kategorii „zpevnění dna kamenným pohozem“. Ostatní parametry již bylo 

možné stanovit jednoznačně, celkově je tedy tato metoda velmi dobře prakticky aplikovatelná.
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9 Závěr

Hlavním cílem práce bylo zhodnotit hydromorfologický stav a antropogenní ovlivnění 

vybraných úseků řeky Bíliny. Pro hodnocení byla použita metodika HEM, která vychází 

z evropské Rámcové směrnice o vodní politice a je kompatibilní s normou ČSN EN 14614 

Jakost vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek. Metoda je 

založena na terénním průzkumu, mapovány jsou délkově heterogenní úseky. Hodnocené 

parametry se sledují v zónách koryta a trasy toku, dna a břehů a inundačního území, hodnotí 

se také proudění a hydrologický režim. Celkem je v každém úseku hodnoceno 17 parametrů.

Z výsledků průzkumu je zřejmé, že řeka Bílina je antropogenně velmi silně ovlivněným 

tokem. 52 % mapovaných úseků dosáhlo hydromorfologické kvality 4 – 5, pouze 18 % úseků 

lze hodnotit jako přírodní nebo přírodě blízké (hydromorfologická kvalita 1 – 2). Přírodní a 

přírodě blízké úseky se nacházejí zejména na horním toku v Krušných horách (po vodní nádrž 

Jirkov), místy také v Českém středohoří (okolí Lbína a Rtyně nad Bílinou). Antropogenně 

silně ovlivněné úseky jsou lokalizovány zejména v oblasti přeložky toku mezi Jirkovem a 

Mostem a také v urbanizovaných oblastech (Jirkov, Most, Bílina, Hostomice, Trmice, Ústí 

nad Labem).

Průzkum potvrdil vhodnost metody HEM pro hodnocení antropogenně silně ovlivněných 

vodních toků, bylo ovšem navrženo několik úprav, zejména doplnění některých kategorií do 

několika sledovaných parametrů.

Dále byl v práci hodnocen odtokový režim řeky Bíliny. Popsána byla variabilita denních, 

měsíčních a ročních průtoků. Na horní části toku v Krušných horách není odtokový režim 

antropogenně ovlivněn, variabilita průtoků je zde vysoká. Na středním a dolním toku řeky je

odtokový režim ovlivněn zejména Podkrušnohorským přivaděčem, variabilita průtoků je zde 

nižší.

Součástí práce bylo také hodnocení současných nástrojů ochrany vodních ekosystémů a 

zdrojů. V povodí Bíliny byla vyhlášena 4 zvláště chráněná území, která se zaměřují na 

ochranu vodních ekosystémů. Na ochraně vodních ekosystémů se podílí také správce toku 

Povodí Ohře s.p. Jeho hlavní činností v této oblasti je plánování revitalizací vodních toků. 

Mezi nejvýznamnější projekty patří plánovaná revitalizace Ervěnického koridoru, která

výrazně přispěje ke zlepšení stavu fyzického habitatu řeky Bíliny.

Výsledky průzkumu budou poskytnuty správci toku Povodí Ohře s.p., který má 

v současnosti hydromorfologický monitoring v kompetenci, lze je využít například pro 

potřeby ochrany přírody a při plánování revitalizací.
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