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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá vlivem člověka na říční síť a jeho negativními
důsledky. Ve 20. století došlo na území severních Čech k zásadní změně v uspořádání
hydrografické sítě. Její charakter byl výrazně antropogenně transformován především
v souvislosti s těžbou uhlí. V zájmu trvale udržitelného využívání vodních zdrojů je tedy
nutné

hledat

v modelovém

řešení

pomocí

ekohydrologických

povodí

Bíliny,

hodnotí

kvalitu

principů.
habitatu

Tato
pomocí

práce,

řešená

dvou

metod

ekomorfologického monitoringu – metody EcoRivHab (Matoušková, 2003, 2007) a
metody LAWA Overview Survey (Fleischhacker, Kern, 2002). Na hlavním toku Bíliny bylo
provedeno vyhodnocení vymezených úseků a srovnávací analýza získaných výsledků
obou aplikovaných metod. Také byla zpracována analýza jakosti povrchových vod
na hlavním toku a shrnuty nejvýznamnější antropogenní zásahy v krajině povodí Bíliny.

Abstract
This diploma thesis deals with human impact on the river network. There are
substantial changes in hydrographical network of the North Bohemia. The river habitat
was influenced by strong human impact, which is connected with coal mining. This
situation calls for solutions if sustainable usage of water resources is to be guaranteed
by ecohydrological principles. This thesis, working out in the Bílina River basin, presents
application of two ecomorphological methods - EcoRivHab (Matoušková, 2003, 2007)
and LAWA Overview Survey (Fleischhacker, Kern, 2002). Their analysis and comparison
of the results were performed on Bílina River. Also there was executed an analysis
of water quality on Bílina River and summary of most significant human modification
in landscape of Bílina River basin.

Resumen
El objetivo fundamental de este trabajo es presentar efectos de la actividad humana
en la red fluvial. El relieve del norte de Bohemia sufrió en el siglo XX una radical
transformación del sistema fluvial causada principalmente por la explotación minera.
Para conseguir una recuperación de la red fluvial hay que buscar soluciones basadas
en hidroecología. El área estudiada del presente trabajo es la cuenca del río Bílina,
ubicada en la región de Bohemia del Norte. Para evaluar el hábitat del río se utilizan dos
métodos:

EcoRivHab

(Matoušková,

2003,

2007)

y

LAWA

Overview

Survey

(Fleischhacker, Kern, 2002). Se efectua una evaluación y una comparación de los
resultados obtenidos. Se realiza un análisis de la calidad de aguas superficiales del río
y un resumen de impactos de la actividad humana más importantes en el ambiente de la
cuenca del río Bílina.
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1

Úvod
Charakter a antropogenní ovlivnění říční sítě patří mezi významné faktory

ovlivňující velikost a průběh odtoku v povodí. Vliv člověka na přírodní prostředí
v poslední době významně poznamenal hydrografické a hydrologické parametry, které
mohou mít podstatný vliv na vznik a průběh povodně. Charakter říční sítě byl výrazně
antropogenně ovlivněn především v souvislosti s těžbou uhlí a výstavbou průmyslových
komplexů. S rostoucím zprůmyslněním krajiny byl kladen nárok na zásobování vodou
z ostatních povodí. S tím souviselo i zhoršení kvality vody v celém povodí.
Nový přístup k spravování vodních toků, který definuje nové možnosti v rámci
ochrany vod, revitalizací a jejich využívání, představuje ekohydrologie, kdy je důraz
kladen na integrované environmentální plánování a management v oblasti vodního
prostředí. Je tedy zapotřebí v zájmu zabezpečení trvale udržitelného rozvoje a využívání
vodních zdrojů zachovat homestázi ekosystémů.
Rámcová směrnice o vodní politice (WFD 2000/60/EC) ustavující rámec
pro činnost EU v oblasti vodní politiky vstoupila v platnost v roce 2000. Jeden z cílů
směrnice stanovuje dosažení dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického
stavu povrchové vody nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti této směrnice.
Pro komplexní hodnocení ekologického stavu vodního útvarů je důležité využívat
poznatků z hydrochemie, hydrobiologie a hydromorfologie. Nástrojem pro hodnocení
kvality habitatu vodních toků jsou metody ekomorfologického monitoringu, které využívají
terénního mapování a distančních datových podkladů.
Práce byla zpracována v rámci grantu GAČR č.205/05/P102, jehož náplní je
„Hodnocení ekohydrologického stavu vodních toků v kontextu Rámcové směrnice
o vodní politice EU“.
V rámci povodí Bíliny byla zpracována řada prací, které se zabývají kvalitou vody
a ovlivněním hydrologického režimu. Příkladem je Ekologická studie Bíliny (Havlík,
1997), ve které je zahrnuta podrobná ekologická studie, kvalita vody a produkce
znečištění v povodí Bíliny. Na tuto práci navazuje Vlasák (2004), jehož záměrem bylo,
kromě monitoringu pozitivních či negativních změn v povodí v odstupu času, i rozšíření
souboru ukazatelů kvality vody, podrobnější kvantitativní hydrologické zhodnocení a
aktualizace poznatků o stavu Bíliny. Hodnocením plošných zdrojů znečištění
povrchových vod se zabýval Langhammer (2003), jehož cílem byla formulace a praktické
ověření nové metodiky.
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2

Cíl práce
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku antropogenní

transformace hydrografické sítě. Jako téma diplomové práce bylo zvoleno hodnocení
kvality habitatu antropogenně ovlivněných vodních toků v modelovém povodí Bíliny. Toto
povodí bylo zvoleno jako příklad silně antropogenně ovlivněného území, kde by mohla
být testována možnost uplatnění standardních metod hodnocení kvality habitatu, ale také
z důvodu znalosti povodí a zpracování bakalářské práce autora (Dvořák, 2006)
na vymezeném území. Hlavním cílem práce bylo ekomorfologické hodnocení hlavního
toku Bíliny pomocí dvou metod - EcoRivHab (Matoušková, 2003, 2007) a LAWA
Overview Survey (Fleischhacker, Kern, 2002) a následná srovnávací analýza. Dalším
cílem bylo zhodnocení jakosti povrchových vod na hlavním toku Bíliny v letech
2000 - 2006. Jako vedlejší cíl bylo vybráno stručné zhodnocení hydrografické sítě
v povodí Bíliny s uvedením nejvýznamnějších antropogenních zásahů v povodí a
základy problematiky plánování v oblasti vod a ekohydrologie.
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Zdroje dat
Základním zdrojem dat u metody EcoRivHab je vlastní terénní průzkum, který byl

proveden autorem a zapsán do formulářů ekomorfologického monitoringu a zanesen
do map. Informace získané při mapování byly převedeny do geodatabáze, která se stala
předmětem dalšího vyhodnocování. U metody LAWA Overview Survey byly důležitým
zdrojem dat letecké snímky okolí Bíliny, které byly digitalizovány v programu MapInfo
Professional.
Stěžejními mapovými podklady byly: Základní topografická mapa ČR 1 : 25 000,
Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000, Digitální model terénu DMÚ 1 : 25 000 a
letecké snímky z let 2004 – 2005 od Geodis Brno.
Problematika

plánování

v oblasti

vod

vychází

z informací

zveřejněných

na webových portálech MZE ČR, MŽP ČR a Povodí Ohře. Ekomorfologické mapování
vycházelo z metod EcoRivHab (Matoušková, 2003, 2007) a LAWA Overview Survey
(Fleischhacker, Kern, 2002).
Pro geografickou charakteristiku a antropogenní ovlivnění říční sítě povodí Bíliny
byla zdrojem bakalářská práce autora (Dvořák, 2006). Důležitými zdroji u kapitoly
„Socioekonomické aktivity a jejich vliv na kvalitu vody“ byly práce Havlíka (1997),
Langhammera (2003) a Vlasáka (2004). Inspiračními materiály k ekomorfologickému
monitoringu a kvalitě vody byly práce kolegů Černohouzové (2002), Bicanové (2005),
Matouškové (2003), Lelut (2007), Olivy (2004), Šípka (2006) a Vondry (2006).
Pokud není u obrazových příloh a grafů uvedeno jinak, jsou pořízeny autorem
v letech 2006 - 2008.
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4

Přístupy k vodním zdrojům

4.1

Vodní zdroje
Voda patří společně se vzduchem a sluneční energií k základním podmínkám,

bez nichž by nebylo veškerého života na Zemi. Člověk byl od počátku odkázán právě
na vodní zdroje, kdy se naši předci přednostně usazovali kolem potoků a řek. S rozvojem
lidské civilizace a s růstem počtu obyvatel naší planety se trvale zvyšují nároky
na množství a využívání vodních zdrojů, přičemž současně dochází k jejich devastaci.
Nejde však jen o znečišťování toxickými látkami, ale i mnohdy nevhodné úpravy koryt
vodních toků, výstavba příčných staveb a antropogenní transformace údolních niv vedou
k velmi nepříznivým dopadům na vodní režim, jakost vod i oživení vodních ekosystémů
(Němec, Hladný a kol., 2006). Středověké zásahy vycházely z potřeb využití vodní síly
v mlýnech, pilách a hamrech. Voda byla využívána také k napájení rybničních soustav či
k báňským účelům, případně pro plavení dřeva. Významnější zásahy do hydromorfologie
vodních toků patří až do novověku. Zejména v souvislosti s průmyslovou revolucí bylo
nastartováno doposud nepraktikované využívání vodních zdrojů. Několikanásobně
vzrostla spotřeba vody v průmyslu, v zemědělství a na zajišťování potřeb obyvatelstva,
což vyžadovalo technické regulace říčních koryt.
Ve 20. století se k těmto nárokům přidala i nebývalá výstavba vodních nádrží,
hydroenergetické využití vodních zdrojů, splavňování středně velkých a velkých toků,
apod. Do dnešní doby byla člověkem ovlivněna více než polovina povrchových zdrojů
vody. Do roku 2025 se předpokládá rozšíření vlivu na 70 % (Matoušková, Bicanová,
2006).

Nedostatečná

environmentální

kritéria,

nedostatek

zkušeností

a

přísně

antropocentrický pohled vedl v celosvětovém měřítku k devastaci vodních ekosystémů.
Ve 2. polovině 20. století se projevilo nadměrné zhoršení jakosti vody umocněné
antropogenně podmíněnou degradací fluviálně-morfometrických parametrů říčních koryt
a jejich niv (Lelut, 2007).

4.2

Politika v oblasti vod v EU a ČR
Neudržitelný stav ekohydrologické kvality vodních systémů se projevil i v řadě

evropských států, což vedlo k vydání řady dílčích směrnic. V rámci Evropské unie
postupně vzrostla nutnost jednotné vodní politiky. Od 90. let se začalo pracovat
na směrném dokumentu, který by zajistil jak ochranu, tak udržitelné vodohospodářské
využití vodního prostředí jako celku, tedy vod povrchových, podpovrchových, brakických
a pobřežních. 23. října 2000 vešla v platnost velice obsáhlá směrnice Water Framework
Directive 2000/60/EC (dále jen WFD, v českém překladu Rámcová směrnice o vodní
politice). Tento dokument, přijatý na období do roku 2027, by postupně měl nahradit
celou řadu stávajících platných směrnic. Implementace WFD neznamená pouze aplikaci
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stanovených norem. Důležitým faktem je rovněž zavedení nového modelu správy
povodí, postaveném na těsné mezinárodní spolupráci (WFD in Lelut, 2007).
Základním principem je preference environmentálního přístupu k vodním
systémům, přičemž technická řešení se přijímají až jako poslední varianta. WFD v článku
4 stanovuje environmentální cíle pro povrchové vody takto (WFD, čl. 4, odst. 1):
1. Zamezit zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod.
2. Zajistit ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech útvaru povrchových vod s cílem
dosáhnout dobrého stavu („good status“) povrchové vody nejpozději do 15 let
od data nabytí účinnosti této směrnice.
3. Zajistit ochranu a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních
útvaru; s cílem dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a dobrého
chemického stavu povrchové vody nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti
této směrnice.
4. Cíleně snížit znečištění prioritními látkami a zastavit nebo postupně odstranit
emise, vypouštění a úniky prioritních nebezpečných látek.
Důležitým mezníkem je rok 2015, kdy by mělo být dosaženo dobrého
ekologického stavu všech druhů vod, kdy hodnoty biologických kvalitativních složek
daného typu útvaru povrchové vody vykazují mírnou úroveň narušení vzniklého lidskou
činností, avšak odlišují se pouze málo od těch, které se obvykle vyskytují u tohoto typu
vodního útvaru v nenarušených podmínkách (WFD, 2000).
V období přípravy ČR ke vstupu do EU vyvrcholila také příprava naší nové
vodohospodářské legislativy se závazkem transponovat předpisy ES do právního řádu
ČR. V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákona č. 20/2004 Sb. bylo zakotveno plánování v oblasti vod jako soustavná
koncepční činnost uložená státní správě. Ve vodohospodářském plánování byl přijat
nový termín „Plánování v oblasti vod“ (Němec, Hladný a kol., 2006). Podmínkou nové
vodní politiky ČR je komplementarita s Rámcovou směrnicí pro vodní politiku EU. Dne
1. ledna 2007 byl odstartován první šestiletý cyklus tvorby, projednávání, schvalování a
vyhodnocování programu v rámci hlavních povodí, které odpovídají mezinárodním
povodím Labe, Odry a Dunaje. Namísto předcházejícího Směrného vodohospodářského
plánu nastupují Plány hlavních povodí (dále jen PHP). Jejich působnost platí
pro zmíněná tři hlavní povodí (MZE, čl. 24857, 2004).
PHP je základním dokumentem státní politiky v oblasti vod pro šestileté období
(aktuálně pro období let 2007 – 2012). Pořizovatelem je Ministerstvo zemědělství
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Cílem PHP je zajistit státem
garantovanou politiku v oblasti vod dle znění Zákona o vodách 254/2001 Sb., a to
v souladu se závazky, vyplývajícími z předpisu EU. Dokument klade důraz zejména
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na holistický pohled na péči o vodní zdroje, integrovanou ochranu před povodněmi a
dalšími škodlivými účinky vod, dále na zabezpečení trvale udržitelného hospodaření
s vodními zdroji a rovněž zapojení veřejnosti a dotčených subjektů. (MZE, 2007; PHP,
2006).
Cílem „Plánování v oblasti vod“ je tedy vedle zajištění slučitelnosti s Rámcovou
směrnicí pro vodní politiku EU také vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy
(PHP, 2006):
1. Ochrana vod jako složky životního prostředí. Jedná se tedy o ochranu povrchové
a podzemní vody, zlepšování jejího stavu, udržitelné a vyvážené užívání vodních
zdrojů a o ochranu na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémech.
Dílčí opatření se vztahují především na obnovu a dostavbu ČOV, podporu
vsakování před soustředěným odváděním kanalizacemi, odstranění ekologických
zátěží, dodržování správných zemědělských aktivit, revitalizace vodních a
na vodu vázaných ekosystémů, zavedení pravidla „znečišťovatel platí“ a
na zapojení dotčených subjektů a veřejnosti do přípravy plánu.
2. Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. Jedná se tedy
o nutnost zvýšení retenční kapacity krajiny, vymezení záplavových území
v územním plánu a radikální omezení nové výstavby tamtéž, dále zahájení
realizace staveb preventivních protipovodňových opatření s prokazatelným
efektem snížení rizika z povodní, zlepšení systému hydrologické předpovědi,
zajištění integrovaného systému protipovodňové ochrany a osvětu veřejnosti.
Nelze opomenout ani negativní důsledky sucha. Prevence i zde spočívá ve snaze
zvyšovat akumulační schopnost krajiny, např. pomocí revitalizací drobných
vodotečí, obnovy malých vodních nádrží, vhodných způsobů lesního a
zemědělského hospodaření.
3. Trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění
požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou
vodou. Vodohospodářskými službami se podle WFD rozumí „veškeré činnosti,
které

zajišťují

pro

domácnosti,

veřejné

instituce,

nebo

pro

jakoukoliv

hospodářskou činnost: a) odběr, vzdouvání, jímání, úpravu a rozvod povrchových
nebo podzemních vod a b) odvádění a čistění odpadních vod s následným
vypouštěním do povrchových vod“ (WFD, čl. 2).
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4.3

Problematika ekohydrologie
Hodnocení kvality vodních ekosystémů bylo do nedávné doby prováděno pouze

měřením jakosti vody, a to zejména fyzikálně-chemickými a hydrobiologickými
metodami. Výrazný pokles ekologického stavu na vodu vázaných ekosystémů
v 90. letech podnítil rozvoj komplexněji pojatých hodnocení. Dovršením tohoto procesu
byl vznik ekohydrologie jako vědy, která integruje deskriptivní ekologii a hydrologii
(Zalewski in Matoušková, 2003). Naiman a kol. (2007) rozděluje ekohydrologie na vodní
a pevninskou. Pevninská ekohydrologie zahrnuje ekologické procesy spadající
do hydrologického cyklu. Důraz je kladen především na transpiraci a termodynamickou
výměnu energie na zemském povrchu (Naiman a kol., 2007). Formulace ekohydrologie
byla uvedena v rámci V. hydrologického programu „Ekohydrologie – Nové paradigma
pro udržitelný management vodních zdrojů“, pod záštitou UNESCO. Hlavním cílem je
kladení důrazu na integrované environmentální plánování a management v oblasti
vodního prostředí (Zalewski a kol., 1997; 2000; Zalewski, Wagner-Lotkowska, 2004).
V celosvětovém měřítku je totiž zaznamenáván pokles kvality vody a biodiverzity
na vodních tocích ve vyspělých i rozvojových zemích. To poukazuje na fakt, že současný
technický způsob řešení problémů z vodních zdrojů, který se zaměřuje na eliminaci
hrozeb jako jsou povodně a znečištění, není dostatečný (Ecohydrology programme
in Šípek, 2006).
Ekohydrologie studuje funkční vztahy mezi hydrologií, procesy vodních
ekosystémů a jejich biotu (Naiman a kol., 2007). Znamená nový přístup k dosažení
udržitelného rozvoje vodních zdrojů a posílení přirozené retenční schopnosti v povodí
(Zalewski, 2000). K základům nastolení udržitelného rozvoje vodních toků patří nutné
zachování homeostáze ekosystémů, protože nadvyužívání zdrojů vede postupně k jejich
degradaci. Současný globální ekosystém je výsledkem biogeochemických procesů, čili
jejich porozumění na různých úrovních je klíč k udržitelnému rozvoji v podmínkách
exponenciálního růstu počtu obyvatel. V podstatě se navrhuje dvojí ustanovení, které
v systému současně využívá ekologické a hydrologické procesy směřující k posílení
celkové integrity vodního ekosystému, proti antropogenním stresům (Zalewski, 2006).
Perspektiva ekohydrologie je tedy založena na předpokladu, že trvale udržitelný
management závisí na obnově a udržování fluviálních procesů toku, cyklech živin a
energetických tocích (Madsen a kol., 2007).
Ekohydrologie je založena na třech principech (Zalewski, 2000):
1. integrace vody a bioty v rámci povodí
2. porozumění resistence a resilience organismů vůči stresu
3. využívání vlastností ekosystému jako nástroje
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Ekohydrologie je tedy postavena na konceptu, že dostupnost a kvalita vodních
zdrojů je v daném časovém okamžiku úzce spjatá s procesy, odehrávajícími se
v ekosystémech na úrovni celého povodí. Z tohoto důvodu si ekohydrologie klade za cíl
porozumět ekologickým procesům v povodí tak, aby toto poznání mohlo být přeneseno a
začleněno do již existujících a budoucích vodohospodářských programů. Ekohydrologie
se tak stává nástrojem udržitelného managementu vodních zdrojů, který povede
ke zvrácení trendu degradace na vodu vázaných ekosystémů (Ecohydrology Programme
in Lelut, 2007).
Ekohydrologie tedy představuje nový přístup k spravování vodních toků, který
definuje nové možnosti v rámci ochrany vod, revitalizací a jejich využívání. V jakémkoliv
rozhodování se každá úspěšná strategie dělí na dvě základní části – redukování hrozeb
a zvyšování příležitostí. Současný hydrotechnický přístup je zaměřen na redukování
hrozeb jako jsou bodové zdroje znečištění a protipovodňová ochrana, což není
dostačující, protože může dojít k přetechnizování toků. To může způsobit snížení
biodiverzity a v horším případě k narušení homeostáze ekosystému (Zalewski, WagnerLotkowska, 2004). Ekohydrologie nabízí řešení, které jak redukuje hrozby, tak zvyšuje
příležitosti pomocí jiného přístupu k správě vodních toků
Řada autorů se shoduje na tom, že ekohydrologie je pouze aktuálním stupněm
ve vývoji, který jednou bude překonán. V této souvislosti Beauregard a kol. (2002) uvádí,
že ekohydrologie jako přístup ke správě vodních toků by neměla sloužit jako konečný cíl.
Naopak předpokládá, že se tento vědní obor bude dále rozšiřovat „a bude tedy dále
docházet k mnohonásobnému zvyšování užitku z vodních zdrojů“ (Beauregard a kol.
in Šípek, 2006).
Integrací sociálních věd do problematiky ekohydrologie a usnadněním přístupu
k objasnění problému v prostředí vodních zdrojů, životního prostředí a člověka se
zabývali Hiwasaki a Arico (2007). Řešili, zda přínos konceptů a metod ze sociálních sfér
umožní ekohydrologii jako vědě pokročit dále.
Zalewski a Wagner (2007) řeší problematiku ekohydrologie vodních ekosystémů
v urbánním prostředí. Kvalita habitatu vodních ekosystémů v moderní městské krajině
patří mezi atraktivní prvky. Obvykle tvoří tyto ekosystémy osy nebo jádra zelených ploch,
které jsou společně s městským prostředím funkčně uspořádány, zvyšují kvalitu lidského
života a zrychlují městský rozvoj (Day a kol., 2005; Tezer, 2005; Braioni a kol., 2006).
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Obrázek 1: Aplikace ekohydrologie v řešení problémů
Zdroj: Zalewski, Wagner-Lotkowska, 2004

4.4

Ekomorfologický monitoring
Metody ekomorfologického monitoringu patří mezi nástroje ekohydrologie. Metody

na základě distančních dat a terénního pozorování hodnotí ekohydrologický stav vodních
toků. Ke standardním hodnocením vodních toků náleží metody zaměřené na stav jakosti
povrchové vody. Mezi ně náleží monitoring chemismu vod prostřednictvím fyzikálních,
fyzikálně-chemických, chemických a biochemických ukazatelů, a hydrobiologické
metody, ve kterých je hodnocen výskyt biomonitorů, tj. organismů, které odrážejí stav a
změny jakosti povrchových vod.
Od konce 90. let 20. století však vzrůstají tendence na vytvoření komplexních
metod hodnocení, které by odrážely celkový ekohydrologický stav vodních toků.
Hydrochemické,

hydrobiologické

ukazatele

jakosti

vody

velice

úzce

souvisí

s morfometrickými charakteristikami koryt, především se stupněm antropogenních úprav,
odtokovým a splaveninovým režimem, charakterem vegetačních pásů podél vodních
toků atd. (Matoušková, 2003). Především z těchto důvodů se začínají aplikovat nové
principy hodnocení, které jsou obvykle založeny na analýze stavu jakosti povrchové
vody, hydromorfometrických charakteristikách koryta, odtokovém režimu a biologických
poměrech v toku a v příbřežní zóně.
Důležitá je otázka, zda je možné na základě ekologických principů ekosystémy
hodnotit, i když je jejich hodnota teoreticky neurčitelná. Možnost hodnocení jim přiřazují
až v nich vyvolané antropogenní změny, které je možno měřit, klasifikovat a hodnotit
podle určitých hodnotících měřítek (Lampert, Sommer in Matoušková, 2003). Základním
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předpokladem pro možné hodnocení je však vytvoření tzv. referenčního stavu, který
slouží jako srovnávací prvek. Definice takového stavu je velice obtížná, souvisí
s problematikou rozlišení přírodního, přírodě blízkého a přírodě vzdáleného stavu.
Některé umělé antropogenní systémy mohou mít z pohledu určitých hodnotících
charakteristik,

např.

druhové

bohatosti,

vyšší

hodnotu

než

přírodní

systémy

(Matoušková, 2003, 2007). Základem pro hodnocení v rámci WFD je tzv. ekologický
statut, který je určen biologickými, hydromorfologickými a fyzikálně-chemickými
parametry. Základem pro zhodnocení daného ekologického stavu je právě referenční
stav, tj. relativně nepoškozený a antropogenně neovlivněný ekosystém (Matoušková,
2003).
McGinnity a kol. (2005) zpracoval přehled 28 různých metod hodnocení kvality
habitatu, které jsou používány zejména v Evropě a USA a poté v Africe, Austrálii a
na Novém Zélandu. Tato studie ukazuje výborné praktické příklady a identifikuje
přístupy, které by měly doplnit metodologické postupy navržené ve WFD (Weiss a kol.,
2007). Studie Balestriniho a kol. (2004) identifikuje čtyři národní metody, které jsou
vhodné pro aplikaci v souladu s WFD. Mezi ně patří metoda River Habitat Survey (RHS;
Raven a kol., 1997, 1998) z Velké Británie, která je dále používaná v Itálii, Slovinsku,
Novém Zélandu a také v projektech EU STAR (STAR Consortium, 2003) a AQEM
(AQEM Consortium, 2002; Hering a kol., 2003). Další aplikované metody jsou
francouzská „Systéme d´Èvaluation de la Qualité du Milieu Physique“ (SEQ Physique;
Agence de l´Eau & Ministère de l´Environnement, 1998), rakouská národní metoda
„Ökomorphologische Gewässerbewertung“ (Muhar a kol., 1996, 1998; Werth, 1987) a
německá terénní metoda „Gewässerstrukturgütekartierung“ pro malé a středně velké
toky (LAWA – Field Survey; LAWA, 2000). Metody RHS, SEQ Physique a LAWA – Field
Survey byly vystaveny kvalitativnímu srovnání. Porovnávací terénní studie prokázaly
srovnatelnost výsledků kvality habitatu vodních toků (Weiss a kol., 2007).
V souvislosti se strategií na podporu Rámcová směrnice o vodní politice byla
v dubnu 2000 vytvořena neformální pracovní skupina věnující se problematice stanovení
a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, která byla nazvána pracovní
skupinou č. 2.2 pro HMWB (CIS Working Group 2.2).
Silně ovlivněný vodní útvar (HMWB) je útvar povrchové vody, který má
v důsledku fyzických změn způsobených lidskou činností podstatně změněný charakter
(„podstatně změněný charakter“ znamená změnu hydrologických a morfologických
vlastností) a u něhož nelze tyto fyzikální změny vrátit do původního stavu
bez významných negativních dopadů na užívání vody nebo životní prostředí v širším
smyslu a proto nemůže splnit podmínky „dobrého ekologického stavu“ (WFD, čl. 2,
odst. 9).
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Dokument CIS Working Group (2003) obsahuje hlavní výsledky činnosti
pracovní skupiny pro HMWB, které probíhaly od dubna 2000. Vychází ze 34 případových
studií a z informací a zpětných vazeb od celé řady odborníků a zainteresovaných osob.
Tento dokument bude třeba neustále aktualizovat a zdokonalovat s tím, jak budou
v jednotlivých zemích EU získávány zkušenosti z praktické realizace Rámcové směrnice
(CIS Working Group, 2003).
V ČR bylo předběžné vymezení a identifikace silně antropogenních vodních
útvarů provedeno v letech 2004 – 2006. Použitá metoda vymezení silně ovlivněných
vodních útvarů (Ministry of Flemish Government, 2004) vychází z následujících principů.
Je založena na dostupných datech, je aplikovatelná pro správce povodí a její výsledky
jsou kompatibilní s metodami EU. Zároveň je tato metoda co nejjednodušší. Pro celkové
zhodnocení založené na vlivu všech tlaků je nezbytné přiřadit jednotlivým tlakům
v každém vodním útvaru parametry, které je možné mezi sebou porovnávat, a ze kterých
je možné vytvořit výsledné hodnocení. Všechny parametry nabývají hodnot v rozmezí
0 – 10 (0 – minimální ovlivnění, 10 – maximální ovlivnění).
Parametry pro jednotlivé tlaky jsou:
1. zakrytí/zatrubnění úseků vodních toků
2. napřimování úseků vodních toků
3. zavzdutí úseků vodních toků
4. kombinované hodnocení úprav koryta toku
5. změna příčného profilu vodního toku
6. regulace průtoku (příčné překážky)
7. užívání vody (odběry)
Z těchto parametrů pro jednotlivé tlaky se pak počítají výsledné parametry
pro jednotlivé vodní útvary. Vodní útvary předběžně vymezené jako silně ovlivněné byly
rozděleny do tří skupin podle míry jejich antropogenního ovlivnění:
a) Vodní útvary s nenávratně změněným stavem bránícím dosažení dobrého
ekologického stavu a se zřejmě nenahraditelným užíváním vázaným na změny
jejich stavu.
b) Vodní útvary s vysokou pravděpodobností nedosažení dobrého ekologického
stavu.
c) Vodní útvary s rizikem nedosažení dobrého ekologického stavu, které však
bude nutné posoudit po ustanovení referenčních podmínek.
Vymezení silně ovlivněných vodních útvarů se stalo jedním z podkladů
pro analýzu potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv.
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Problematikou ekomorfologického monitoringu se v ČR zabývá mnoho institucí a
orgánů státní i nestátní sféry. Již od r. 1998 je tato problematika řešena na katedře
fyzické geografie a geoekologie PřF UK, kde pod vedením M. Matouškové bylo
zpracováno několik výzkumných studií a obhájena řada diplomových prací (Matoušková,
2003; 2004; Weiss a kol., 2007; Bicanová, 2005; Lelut, 2007; Šípek, 2006; Vondra,
2006). Ze státních institucí je třeba uvést Ministerstvo Životního prostředí (odpovědný
orgán implementace WFD 2000/60/EC), které ve spolupráci s VÚV TGM provozuje
internetový portál soustřeďující se na ochranu vod (www.ochranavod.cz). Zde jsou
uveřejněny i vyvinuté metody monitoringu, především pak manuál pro hydromorfologické
hodnocení vodních toků (Demek, Vatolíková, Mackovčin, 2006). VÚV TGM provozuje
hydroekologický informační systém HEIS (http://heis.vuv.cz), který se specializuje také
na implementaci rámcové směrnice pro vodní politiku EU. Na hydrobiologii je více
zaměřena hodnotící metoda PERLA vyvinutá ve spolupráci VÚV Brno a PřF MU v Brně
(Šípek, 2006). Dále je zde nově zveřejněna metoda HEM (Langhammer, 2007).

4.5

Aplikované metody
V této kapitole budou představeny obě metody, které jsou použity pro hodnocení

ekomorfologického stavu hlavního toku Bíliny. Byly vybrány metody EcoRivHab
(Matoušková, 2003, 2007) a LAWA - Overview Survey (LAWA – OS) (Fleischhacker,
Kern, 2002). Tyto metody byly vybrány z důvodu dostupnosti potřebných dat. Z důvodu
nároků na vstupní data a neposkytnutí klíče k vyhodnocení byla z výběru vyloučena
metoda projektu „Heavily modified water bodies – methods and their applications
on case study in the Elbe river basin“ (Ministry of Flemish Government, 2004) v českém
překladu „Silně ovlivněné vodní útvary – metody a jejich využití v případové studii
v povodí Labe“.
Následně byla vybrána metoda LAWA - OS také z důvodu jejího plošného využití
v SRN a zároveň z důvodu možného využití pro potřeby v ČR. Stručný popis metody
EcoRivHab je uveden v následující podkapitole. Popis starší verze metody LAWA - OS
(Fleischhacker, Kern, 2000) zpracoval Vondra (2006). Tato práce tedy podává pouze
jejich stručnou charakteristiku zaměřenou na parametry, které se v jednotlivých
metodách používají a na systém hodnocení.
4.5.1

Metoda EcoRivHab
První verze této metody byla navrhnuta v průběhu řešení disertační práce a

grantu GAUK 211/2001, za účelem „Hodnocení ekomorfologického stavu malých a
středních vodních toků v pahorkatinných oblastech“ (Matoušková, 2003). V rámci řešení
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projektu GAČR 2005/05/P102 došlo k modifikaci metody z důvodu potřeby širší aplikace
na vodní toky rozmanitých řádů. Metoda zahrnuje analýzu fluviálně-morfologických
charakteristik vodních toků, stavu provedených antropogenních úprav toků, stupně
dynamiky proudění, jakosti povrchové vody, stavu břehové vegetace, využití ploch podél
vodních toků a dalších ekohydrologických charakteristik povodí. Referenčním stavem je
vhodné definovat na základě určení lokálního přírodního či přírodě blízkého stavu.
Hodnocení ekomorfologického stavu toku je v rozděleno do tří oblastí: zóna
koryta vodního toku, zóna doprovodných vegetačních pásů a zóna údolní nivy. Výsledky
za jednotlivé oblasti se zprůměrují a určí se celkový ekomorfologický stav. Celkově se
hodnotí 31 parametrů, které jsou sdruženy do skupiny 12 hlavních parametrů
(Tabulka 1). Některé z parametrů mají jen dokumentační charakter a do celkového
hodnocení se nezapočítávají. Terénní průzkum hydromorfologických struktur koryta by
měl

být

prováděn

při

nízkých vodních stavech. Mapování

ekohydrologických

charakteristik doprovodných vegetačních pásů a údolní nivy by mělo být prováděno
ve vegetačním

období

(Matoušková,

do pracovního formuláře

2003).

Výsledky

mapování

jsou

zapsány

ekomorfologického monitoringu. Informace z mapovacího

formuláře jsou následně převedeny do digitální podoby, vyhodnoceny a graficky
znázorněny do podoby jednotlivých tematických vrstev GIS. Výsledný ekomorfologický
stav dokumentuje míru antropogenního ovlivnění vodního ekosystému.
Tabulka 1: Rozdělení jednotlivých parametrů v metodě EcoRivHab
(Matoušková, 2007, upraveno)
Hlavní zóny
I. Koryto

II. Doprovodné vegetační
pásy (DVP)
III. Údolní niva

Parametry
Morfologie a průběh trasy koryta
Podélný profil toku
Příčný profil koryta
Struktura dna
Břehové struktury
Jakost povrchových vod
Přítomnost DVP
Charakter břehové vegetace
Využití ploch vegetačních pásů
Využití ploch v údolní nivě
Protipovodňová opatření
Retenční potenciál údolní nivy
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Tabulka 2: Ekomorfologické stupně a charakteristika stavů úseků (Matoušková, 2003)
Ekomorfologický stupeň
(ES)
I.
II.
III.
IV.
V.
4.5.2

EcoRivHab
Přírodní nebo přírodě blízký
Mírně antropogenně ovlivněný
Středně antropogenně ovlivněný
Silně antropogenně ovlivněný
Velmi silně antropogenně ovlivněný

Metoda LAWA – Overview Survey (LAWA – OS)
V rámci Spolkového ústavu pro hydrologii (Karlsruhe / Berlín, SRN) byla vytvořena

metoda ekologického hodnocení jakostních struktur vodních toků, používaná v rámci
celé SRN (Fleischhacker, Kern, 2002). Cílem mapování ekomorfologických struktur touto
metodou je plošné hodnocení ekologického stavu vodních toků a říčních niv na základě
zvolených indikátorů (strukturální parametry). Účel mapování překračuje rámec čistého
hodnocení a vytváří základ např. pro plánování a hodnocení opatření v oblasti regulace
či oblasti obnovy přírodního stavu (renaturace) a údržby, nebo v oblasti zkoumání
dopadu na životní prostředí (EIA). Základem mapování jsou analýzy veškerých
dostupných mapových podkladů (topografických, historických, geologických, plavebních,
map vegetace a biotopů) a leteckých snímků, terénní průzkum zde slouží především
pouze doplňkově pro orientaci v leteckých snímcích. Předmětem hodnocení je schopnost
fungování říčních ekosystémů a ne rozmanitost jejich struktur. Metoda přiřazuje
jednotlivým 17 parametrům jejich hlavní ekologické funkce ve vodním toku morfodynamika, funkce habitatu a kolísání průtoku (Tabulka 3).
Hodnocené parametry jsou zařazeny do 3 základních skupin hlavních parametrů:
1. dno, 2. břehy a 3. okolí vodního toku. Z těchto 3 struktur je následně odvozen jeden
výsledný ekomorfologický stupeň. Zvláštností zde je možnost zlepšování a zhoršování
hodnot jednotlivých parametrů díky výskytu určitých specifických říčních struktur
(tzv. optimistické a pesimistické hodnocení). Tato možnost tedy pak může vést ke změně
dílčího ekomorfologického stupně jednotlivých mapovaných úseků (Tabulka 4).
Za referenční stav pro hodnocení jakosti struktur se považuje dnešní potenciálně
přirozený stav vodního toku, tedy stav, který by nastal po ukončení veškerého využívání
vodního toku, jeho říční nivy a po odstranění všech staveb.
Podle této metody je mapování založeno na rozdělení vodních toků na délkově
homogenní úseky. Délka těchto úseků je navrhnuta dle aktuální šířky koryta toků.
U menších šířek koryt jako u Bíliny byla zvolena délka mapovaných úseků na 500 m.
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Tabulka 3: Mapované parametry v rámci metodiky LAWA - OS
(Fleischhacker, Kern, 2002)
Hlavní parametr
I.Dno

II. Břeh

III. Údolní niva

Jednotlivé parametry
Trasa toku
Struktury dna
Mrtvé dřevo, vývraty
Příčné stavby
Hloubková variace
Narušení substrátu
Zpevnění a stabilita dna
Asanační průtok
Šířková variace
Břehový porost
Úprava břehu
Druh břehu
Kolísání průměr. vodních stavů
Způsob využití ploch
Břehová zóna
Inundační území
Kolísání max. vodních stavů,
vybřežování

Hydrologická funkce
morfodynamika
morfodynamika
kvalita habitatu
kvalita habitatu
kvalita habitatu
kvalita habitatu
morfodynamika
kolísání průtoku
morfodynamika
kvalita habitatu
morfodynamika
kvalita habitatu
kolísání průtoku
kvalita habitatu
kvalita habitatu
kolísání průtoku
kolísání průtoku

Tabulka 4: Přehled tříd kvality u metody LAWA - OS (Fleischhacker, Kern, 2002)
Ekomorfologický stupeň
(ES)
I.
II.
III.
IV.
V.

LAWA - OS
High
Good
Moderate
Poor
Bad
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5

Fyzickogeografická charakteristika zájmového území
Následující text se bude zabývat vymezením zájmového území a stručnou

fyzickogeografickou charakteristikou modelového silně antropogenně ovlivněného
povodí Bíliny. Detailnější charakteristika zájmového území z fyzickogeografického
pohledu byla provedena v rámci bakalářské práce autora (Dvořák, 2006).
Řeka Bílina je významným tokem severozápadních Čech. Její povodí (1-14-01)
sousedí na západě a jihu s povodím Ohře, na východě a na severu s povodím Labe.
Bílina pramení v Krušných horách na jv. svazích Kamenné hůrky ve výšce 785 m n. m.
Délka hlavního toku je 80,5 km (DMÚ 25). Bílina ústí do Labe a je tedy tokem 2. řádu
podle absolutního hierarchického modelu říční sítě. Po hřebenu Krušných hor probíhá
rozvodnice mezi povodím Bíliny a povodím řeky Mulde (Flájský potok, Svídnice), která
se u Dessau vlévá do Labe. Rozloha povodí Bíliny je 1070,9 km², což je necelých 1,36%
rozlohy České republiky (Mapa 1).
Geologicky se povodí Bíliny začalo formovat v prvohorách, kdy Krušné hory
zasáhlo variské vrásnění. Jsou tvořeny z krystalických břidlic, a zvláště žul, ležící
na žulovém jádře (Kunský, 1974). Parovinné zarovnání pohoří vzniklo koncem druhohor
a v oligocénu. Horotvorné pohyby na krušnohorských i variských zlomech se obnovily
v miocénu a pliocénu a dokončily zdvih Krušných hor. Mostecká pánev vznikla jako
podélný prohyb zarovnaného krušnohorského povrchu. Vznikem zlomových pásem
přešel prohyb v příkopovou propadlinu směru SV – JZ, kdy poklesy byly až 250 m
hluboké. Příkopové pánve se zaplňovaly sladkovodními jezery, které se etapovitě
vyplňovaly usazeninami přes paleogén až do začátku starších čtvrtohor. Významnou
část tvoří pokryvy, jednak spraše až sprašové hlíny, také štěrkopískové terasy.
Významné byly staré jezerní sedimenty. Přeměněné horniny a hlubinné vyvřeliny, řazené
obvykle k tzv. krušnohorskému krystaliniku jsou zastoupeny i v podloží vyvřelých a
usazených hornin Českého středohoří. Ve třetihorách vznikla jako odezva alpínských
horotvorných pochodů vulkanicko-tektonická zóna (Kunský, 1974). Byla vytvořena riftová
deprese, kde docházelo ke styku žhavých láv s vodním prostředím. Následně vznikala
podpovrchová tělesa čedičových a trachytických hornin. Další tektonické pohyby měly
za následek opětovný výstup olivinických čedičových magmat. Vulkanický masiv je
tvořen ze 73,6 % čedičovými horninami a z téměř 24 % znělcovými a trachytickými
horninami. Koncem třetihor počíná intenzivní erozní činnost.
Geomorfologicky leží severozápadní část povodí v Krušných horách, které jsou
tvořeny převážně ze žul a krystalických břidlic. Střed a částečně jih spadá do Mostecké
pánve a na východě až jihovýchodě se nachází České středohoří, tvořené z čedičových
a znělcových hornin. Orografie sledovaného povodí je tedy velmi pestrá (Mapa 2).
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Mapa 1: Základní mapa povodí Bíliny
Zdroj dat: DMÚ 25
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Mapa 2: Nadmořská výška v povodí Bíliny
Zdroj dat: DMÚ 25
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Terén přechází z hornatiny Krušných hor do pánevních oblastí. Geomorfologie
významně ovlivňuje spádové charakteristiky toků. Horské toky a bystřiny tekoucí
z Krušných hor se vyznačují velkými sklony, převažujícími erozními procesy a odnosem
materiálu. V nižních polohách dochází ke zvyšování akumulační činnosti vody. Tyto
fluviálně - morfologické procesy jsou však velkou měrou ovlivněny výraznou
antropogenní činností.
Povodí Bíliny podle Balatky a Kalvody (2006) spadá do:
Provincie: Česká Vysočina
Soustava: Krušnohorská subprovincie
Podsoustava: I. Krušnohorská hornatina
II. Podkrušnohorská oblast
Celek: Ad I.: Krušné hory
Ad II.: 1. Mostecká pánev
2. České středohoří
Dnešní severovýchodní směr hlavní odvodňovací tepny byl predisponován
vznikem podkrušnohorské příkopové propadliny na místě někdejší oligocenní paroviny
se severozápadním směrem vodních toků. Jednotlivá sladkovodní jezera, vzniklá
ve středním oligocénu a trvající do miocénu až pliocénu, měla již odtok k severovýchodu
jako dnešní Bílina (Kunský, 1968). K nejzávažnější hydrografické změně, kterou lze
sledovat z rozšíření říčních teras, došlo na území Mostecké kotliny, kde ve starším
i středním pleistocénu Ohře tekla údolím dnešní Bíliny. Náplavy krušnohorských přítoků
ale zatlačovaly Ohři, která neustále posunovala své koryto k východu. Proražení Ohře
do oblasti dnešního toku mohlo být nakonec způsobeno značnou akumulací řeky
ve středním pleistocénu (rissu), jejíž úroveň patrně dosáhla výšky tehdy velmi nízkého
rozvodí k Labi na jihovýchodním okraji Mostecké pánve východně od Postoloprt. Ale
nelze vyloučit ani vliv mladých tektonických pohybů (Balatka, 1962). Opuštěné údolí
Ohře severovýchodně od Postoloprt zaujal od Obrnic ve středním pleistocénu nově
vzniklý tok Bíliny. Dolní Ohři tedy chybí svrchní terasy, které zůstaly v údolí Bíliny.
Jen nejvyšší polohy povodí (na hřebenu Krušných hor (Obrázek 2 a 4)) patří
do chladné oblasti (Tolasz a kol., 2007). Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují
mezi 5 – 6 °C. Průměrné roční úhrny srážek kolísají mezi 900 – 1200 mm (Cínovec
964 mm). Celá vrcholová oblast leží v návětří západního proudění, které přepadá přes
jihovýchodní hranu. Během poklesu do pánví se prudce adiabaticky ohřívá, přičemž jeho
relativní vlhkost silně klesá. Podnebí na svahu tak vykazuje mimořádně strmý gradient
od chladného vlhkého klimatu náhorní plošiny po teplé a mimořádně suché klima
úpatních pánví (Culek, 1995).
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Podnebí v Mostecké pánvi patří do teplé oblasti a je silně ovlivněno reliéfem.
Průměrné roční teploty vzduchu mají hodnoty 9 až 10 °C (Tolasz a kol., 2007). Teploty
klesají k jihozápadu a k úpatí hor. Pánev je lemována věncem hor, z nichž zejména
Krušné hory vytvářejí silný srážkový stín. Srážky se ve východní části pohybují kolem
480 – 500 mm, směrem k západu klesají až na rekordně nízké hodnoty pod 450 mm
(Ervěnice 8,5°C, 464 mm). Pro výběžek pánve mezi Krušnými horami a Českým
středohořím jsou význačné teplotní inverze velkého rozsahu, které se projevují mlhami
prosycenými průmyslovými exhaláty (Culek, 1995).
Jihovýchodní část povodí Bíliny spadá do oblasti Českého středohoří, které patří
do mírně teplé oblasti. Průměrné roční teploty vzduchu mají hodnoty 6 až 8 °C (Tolasz a
kol., 2007). Na jihozápadě je klima suché s mírnou zimou. Okolí Milešovky (Obrázek 3)
a centrální část spadá do mírně vlhkého klimatu. Průměrné roční množství srážek
v Českém středohoří vykazuje výrazný gradient od jihozápadu k severovýchodu, od 450
mm do více než 800 mm. Celá západní část leží ve srážkovém stínu Krušných hor.
Jen lokality v okolí Milešovky dosahují roční průměry přes 600 mm. Srážkově
nejbohatším měsícem je červenec, kdy spadne nejvíce vody v bouřkových lijácích.
Hlavním půdním zástupcem povodí jsou kambizemě, které se vyskytují
při okrajích pánve a ve větší části Českého středohoří. Nejrozšířenějšími půdami
vrcholové plošiny jsou kambizemní podzoly, místy též oglejené, nebo zrašeliněné
podzoly (Culek, 1995). Lokálně na obnažených jílech se vyskytují i nevyvinuté půdy
s přechody do rankerů. Jižní část Mostecké pánve se vyznačuje kombinací černozemí
pelických při zastoupení černic, sprašových černozemí s pararendzinami a kambizeměmi
z opuk (Culek, 1995). V současné době začínají plošně převládat kultizemě a
antrozemě,

vznikající

kultivační

a

těžební

činností

člověka

na

výsypkách

a

rekultivovaných dolech, kde je charakter půd dán vlastnostmi původního materiálu,
vrstvením, mísením a usměrňováním pedogeneze po rekultivacích.
Rostlinstvo se v poslední době výrazně změnilo. Původní porosty, tvořené
smíšenými lesy, byly většinou během intenzivní těžby a zpracování rud vykáceny a
nahrazeny smrkovými monokulturami, které byly koncem 20. století těžce poškozeny
průmyslovými imisemi (tzv. kyselé deště) a následným přemnožením hmyzích škůdců,
vichřicemi s silnou námrazou. To vedlo k postupné likvidaci velké části lesů (Červený,
1984). Tyto holiny jsou v poslední době systematicky zalesňovány dřevinami, které lépe
snášejí zdejší klimatické podmínky, a to břízami, modříny a stříbrnými smrky.
V nejvyšších polohách povodí jsou zastoupeny smrčiny, svahy jsou pokryté květnatými
bučinami. V nižších částech svahů jsou potenciálně vyvinuty acidofilní doubravy, někde i
dubohabřiny (Culek, 1995). V pánvi převažuje půda zemědělská nad půdou lesní. Je
potřeba také říci, že velké plochy v povodí jsou devastovány těžbou uhlí. Místy jsou zde
situovány teplomilné doubravy. Flóru dnes tvoří převážně expanzivní ruderální druhy
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(ovsík vyvýšený, ječmen hřívnatý aj.). Plochy lesní půdy však budou nadále růst díky
lesním rekultivacím.
Mostecká pánev není nejvhodnějším místem pro volně žijící zvířata (pro své
osídlení a hlavně těžbu a průmysl). Lepší podmínky jsou v pohraničí a přilehlých
zalesněných oblastech. Z velkých savců zde žije jelen lesní, prase divoké a místy daněk
evropský a muflon, v níže položených partiích s drobnými lesy žije srnec obecný, zajíc a
králík, běžní jsou i malí hlodavci. Z šelem se vyskytují liška obecná a kuna lesní. Ptactvo
reprezentuje hlavně káně lesní a poštolka obecná, datel černý, kukačka obecná a
některé druhy pěvců. Bohatě je zastoupen i hmyz.
V jihovýchodní části povodí Bíliny a dále na severu Čech, po obou březích
dolního toku české části Labe, se rozprostírá chráněná krajinná oblast České středohoří
s rozlohou 1063 km². Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného
pohoří. České středohoří je jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a
živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a
společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu
prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Mezi maloplošné zvláště chráněné území
v CHKO patří 5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek,
12 přírodních rezervací a 19 přírodních památek. Dále jsou v působnosti Správy CHKO
České středohoří národní přírodní rezervace Bořeň (Obrázek 4), Malý a Velký štít,
národní přírodní památky Kleneč a Velký vrch (www.ceskestredohori.cz).

Obrázek 2: Loučná (956 m n. m.)

Obrázek 3: Milešovka (837 m n. m.)

Obrázek 4: Bořeň (539 m n. m.)

Obrázek 5: Stropník – vrchol (856 m n. m.)
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5.1

Krajinný pokryv
Povodí Bíliny má vysoký podíl antropogenně transformovaných ploch (Mapa 3).

Přes 20 % rozlohy povodí připadá na sídelní, průmyslové a těžební struktury (Obrázek 6
a 7). Relativně vysoký podíl (přes 40 %) mají zemědělsky obhospodařované půdy.
Zhruba třetinový je poté podíl lesních ploch, které připadají zejména na oblasti Krušných
hor, mají však špatný zdravotní stav. Minimálně jsou zastoupeny louky, pastviny a
mokřady.
Tabulka 5: Struktura landuse v povodí Bíliny (Zdroj dat: CORINE landcover, MŽP ČR)
Popis
Plocha (km²) Plocha (%)
Jehličnaté lesy
34,15
3,04
Komplexní systémy kultur a parcel
21,37
1,90
Listnaté lesy
81,44
7,25
Louky
32,65
2,91
Městská zástavba
69,63
6,20
Orná půda mimo zavlažovaných ploch
351,27
31,26
Ovocné sady a keře
6,47
0,58
Plochy městské zeleně
2,04
0,18
Průmyslové nebo obchodní zóny
20,1
1,79
Roční kultury přidané ke stálým kulturám
1,82
0,16
Silniční a železniční síť a přilehlé prostory
8,66
0,77
Skládky, výsypky
73,34
6,53
Smíšené lesy
182,92
16,28
Staveniště
1,02
0,09
Střídající se lesy a křoviny
57,56
5,12
Těžba
60,26
5,36
Území převážně zemědělská s příměsí přirozené
110,33
9,82
vegetace
Vinice
0,51
0,05
Vodní plochy
7,09
0,63
Vodní toky a cesty
0,01
0,00
Zařízení pro sport a rekreaci
0,92
0,08

Obrázek 6: Pohled na VČSA a úpravnu
uhlí v Komořanech

Obrázek 7: Chemopetrol v Záluží
u Litvínova
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Mapa 3: Využití území povodí Bíliny
Zdroj dat: CORINE landcover
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5.2

Hydrografie
Hydrografická síť v povodí Bíliny může být rozdělena do dvou odlišných oblastí

(Mapa 4). První je oblast horských a bystřinných toků stékajících ze svahů Krušných hor
a Českého středohoří, kde v našich poměrech obvyklá mez antropogenního ovlivnění
říční sítě není převýšena. Druhá je oblast Mostecké pánve, kde z přírodní hydrografické
sítě zůstalo prakticky pouze torzo doplněné sběrnými přivaděči, zejména v důsledku
velmi rozsáhlé těžební a průmyslové činnosti (Langhammer, 2003).
Řeka Bílina je významným tokem severozápadních Čech, přičemž délka hlavního
toku je 80,5 km (DMÚ 25) a průměrný průtok u ústí 5,51 m³/s (Vlček, 1984). Horní tok se
hluboce zařezává do krystalinika Krušných hor a jeho spád klesá z 60 ‰ v pramenné
oblasti na 25 ‰ při výstupu z pohoří (Balatka, 1962). Poté, co se dostane na úpatí
Krušných hor, teče ve směru JZ – SV

napříč Mosteckou pánví, v jejíž terciérních

sedimentech má v širokém akumulačním údolí velmi malý spád. V prostoru Ervěnického
koridoru je zatrubněna.

Dále protéká Českým středohořím až do Ústí nad Labem,

kde ve výšce 132 m n. m. ústí zleva do Labe.
Levostranné krušnohorské přítoky (Bystřice, Bouřlivec, Bílý p., Loupnice,
Ždírnický p.) mají podobný hydrologický režim jako Bílina a jsou stejně jako vlastní tok
ve středních a dolních částech povodí z velké části regulovány či převedeny do četných
přeložek. V horské oblasti se nejčastěji vyskytují hydrograficky nerozvinuté toky nebo
toky s krátkým větvením po celé délce toku. Povodí jsou převážně protáhlá, s rozšířením
ve střední nebo horní části, vějířovitá povodí se vyskytují jen ojediněle.
Významnými pravostrannými přítoky jsou Srpina, Počeradský p., Syčivka a
Bořislavský p., které mají oproti levostranným přítokům menší hodnoty průtoků a nižší
nadmořskou výšku pramene.
Významné morfometrické charakteristiky povodí uvádí Tabulka 6 a Mapa 5 a 6.
Tabulka 6: Morfometrické charakteristiky povodí (Zdroj dat: DMÚ 25)
Plocha povodí P (km²)
Délka rozvodnice LR (km)
Délka povodí L (km)
Délka hlavního toku S (km)
Charakteristika tvaru povodí α
Gravelliho koeficient KG
Převýšení Δh (m)
Spád povodí I (‰)
Koeficient křivolakosti Kk
Hustota říční sítě r (km/km²)

1075,8
194,2
53,3
80,5
0,38
1,67
824
25,1
0,63
0,87
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Mapa 4: Hydrografie povodí Bíliny
Zdroj dat: DMÚ 25
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Mapa 5: Hustota říční sítě
Zdroj dat: DMÚ 25

Mapa 6: Řádovost toků a síť limnigrafů v povodí Bíliny
Zdroj dat: DMÚ 25
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Mapa 7: Vodní díla v povodí Bíliny
Zdroj dat: DMÚ 25

31

5.3

Odtokové poměry
V nejstarších dobách byly údolní teplé a úrodné plochy kolem řeky Bíliny relativně

hustě osídleny. Byly zde velice příznivé výrobní a sídelní podmínky. Na Bílině i jejích
mnohých přítocích stála řada hamrů, pil a mlýnů, jejichž vodní kola poháněla mlýnské
stroje a zařízení. Některé z nich byly zároveň využívány jako pily. Vedle mlýnů
zužitkovávaly vodní sílu i kovárny, horní a hutní provozy apod. Mnohdy však vody Bíliny
přinášely zkázu a pohromy, záplavy byly velice časté (Broža, 1988).
Při hodnocení hydrologického režimu Bíliny je nutné hned na začátku si
uvědomit, že zde v posledních desetiletích došlo k výrazným antropogenním zásahům
do krajiny, které výrazně pozměnily přirozené odtokové poměry. Ochrana dolů
před povodněmi a postup důlních děl si vyžádaly výstavbu četných přeložek koryt
vodních toků. Tyto úpravy se týkaly nejen přítoků Bíliny, ale i samotného hlavního toku.
Zkapacitňováním a dalšími úpravami toky zcela ztratily svůj přirozený charakter.
Přirozený hydrologický režim Bíliny byl zachován pouze v úseku nad vtokem
do VD Jirkov (Vlasák, 2004). Odtokové poměry v povodí Bíliny jsou tedy podmíněny
srážkami, ale významnou část hrají také převody vody z jiných povodí (Ohře, Flájský
potok).
Nejvyšší úhrny srážek (až 1000 mm) jsou dosahovány v horských oblastech
v severozápadní části povodí, kde jsou i relativně vysoké specifické odtoky. V důsledku
devastace lesních porostů, kdy byly jejich ohromné plochy odtěženy a vznikly holiny,
došlo k výraznému zhoršení přirozené retenční schopnosti v celé oblasti. Směrem
do nižších poloh průměrné srážkové úhrny klesají, protože se projevuje srážkový stín
Krušných hor. Pouze lokality v okolí Milešovky dosahují roční průměry přes 600 mm
(Culek, 1995). V zimním období spadne nadpoloviční většina srážek v podobě sněhu,
který se v závislosti na nadmořské výšce udrží rozdílně dlouhou dobu v různých
polohách. V letech 1970 – 2000 dosahují průměrné roční srážky v povodí Bíliny podle
ČHMÚ hodnoty 605,2 mm (Langhammer, 2003). Vlasák (2004) udává

mezi lety

1961 - 2000 hodnotu průměrných ročních úhrnů srážek 634 mm. Obecně tedy lze
odtokový režim v povodí Bíliny charakterizovat jako pluvio-nivální.
Charakter odtokových poměrů je nejvíce pozměněn v úseku Březenec – Most
(event. Želenice), a to z důvodu vysokého užití vody a vodohospodářských manipulací.
Nejvíce se projevuje dotace z PKP (převážně voda z Ohře). V roce 2004 v období
vyšších průtoků se podíl na průtoku Bíliny projevoval téměř polovinou. V období letních
měsíců dosahuje podíl kolem 30 %. V závěrovém profilu v Ústí nad Labem se hodnoty
PKP projevují v proporci 19 – 28 % (Vlasák, 2004). Vliv PKP na odtokové poměry
v povodí lze však zaznamenat každý rok s podobnými podíly hodnot.
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Graf 1: Průměrné měsíční úhrny srážek v povodí Bíliny v letech 1961 – 2000
Zdroj dat: Vlasák (2004)
Průměrný roční průtok podle Povodí Ohře v letech 1995 – 2006 v profilu Trmice
činil 6,84 m³/s (Graf 2). V období minim klesá pod 1 m³/s (Q364 = 0,7 m³/s). Naopak
hodnoty překročení průtoků po dobu 30 dnů v roce nejsou příliš vysoké – 13 m³/s.
Hodnota stoleté vody se v dolní části toku pohybuje nad 120 m³/s. V porovnání
s povodňovou situací v srpnu 2002 je tedy zřejmé, že průtoky v tomto období na dolním
toku Bíliny průtoky nebyly zdaleka tak výrazné jako na jiných tocích našeho území.
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Graf 2: Průměrný roční průtok Bíliny v období 1995 – 2006
Zdroj dat: Povodí Ohře
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Minimální průtoky zaznamenáváme převážně v letních měsících (Graf 3), kdy je
pro naše klimatické podmínky charakteristické suché léto s nízkými srážkami a vysokými
teplotami (Vlasák, 2004). Druhé období minim s nedostatkem srážek nastává na podzim,
souvisí též s charakterem přirozeného hydrologického režimu. Maxima průtoků během
jarního období způsobeny především táním sněhu ve vyšších polohách povodí. Nejvyšší
hodnoty průměrných měsíčních průtoků jsou dosahovány v březnu a dubnu, které třikrát
převyšují průměrný měsíční průtok v srpnu a září.
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Graf 3: Měsíční variabilita průtoků Bíliny v profilu Trmice v období 1995 – 2006
Zdroj dat: Povodí Ohře
Podle podílu průměrného měsíčního odtoku (Graf 4) na ročním odtoku mají
největší podíl jarní měsíce, zejména březen (13,8 %), a právě podílem jarních měsíců
(32,8 %) je odtok mírně nevyrovnaný (spadá do intervalu 30-50 %), následují zimní
měsíce s necelým 30 % podílem, podzim a léto mají stejný podíl na ročním odtoku 18 %.
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Graf 4: Podíl průměrného měsíčního odtoku na celkovém ročním odtoku
Zdroj dat: Povodí Ohře
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Čára překročení průměrných denních průtoků v profilu Trmice za období
1995 - 2004 (Graf 5) je jednou z názorných možností vyjádření variability souboru.
Je vidět vyrovnaný chod průměrných denních průtoků.
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Graf 5: Křivka překročení denních průměrů Bíliny v Trmicích v období 1995 – 2004
Zdroj dat: Povodí Ohře
Tabulka 7: N-leté vody (m³/s) při ústí Bíliny do Labe v letech 1931 – 1960
(Zdroj: Hydrologické poměry III in Vlasák, 2004)
N (roky)
Q (m³/s)

1
20

2
24

5
32

10
42

20
57

50
93

100
128

K posouzení hydrologického režimu řek slouží kromě průtoků i následující
charakteristiky (Tabulka 8), které byly vypočítány za období 1931 – 1960 (Hydrologické
poměry III) a za období 1995 – 2006 (data z Povodí Ohře).
Tabulka 8: Charakteristiky odtoku v povodí Bíliny
(Zdroj dat: Hydrologické poměry III a Povodí Ohře)
1931 - 1960

1995 - 2006

6

Objem odtoku (m³/rok)
173,6 . 10
215,5 . 106
Specifický odtok (l/s.km²)
5,14
6,39
Výška odtoku (mm)
162,1
201,1
Koeficient odtoku (%)
27,2
33,2*
* pro výpočet byl použit údaj o srážkách z let 1970 – 2000.
Při srovnání řad průtoků z Hydrologických poměrů III a aktuální kratší časové
řady průtoků z limnigrafických stanic Povodí Ohře došlo tedy k urychlení odtoku a
k nárůstu u všech výše zmíněných charakteristik. Tento nárůst hodnot koeficientů lze
tedy připsat výrazné průmyslové činnosti spojené s exhalacemi a imisemi, které
degradovaly krušnohorské smrkové monokultury, což vedlo ke snížení retenční
schopnosti lesů v povodí. Nárůst je také způsoben celkovou antropogenní transformaci
celé hydrografické sítě, ke které v povodí došlo vlivem rozšiřování povrchových dolů a
zakládání vnějších výsypek v 70. a 80. letech 20. století. Důležitou roli hrají také převody
vody ze sousedních povodí do povodí Bíliny (PKP, POB, PVN).
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6

Antropogenní transformace říční sítě
Antropogenní upravenost různého charakteru postihly velkou část říční sítě v ČR.

Mírně nadprůměrně jsou pozměněna koryta vodohospodářsky významných toků, která
byla upravena na jedné třetině celkové délky. Při posuzování dopadů lidské činnosti
na stav povrchových vod v rámci aplikace Rámcové směrnice EU o vodní politice bylo
v ČR provedeno hodnocení významných morfologických vlivů na tocích. Za významné
se považuje zakrytí nebo zatrubnění úseků, napřímení a vzdutí úseků (Němec, Hladný a
kol., 2006). Povrchová těžba uhlí a ostatních surovin v povodí Bíliny způsobuje značný
zásah do celé krajiny. Krajina není dotčena jen vlastním lomem, ale i výsypkami. Zdroje
uhlí dále vyvolávají výstavbu tepelných elektráren a chemických a palivových kombinátů.
Vliv extrémního zprůmyslnění území na krajinu je však širší. Vzniká velké množství
odpadních vod, které výrazně ovlivňují jakost vody.
Složitost vodohospodářské situace území vyplývá z potřeby krýt požadavky
na odběr vody při velké nerovnoměrnosti rozložení vodních zdrojů. Další specifika
souvisejí s rozsáhlou postupnou přeměnou krajiny v oblastech povrchové těžby uhlí,
které si vyžádaly dramatické úpravy říční sítě. Tyto skutečnosti si vynutily rozsáhlé
úpravy

vodních

toků,

sloužící

k zajištění

vodních

zdrojů

a

ochraně

území

před povodněmi. Spočívaly v napřimování, prohlubování a rozšiřování koryt a v podpoře
jejich hydraulické hladkosti. V takto upravených korytech však voda proudí rychleji, a
tudíž vzniká potřeba jejich umělého opevnění (Mapa 8). Na mnohých úsecích již míra
negativních vlivů přesáhla únosnou mez (Obrázky 8 – 11). Nejčastější příčiny zařazení
vodních útvarů mezi silně antropogenně ovlivněné spočívají ve stabilizaci jejich koryt,
změnách trasy, sklonu toku, nebo průtočného profilu, narušení jeho spojitosti příčnou
překážkou, zpevnění břehů a koryta a transformovanou nivou. Zvláštní kategorii v říční
síti pak tvoří umělé vodní toky, které většinou vznikly pro potřebu převodů vody
(pro hornictví, průmysl, závlahy apod.). Nelze však opomenout překládání vodních toků
z důvodu rozšiřování lomové těžby a tvorbu nových vodotečí při rekultivaci krajiny
po těžbě uhlí. Jen v SHP bylo přeloženo více než 80 km toků a bylo vybudováno
přes 40 km otevřených přivaděčů (Patočka, Macura, 1989). Trasa přeložek však
podléhala především územním požadavkům, proto byly nově vytvářené toky vedeny tak,
aby měly co možno nejdelší životnost. Při budování přeložek je důležité věnovat
pozornost geologickému a hydrogeologickému průzkumu a vyšetření staré hlubinné
těžby. Také je zapotřebí věnovat pozornost hydrologickému průzkumu, který je třeba
zaměřit především na ověření změn způsobených přeložkou. Přeložku nelze posuzovat
izolovaně, ale v souvislostech s funkcí dalších objektů na toku (Patočka, Macura, 1989).
U rozsáhlých přeložek by měla být vypracována hydrologická studie, z důvodu
vodohospodářské

složitosti

povodí

Bíliny,

z mimořádných

nároků

na

ochranu

před povodněmi a zabezpečením dodávky vody pro průmysl.
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Mapa 8: Opevnění koryt vodních toků v povodí Bíliny (Zdroj dat: Povodí Ohře)
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Vymezením silně ovlivněných vodních toků podle WFD se zabývá metoda
projektu „Silně ovlivněné vodní útvary – metody a jejich využití v případové studii
v povodí Labe“ (Ministry of Flemish Government, 2004) (Kapitola 4.4). U předběžného
vymezení hraje významnou roli vzájemná interakce s dalšími činnostmi, jako jsou
obecná identifikace vodních útvarů, analýza tlaků a dopadů, definice dobrého
ekologického stavu atd. Předběžné vymezení se zaměřuje zvláště na tlaky vedoucí
k hydromorfologickým změnám vodních útvarů (Mapa 9). Důležité jsou především
zatrubnění, napřimování, zavzdutí, opevnění břehů, protipovodňová opatření, míra
urbanizace, příčný profil a příčné překážky. Pro potřeby této metody byly vymezeny
segmenty dle Základní vodohospodářské mapy 1:50 000 (od pramene k soutoku, nebo
od soutoku k soutoku). Byla využita GIS vrstva vodní toky – hrubé členění.

Obrázek 8: Osecký potok pod Osekem

Obrázek 9: Lomský potok v Lomu

Obrázek 10: Bystřice před vtokem do Bíliny

Obrázek 11: Ždírnický p. před vtokem do
Bíliny
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Mapa 9: Předběžné vymezení podle metody silně ovlivněných vodních útvarů
Zdroj dat: Povodí Ohře
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6.1

Antropogenní zásahy v 19. století – Komořanské jezero
Výrazné antropogenní modifikace a zásahy do krajiny povodí Bíliny začaly již

v 19. století, kdy bylo vysušeno největší fluviální jezero v Čechách. V současné době
tedy již neexistující jezero, které se rozkládalo v podhůří Krušných hor pod zámkem
Jezeří. Původně před vysoušením však zabíralo plochu 5600 ha, od severu k jihu měřilo
6 km, od západu k východu 12 km (Mapa 10). Komořanské jezero a další rozsáhlé
bažiny, rašeliniště, mokřady a tůně zajišťovaly stabilizaci vodního režimu, optimalizovaly
průtoky vody i její zdržování v krajině a zmírňovaly dopad přívalových srážek. Výsledkem
byl mimo jiné funkční malý oběh vody v krajině, kdy voda vypařená v prostoru
severočeské pánve kondenzovala nad lesními oblastmi Krušných hor a vracela se zpět
do pánve jako lokální srážky.
Jezero vzniklo na konci pleistocénu zhruba před 15 000 lety jako mělké průtoční
jezero napájené i odvodňované řekou Bílinou, pravděpodobně postupným odtáváním
permafrostu v námrazových jílovcích.
Z důvodů požadavku důlní těžby a také ze zdravotních důvodů (vlhké prostředí,
močály atd.) začalo na popud knížete Ferdinanda z Lobkovic od roku 1831 jeho umělé
odvodňování, přičemž nejmarkantněji probíhalo mezi roky 1833 – 1835. Zbytky jezera se
zachovaly až do 20. století mezi vesnicemi Dřínov, Souš, Komořany, Dolní Jiřetín a
Ervěnice. Koncem století však i tyto pozůstatky padly za oběť masivní těžbě uhlí. Dnes
se

v

místě

pod

zámkem

Jezeří

nachází

obrovský

povrchový

lom

ČSA

(http://litvinov.sator.eu).

Mapa 10: Území Komořanského jezera v Josefské mapě kolem roku 1780
Zdroj: MUS
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6.2

Přeložky vodních toků
V této kapitole jsou přiblíženy nejvýznamnější přeložky a projekty, které byly

v povodí Bíliny vybudovány v 70. a 80. letech 20. století z důvodu rozrůstající se těžby
uhlí a výstavby tepelných elektráren a průmyslových kombinátů. Je zde uveden celkový
přehled (Tabulka 10 a Mapa 11) s technickými parametry důležitých přeložek a údaje
o jejich výstavbě a provozu. Detailnější charakteristika této problematiky byla provedena
v rámci bakalářské práce autora (Dvořák, 2006)
Původní koryto Bíliny v prostoru mezi hrází nádrže Kyjice a obcí Komořany bylo
fyzicky narušeno již v počátcích důlní činnosti. Počínaje soutokem Březeneckého potoka
a Bíliny byl vybudován při úpatí Krušných hor tzv. Podkrušnohorský přivaděč (PKP)
(Obrázek 13), zaústěný do nádrže Dřínov. Odpadní koryto z nádrže Dřínov pak bylo
zaústěno do původního koryta Bíliny u obce Komořany. PKP sváděl průtoky Bíliny a
jejích levostranných přítoků do nádrže Dřínov a chránil tak důlní oblast před povodněmi
(Král, 1989). Původní nádrž Dřínov, situovaná na řece Bílině 7 km severovýchodně
od Jirkova, sloužila hlavně jako zásobní a retenční nádrž s vedlejšími užitky – pro
rekreaci a sportovní rybolov. Celkový objem nádrže byl 9,387 mil. m³ (Vlček, 1984).
Nádrž Dřínov však musela ustoupit povrchové těžbě hnědého uhlí obdobně jako nádrž
Kyjice a Nové sedlo. Rovněž došlo ke zrušení Podkrušnohorského přivaděče III. etapa.
Protože v komplikovaných geologických a hydrologických podmínkách SHP nebylo
možno nádrž Dřínov a další zrušená díla nahradit jedinou vodní nádrží, přistoupilo se
k řešení, kdy byla vybudována soustava náhradních opatření v celkem šesti stavbách
(Tabulka 9). Všechna tato díla, vybudována v rámci náhrady za Dřínov, byla zapojena
do vodohospodářské soustavy NOD (náhradní opatření za nádrž Dřínov) společně s již
vybudovanými a provozovanými vodními díly v oblasti.
Tabulka 9: Přehled hlavních informací o stavbách NOD
(Povodí Ohře, 1986)
Stavba 1
Stavba 2
Stavba 3
Stavba 4
Stavba 5
Stavba 6

Zdvojení Průmyslového vodovodu Nechranice (PVN)
VD Újezd, VD Zaječice, Podkrušnohorský přivaděč IV. Etapa, přeložka
Vesnického potoka, spojovací koryto k Ervěnickému koridoru
Přeložky Bíliny – koryto Bíliny od VD Újezd po nátok na Ervěnický
koridor a od koridoru po jez Jiřetín, jez Jiřetín
Rekonstrukce hráze VD Jirkov, Havarijní převedení vody z Flájí
Přeložky Šramnického a Černického potoka, úprava Loupnice, štola
Jezeří, štola Albrechtice
Zkapacitnění Bíliny od Jiřetína po Most

Ve II. etapě výstavby bylo řešeno převedení stoleté povodně z povodí Bíliny,
redukované retenčním účinkem nádrže Újezd a Ervěnickým koridorem, a to trubní
přeložkou 4x1200 mm (Obrázek 12). Ervěnický koridor leží v dobývacích prostorech
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Holešovice a Ervěnice a toto vodohospodářské dílo bylo vybudováno za mimořádně
složitých podmínek (Král, 1989). V oblasti přeložky Bíliny přes Ervěnický koridor byla
vzata v úvahu dočasná rizika, která vyplývala z nepříznivých geologických poměrů
pro převedení toku Bíliny a ostatních inženýrských staveb po čerstvě nasypaném
Ervěnickém koridoru. Zásadní problematika spočívala v nutnosti převést Bílinu
po nasypaném koridoru o celkovém objemu 360 mil. m³, který je místy vysoký až 140 m
oproti okolnímu terénu (Povodí Ohře, 1986). Podle prognózy VÚHÚ Most se zde
očekávaly poklesy náspu řádově o několik metrů, a proto bylo konstatováno, že pro tyto
hodnoty nelze provést návrh koryta tak, aby byla zaručena jeho nepropustnost. Proto
bylo navrženo převést provozní i povodňové průtoky po Ervěnickém koridoru čtyřmi
ocelovými potrubími namísto otevřeného koryta, jak se původně uvažovalo (Král, 1989).
Stavba byla provedena v letech 1977 – 1987. Ocelové potrubí je volně uloženo
na dřevěných pražcích o celkové délce 3 193 m (říční km 62,2 až 65,4), každé
ze 4 potrubí má průtokovou kapacitu 3,8 m³/s při průtoku s volnou hladinou a 4,3 m³/s
při tlakovém režimu. Celková kapacita potrubí je tedy 15,2 m³/s, což znamená, že
průtoky dvouleté povodně (Q2) bezpečně projdou přímo (Povodí Ohře, 1986).
Stavba NOD 5 řeší odvedení radiálně zaústěných toků Šramnického a
Černického potoka mimo zájmovou oblast dolů SHP. Řeší tedy odtokové poměry
vyplývající z nutnosti likvidovat nádrž Dřínov. Celková délka upravených toků v rámci
této stavby činí 8,54 km (Povodí Ohře, 1986). Trasa přeložky je vedena z údolí
Šramnického potoka do bočního údolí Černického potoka štolou Jezeří. Údolí
Černického potoka opouští přeložka štolou Albrechtice. Přeložka je zaústěna
do Jiřetínského potoka, který ústí do Loupnice. Původně se však uvažovalo o tom, že
voda obou potoků nebude převedena štolami, ale otevřeným korytem, ale bylo zjištěno,
že se v oblasti vyskytuje celá řada geologických poruch v horském masívu (Marek,
1980). Postup těžby velkolomu Maxim Gorkij si vyžádal v minulosti přeložku
Kláštereckého potoka, což je souhrnné označení pro přeložku, která odvádí vody
Radčického, Lomského, Loučenského, Oseckého a Hájského potoka do potoka
Bouřlivec u nádrže Všechlapy (Patočka, Macura, 1989). Název této přeložky se
v literatuře a mapových podkladech rozchází. Podle Základní vodohospodářské mapy
ČR se tato přeložka jmenuje Loučenský potok. Podle Povodí Ohře se potok nazývá
Klášterecká přeložka Loučenského potoka. Přeložka byla vybudována v několika
navazujících etapách a jejím úkolem je bezpečně odvedení vod těchto potoků mimo
zájmové území ohrožených lomů a zajištění ochrany lomů Pokrok, Jirásek a Maxim
Gorkij (Doly Bílina), které leží jižně pod trasou přeložky.
Také k přeložkám potoků ve východní části povodí Bíliny došlo z důvodu
narušení systému povrchových i hlubinných vod důlní činností. V rámci ochrany lomu
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Chabařovice byly realizovány dvě retenční nádrže Modlany a Kateřina. Propojením mezi
oběma nádržemi a zejména výtokem z nádrže Kateřina začíná tzv. Centrální přeložka
potoků (CPP), která převádí vody z Modlanského a Zálužanského potoka přes
Chabařovice do Ždírnického potoka (Hrdlička, 2003).
Tabulka 10: Nejvýznamnější zásahy v povodí Bíliny (Havlík, 1997, upraveno)
Zatrubnění a převedení Bíliny pod nádrží
Ervěnický koridor
Újezd.
Bílina - Přeložka
Mostecký koridor
Přeložka kolem lomu Ležáky.
a úprava toku
Vybudování milánské stěny pro stabilitu
Zkapacitnění Bíliny
Kopistské výsypky.
Přeložka
Šramnického a
Černického
Odvádí potoky mimo důl ČSA, ústí do Jiřetínského potoka.
potoka
Přeložka
Odvádí vody Radčického, Lomského, Loučenského, Oseckého a
Radčického a
Hájského potoka mimo lom Maxim Gorkij (zaústěna do potoka
Kláštereckého
Bouřlivec).
potoka
Centrální
Odvádí Modlanský, Zálužanský a Ždírnický potok mimo lom
přeložka potoků
Chabařovice.
Podkrušnohorský
Navazuje na POB. Ochrana před
přivaděč (PKP)
povodněmi. Zaústěn do nádrže Újezd.
Voda je odebírána z Ohře z čerpací
Průmyslový vodovod
stanice Stranná pod nádrží Nechranice a
(PVN)
ústí do Hutního potoka.
Sloužící jako zdroj vody, která je čerpaná
Průmyslový přivaděč
stanicí Rašovice na Ohři, zároveň
Převody vody
Ohře – Bílina (POB)
využíván i jako ochrana dolů před
povodněmi.
Labský vodovod
Zásobárna elektrárny Ledvice.
Nivský přivaděč
Převod vody do VD Jirkov.
Kompenzační nadlepšování průtoku
Přivaděč Fláje - Bílý
potok
Bílého potoka.

Obrázek 12: Ervěnický koridor

Obrázek 13: PKP v Jirkově
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Mapa 11: Antropogenní transformace říční sítě v povodí Bíliny
Zdroj dat: DMÚ 25
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6.3

Historická změna délky řeky Bíliny
V rámci posouzení antropogenní transformace říční sítě byla hodnocena i míra

zkrácení délky hlavního toku na základě porovnání současných a historických mapových
děl (Dvořák, 2006). Pro analýzu byly použity topografické mapy reambulované 1:25 000
a DMÚ 25. Porovnávány byly hodnoty délek úseků hlavního toku zjištěných z DMÚ 25
s úseky z reambulovaných map. Celkově tedy v časovém horizontu přibližně 80 let došlo
ke zkrácení hlavního toku Bíliny téměř o 3,9 %. K největším délkovým a polohovým
změnám koryta došlo v oblasti mezi Jirkovem a Mostem. Tok Bíliny byl zkrácen při vtoku
na Ervěnický koridor. K následnému prodloužení toku mezi výtokovým objektem
na Ervěnickém koridoru a Mosteckým koridorem došlo z důvodu vzniku Kopistské
výsypky, kterou v dnešní době tok obtéká z levé strany.
Mapa 12 znázorňuje průběh Bíliny starým Mostem a současný průběh řeky
přeložené na Mostecký koridor. Nyní je na místě hlavní zástavby starého Mostu v mapě
a starého toku Bíliny situován lom Ležáky u Mostu, který se v současnosti stává
hydrickou rekultivací. Město bylo přesunuto jihozápadně od koridoru.

Mapa 12: Průběh řeky Bíliny Mostem
Zdroj: Reambulovaná mapa 3751_4 a DMÚ 25
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6.4

Vodní díla
Vodohospodářsky významné jsou i četné vodní nádrže vybudované v posledních

desetiletích, které mají často úzkou souvislost s rozvojem těžby uhlí v oblasti a se
zajištěním pitné a průmyslové vody v severočeské hnědouhelné pánve v povodí Ohře,
Bíliny a hraničních toků. Vodní nádrže tedy tvoří soustavu s mnohoúčelovým využitím.
Manipulace se podřizují nejen okamžité potřebě vody a průtokové situaci, ale řídí se i
hydrometeorologickými předpověďmi s ohledem na zajištění včasného varování a
možnost mimořádných opatření pro snížení povodňových a havarijních škod. Nádrže
ovlivňují místní lokality územně i hospodářsky. Mění mikroklima krajiny, ovlivňují hladiny
podzemních vod v blízkém okolí a výrazně mění hydrologický režim toků pod nádržemi.
V povodí Bíliny v současnosti je 7 vodních děl, které jsou v majetku a.s. Povodí
Ohře (Tabulka 11), VD Loupnice a Rudý Sever, které jsou v majetku Mostecké uhelné
společnosti, a nádrž Jiřetín II v majetku CHEZA Litvínov. Dále jsou zde hydrické
rekultivace, rybníky a další nádrže vybudované z důvodu ochrany lomů (Dvořák, 2006).
Podrobněji jsou dále charakterizovány nádrže, které jsou situovány přímo na řece Bílině.
Tabulka 11: Přehrady v majetku Povodí Ohře v povodí Bíliny (Zdroj dat: Povodí Ohře)
Vodní
Celkový
plocha
objem
Název
Tok
Postaveno
Účel
(ha)
(mil. m³)
10
1,65
Loupnice
1914
Zásobení pitnou vodou
Janov
Vesnický
0,68
0,055
1904
Zásobení pitnou vodou
Jezeří
potok
15,8
2,69
Bílina
1965
Zásobení pitnou vodou
Jirkov
Zásobení užitkovou vodou
16,95
0,445
PKP
1967
pro průmysl
Otvice
Újezd

152,1

8,4

Bílina

1981

Všechlapy
Zaječice

33
19,9

1,3
0,445

Bouřlivec
Hutní potok

1960
1976

Ochrana území pod nádrží
Zajištění vody pro
elektrárnu Ledvice
Zásobení užitkovou vodou

VD Jirkov
Vodní dílo Jirkov - "Jirkovská přehradní nádrž" je situována v Telšském údolí.
Byla vybudována v letech 1960 - 1965. Vodní dílo je součástí vodohospodářské
soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (Obrázek 14). Účelem VD Jirkov je
akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou a zajištění
minimálního průtoku v toku Bílina v profilu limnigrafu Jirkov-odtok. Dalšími účely jsou
energetické využití odtoku vodní elektrárnou Jirkov a snížení povodňových průtoků
v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. VD Jirkov je vodárenskou
nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také
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komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd a
vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán (www.poh.cz).
VD Újezd
Vodní dílo Újezd (Obrázek 15) je součástí vodohospodářské soustavy nádrží,
které byly vybudovány jako náhradní opatření za zrušenou nádrž Dřínov. Výstavba trvala
od roku 1978 do 1981. Hlavním účelem VD Újezd je zajištění ochrany území pod nádrží,
kompenzační nadlepšování průtoků u Bíliny pod hrází pro zabezpečení dodávky vody
odběratelům, zajištění minimálního průtoku pod hrází v profilu VD Újezd - odtok,
energetické využití odtoku MVE Újezd a MVE Ervěnický koridor a ovlivňování zimního
průtokového režimu v trubní přeložce Bíliny po Ervěnickém koridoru. Vedlejším účelem
nádrže je biologické dočištění odpadních vod zaústěných do Bíliny a Hutního potoka,
vyrovnání načerpaného množství vody z ČS Rašovice, sportovní rybářství, rekreace,
zlepšení přírodního prostředí (www.poh.cz).

Obrázek 14: VD Jirkov

6.5

Obrázek 15: VD Újezd

Hydrologické rekultivace
Těžba výrazně deformuje všechny složky hydrosféry: vody podzemní i

povrchové. V dlouhodobých plánech rekultivací mají proto významné místo právě
rekultivace hydrologické, znamenající i tvorbu nových vodotečí a vodních nádrží, tedy
vybudování nové hydrografické soustavy. Malé vodoteče byly přeloženy nebo
zatrubněny z obavy před působením na obrovské hmoty výsypkových hornin. Bude se
řešit například napojení horských potoků Krušných hor zpět do důlních prostorů.
Hydrologické rekultivace souvisí se závěrečnou fází rekultivace zbytkových jam
po ukončené lomové těžbě uhlí. Ta představuje zavodňování zbytkových jam, nebo-li
tzv. rekultivace "mokrou cestou". Jde o složité vodohospodářské dílo, které zahrnuje
vždy originální a ojedinělý záměr (Kašpar, 2003). V rekultivačních návrzích v povodí
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Bíliny se předpokládá postupné zatopení všech velkých zbytkových jam, kterých bude
celkem pět (Tabulka 12). Takto vzniklá jezera budou mít v rekultivované krajině
dominantní postavení. Mezi ukončené hydrologické rekultivace patří například vodní
nádrž Vrbenský o ploše 39 ha, která je od roku 1992 využívána k rekreačním a
sportovním účelům v letním a i zimním období.
Tabulka 12: Základní hydrotechnické parametry zbytkových důlních jezer (Kašpar,2003)

Název lomu

Bílina
Chabařovice
Ležáky
ČSA
ČSA
Vršany
(Šverma)
Vršany
(Šverma)

Plocha
hladiny

Objem
vody

[ha]

[mil.m3]

„optimální“
„hluboká“

2037
2001
2007
2020
2020

1 145,00
225
322,6
701
1 259,00

č. 1

2030

č. 2

2050

Varianta

Předpoklad
zahájení
napouštění

Hloubka vody
[m]

645
35
72,4
235,8
760

prům.
56
15,6
22,4
33,7
60,4

max.
170
23,3
59
130
150

342

35,6

10,4

37

390

73,6

18,8
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Prvním důlním jezerem, které vzniká zatápěním od června 2001, je jezero
zbytkové jámy lomu Chabařovice (Obrázek 16). Je napouštěno z nádrže Kateřina
zbytkovým korytem Zálužanského potoka, které bylo od nádrže Zálužany propojeno
novým spojovacím korytem vedoucím k prostoru zbytkové jámy. Průtok pro napouštění
jezera je v první fázi 300 l/s, posléze max. 500 – 700 l/s. Po napuštění jezera je z důvodů
minimalizace transportu živin do vod jezera navrženo pouze doplňování jezera
vyrovnávající úbytek vody způsobený výparem z vodní hladiny. Proto nelze očekávat
obnovu vodního režimu v korytech původních toků a zrušení CPP. Jezero bude
dotováno vodou z minimálního průtoku Modlanského potoka (cca 10 l/s). Zbylý přítok
0 - 320 l/s bude zajištěn z koryta Zálužanského potoka. Oba přítoky včetně systému
odvodnění zbytkové jámy budou svedeny do navržené protieutrofizační nádrže.
Přebytečná voda z nádrže bude odváděna do Bíliny v prvním úseku (cca 800 m)
potrubím a posledních cca 300 m otevřeným korytem. Zvolený režim minimálních přítoků
vody do jezera výrazně snižuje nebezpečí nežádoucího znečištění jezera přinášeného
z povodí přítoků, zároveň však klade zvýšené nároky na intenzitu a způsob rekreačního
využívání jezera (Hrdlička 2003).
V současné době je významným projektem v centrální části SHP zahlazení důlní
činnosti lomu "Most – Ležáky", který ukončil těžbu v roce 1999. Vlastní napouštění této
zbytkové jámy bylo zahájeno v roce 2007 (Obrázek 17). Jezero Most je napuštěno vodou
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z řeky Ohře, namísto původně uvažovaného zdroje vody z řeky Bíliny. Řeka Bílina
kvalitou své vody zatím neodpovídá požadavkům. Svým malým průtokem neumožňuje
napouštění v průběhu celého roku, ale pouze v období zvýšených srážek nebo tání.
Proto bylo přehodnoceno původní rozhodnutí využít vody z řeky Bíliny k napouštění a byl
zvolen zdroj vody - řeka Ohře. Voda z řeky Ohře je do této oblasti přiváděna z čerpací
stanice Straná, pod přehradou Nechranice, průmyslovým vodovodem (PVN). Na tento
zdroj bude v Třebušicích napojen trubní přivaděč DN 800 v délce 4690 m, kterým bude
voda z Ohře v množství 1,2 m³/s dopravena do jezera Most. Hladina a kvalita vody
v budoucím jezeru je již nyní pravidelně monitorována. Dalším povoleným zdrojem
kvalitní vody pro napouštění a doplňování úrovně hladiny v jezeře Most jsou důlní vody
z dolu Kohinoor, hlubinného dolu s ukončenou těžbou a ročním objemem čerpání až
3,5 mil m³. Tyto kvalitní důlní vody budou přivedeny trubním přivaděčem o délce 2 700 m
(Dvořák, 2007).

Obrázek 16: Jezero Chabařovice
Zdroj: PKÚ a. s.

Obrázek 17: Napouštění jezera Most
Zdroj: Wikipedia

Souhrnně lze říci, že hydrologické rekultivace, zvláště pak vodní nádrže, plní
v krajině několik cílů. Mezi ně patří vytvoření zásob vody pro potřeby průmyslu a
zemědělství, ochrana území před záplavami, dále cíle ekologického charakteru (obnova
samočisticí schopnosti toků, dosažení odpovídajícího stavu podzemních vod i
mikroklimatu a obnova rybníkářství). Využití ekologického potenciálu vody v krajině
poškozené po těžbě hnědého uhlí zcela jistě přinese do regionu historický návrat nejen
vodních společenstev, ale i možnost provozování rekreace obyvatelstva (plavání) a
vodních sportů. Rozhodující však bude zejména vytvoření celkové ekologické stability
krajinného a životního prostředí vzniklého po hornické činnosti. Podstatné pro úspěšnost
realizace hydrických rekultivací bude propojení s vegetační složkou krajiny povodí.
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7

Jakost povrchových vod
Kvalita povrchových vod patří k nejcitlivějším indikátorům stavu a vývoje interakcí

mezi přírodním prostředím a antropogenní sférou. Vodní složka přírodního prostředí tvoří
přirozenou páteř látkového oběhu v krajině, a proto rychle a přesně odráží charakter,
intenzitu a změny využívání krajiny různými společenskými aktivitami. Jednotlivé aktivity
člověka počínaje vlivem osídlení, přes zemědělství až po projevy průmyslové činnosti či
dopravy, se významně odrážejí na výsledné kvalitě vodních toků a nádrží.
Bílina představuje dlouhodobě pravděpodobně nejvíce zatížený vodní tok
na území ČR. Koncentrace znečištění, které zde bylo pozorováno v 70. a 80. letech
20. století, odpovídalo více charakteru odpadních vod než přirozenému vodnímu toku.
Povodí je s ohledem na nízkou vodnost recipientu vystaveno zcela mimořádným
objemům emisí znečišťujících látek z bodových zdrojů, zejména pak z oblasti těžkého
chemického průmyslu, zpracování a úpravy nerostných surovin i komunálního odpadu.
Koncentrace všech základních hodnocených ukazatelů jakosti vody včetně ukazatelů
specifického znečištění jsou ve srovnání s průměrnými hodnotami českých toků naprosto
výjimečné. Přes výrazné zlepšení jakosti vody, ke kterému došlo ve 2. polovině 90. let
díky výstavbě a intenzifikaci čistíren odpadních vod u největších zdrojů, zůstává povodí
příkladem extrémně zatíženého území.
V rámci povodí Bíliny bylo napsáno hodně prací, které se zabývají kvalitou vody a
ovlivněním hydrologického režimu. Příkladem je dvoudílná Ekologická studie Bíliny
(Havlík, 1997), ve které je zahrnuta podrobná ekologická studie, kvalita vody a produkce
znečištění v povodí Bíliny. Výzkumná zpráva Hydrologie a kvalita vodních toků
Podkrušnohorské oblasti (Vlasák a kol., 2002) se zabývá zmapováním a zhodnocením
hydrologické a kvalitativní situace drobných toků v delším časovém období. V roce 2004
bylo zahájeno sledování kvantitativních a kvalitativních charakteristik v profilech
s předpokládanými výraznými změnami jakosti vody. Záměrem bylo, kromě monitoringu
pozitivních či negativních změn v povodí v odstupu času, i rozšíření souboru ukazatelů
kvality vody, podrobnější kvantitativní hydrologické zhodnocení a aktualizace poznatků
o stavu Bíliny. Výsledky jsou vyhodnoceny v Ekologické studii Bíliny (Vlasák, 2004).
Langhammer (2003) se v závěrečné zprávě grantu GAČR 205/00/P052 zabývá
hodnocením plošných zdrojů znečištění povrchových vod. Cílem jeho projektu byla
formulace a praktické ověření nové metodiky hodnocení plošných zdrojů povrchových
vod.
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7.1

Socioekonomické aktivity a jejich vliv na kvalitu vody
Území povodí Bíliny začalo být osidlováno již v prehistorickém období ve starší

době kamenné lovci mamutů, v neolitu pak zemědělci, kteří se usazovali v okolí řek.
Později přicházejí Keltové a Germáni. Po příchodu Slovanů vzniká ve 13. století síť
královských měst – Most, Louny, Litoměřice, Žatec a Ústí nad Labem. V 16. století
dochází k značnému rozvoji území především v oblasti průmyslu, kdy jsou zakládány
jedny z prvních manufaktur v Čechách. Rozvoj v povodí byl narušen častými válkami a
taženími a po Mnichovu 1938 bylo celé území dokonce odtrženo od Čech a připojeno
k Německu. Po skončení války se již nepodařilo obnovit osídlení v původním rozsahu a
mnoho obcí zaniká. Dalším důvodem zániku obcí až do poloviny 90. let byla rozsáhlá
povrchová těžba uhlí.
Ve 2. polovině 20. století byla průmyslová základna orientována zejména
na povrchovou těžbu hnědého uhlí a dále na zpracování vytěženého uhlí, převážně
v tepelných elektrárnách, které se svým provozem značně podepsaly na kvalitě ovzduší
a životního prostředí v regionu. Začátkem 90. let 20. století dochází k útlumu povrchové
těžby, k poklesu výroby v chemickém a petrochemickém průmyslu a k vytváření nových
odvětví lehkého průmyslu. Daří se podstatně redukovat znečišťování ovzduší a vodních
toků díky ekologickým programům a dotacemi ze zahraničí. Velkým problémem však
stále zůstává stará ekologická zátěž způsobená důlní činností. V současné době
v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) tak hospodaří dvě velké akciové společnosti.
První je Severočeské doly Chomutov a.s., které se zabývají se těžbou, úpravou a
odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. Druhou společností je Mostecká uhelná
společnost a.s. Jejím cílem je snažit se o celkové udržení pozice hnědého uhlí při výrobě
tepla a elektrické energie na domácím i zahraničním trhu. Největším odběratelem obou
společností je elektrárenská společnost ČEZ. Oblast povodí Bíliny je tedy stále výrazně
průmyslového charakteru s převažujícími těžkými průmyslovými odvětvími, ve kterých
má dominantní postavení chemický průmysl, zpracování ropných produktů, výroba
strojů, zpracování kovů, skla a další zpracovatelské závody.
Na území povodí v současné době žije 378 134 obyvatel (Langhammer, 2003).
Vlasák (2004) uvádí počet 279 235 obyvatel, přičemž pravděpodobně do povodí
nezahrnuje Ústí nad Labem (95 436 obyvatel, ČSÚ, 2001). Některé části Ústí
nad Labem však náleží k povodí Bíliny a Klíšského potoka, který se do Bíliny vlévá.
Celkem na povodí Bíliny bylo vypočteno 336 362 obyvatel, při nezahrnutí částí
Neštěmice a Střekov, které patří k povodí Labe. Dalšími velkými městy v povodí jsou
také Most (68 263 obyvatel, ČSÚ, 2001) a Teplice (51 060 obyvatel, ČSÚ, 2001). Povodí
Bíliny se tedy vyznačuje koncentrací obyvatel do větších sídelních celků, kopírujících
produkční průmyslové oblasti (Mapa 13).
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Mapa 13: Obce v povodí Bíliny
Zdroj: ČSÚ, 2001
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z metabolických procesů lidského těla, tak z běžných činností v domácnostech jako je
mytí, vaření, praní atd. Pro jednoduchou kvantifikace a srovnání produkovaného
znečištění je vhodné použití přepočtu na ekvivalentní obyvatele (EO). Člověk denně
vyprodukuje 60 g specifického znečištění BSK5, 12 g dusíku a 2,45 g fosforu (Pitter,
1999). Just (1995) stanovil odlišné hodnoty na základě několikaletého sledování typově
a velikostně vzorových obcí v povodí Želivky. Člověk denně vyprodukuje 15 g BSK5, 24 g
dusíku a 1,56 g celkového fosforu. S těmito hodnotami pracoval Havlík (1997) a
Langhammer (2003).
Na likvidaci znečišťujících látek se podílejí čistírny odpadních vod (ČOV). Havlík
(1997) uvádí, že v obcích napojených na ČOV žije celkem 90,1 % obyvatel povodí Bíliny.
Skutečné napojení na kanalizace a ČOV je menší vzhledem k nikoliv stoprocentnímu
napojení v kanalizovaných sídlech. Převážně se jedná o sídla nad 500 obyvatel, kde je
podíl napojených obyvatel malý (Havlík, 1997).
Při uvážení 85 % napojenosti obyvatel povodí Bíliny na ČOV vyjde z celkového
počtu obyvatel povodí přes 50 tis. obyvatel, kteří nejsou na ČOV napojeni. Hodnoty
vypočtených ročních odnosů u parametrů BSK5, celkového dusíku a celkového fosforu
jsou uvedeny v tabulce.
Tabulka 13: Přepočtené ukazatele denního látkového odnosu na celkový roční odnos
z povodí Bíliny
Počet
t/rok
Parametr obyv.
Varianta Pitter Varianta Just
BSK5
50453
1104,92
220,98
TN
50453
220,98
441,97
TP
50453
45,12
28,73

Obrázek 18: ČOV Chánov

Obrázek 19: ČOV Jirkov
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Povodí Bíliny se vyznačuje mimořádnou koncentrací bodových zdrojů znečištěni
zejména průmyslového charakteru (Tabulka 14), která je v kombinaci s nízkou vodností
recipientu v rámci českého povodí Labe ojedinělá. Vysoká koncentrace těžkého
chemického průmyslu a sídelních uskupení v pánevní oblasti povodí má i po razantním
omezení emisí v průběhu 90. let za následek stále neúměrné imisní přetěžování Bíliny
(Langhammer, 2003).
Největším zdrojem bodového znečištění v povodí Bíliny je jednoznačně Unipetrol
Jiřetín (Chemopetrol Litvínov) emitující 60 % roční produkce BSK5 a 50 % objemu
CHSKCr vypouštěného v celém povodí. Pro vývoj kvality vody v podélném profilu Bíliny je
tedy klíčovým zdrojem, navíc zaúsťuje své odpadní vody do toku v oblasti nízké
průměrné vodnosti. Dalšími znečišťovali v povodí jsou největší ČOV, elektrárny Ledvice
a Počerady a teplárna Trmice.
Tabulka 14: Přehled největších zdrojů znečištění v povodí Bíliny za rok 2006
(Zdroj: SVHB)
NL
N-NH4
Q (tis.
BSK5 CHSKCr
Název místa
m³/rok) (t/rok) (t/rok) (t/rok) (t/rok)
Unipetrol RPA Dolní Jiřetín
13411,7
315,2
718,9
238,7
108,6
Unipetrol RPA Dolní Jiřetín
6962
103,7
459,5
139,2
61,9
SčVK Bystřany ČOV
8991,1
42,3
184,3
37,8
188,8
SčVK Most Chánov ČOV
4844,1
32,1
113,8
30,4
7,1
SčVK Jirkov ČOV
2328,2
16,8
82,9
12,9
16,5
SčVK Želénky ČOV
1318,5
13,2
67,2
10,5
Teplárna Trmice
4171
11,8
41,3
SčVK Bílina ČOV
1202,9
9,6
42,1
7,2
ČEZ Ledvice
2555,3
8,6
91,3
49,3
ČEZ,a.s.,o.j.elektrárna Počerady
3443,7
6
75,4
37,5
0
SčVK Ústí n/L Londýnská vk do Labe
25
3,6
8,3
4,3
0,7
United Komořany
930,8
3,5
25,2
10,9
0,3
Enaspol Rtyně n.Bílinou-ČOV
139
3,3
18,6
4,3
0,3
SčVK Chabařovice vk - do Labe
65
3,2
8,6
4,1
0,3
SčVK Dubí vk
35,2
1,8
2,7
6
SčVK Ledvice ČOV
10,7
1,6
1,2
4,5
SčVK Srbice 1 vk
16,2
1,6
4
0,7
0,7
SčVK Hrob ČOV
223,5
1,5
5,4
1,6
SčVK Skorotice vk
10,6
1,4
2,9
1,1
0,3
SčVK Chlumec ČOV
254,7
1,2
8,4
1,5
1,2
SčVK Roudníky vk
9
1,2
2,7
1,2
0,1
SčVK Hudcov vk
14,5
1,1
1,9
0,6
SčVK Lom ČOV
214,7
1,1
5
0,8
0,2
PK Hrbovice
66,1
1,1
3,4
1,9
0,9
SčVK Bečov ČOV
131,7
1
4,9
0,8
0,2
AGC Automotive Czech a.s.
295,5
1
6,2
5,4
PK vrt č. 6-lom Chabařovice
649,4
1
11,2
2,2
7,5
SčVK Loučná ČOV
106,9
0,8
3,7
0,8
Obec Kostomlaty pod Milešovkou
51,6
0,8
2,9
0,7
1,3
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Název místa
PK Chabařovice-jáma Kateřina
SčVK Srbice vk
Obec Ohníč
SčVK Bystřany vk
SčVK Zelená ČOV
SčVK Bělušice ČOV
AGC Automotive Czech a.s.
Obec Kladruby
SčVK Havraň ČOV
MUS - ČOV lokalita ČSA
SčVK Strupčice ČOV
MUS - ČOV Hrabák
SčVK Lužice ČOV
SčVK Braňany ČOV
Sklárny Hostomice
Důl Kohinoor
SčVK Bžany ČOV
Ideal Standard Teplice
Glaverbel Řetenice - hlavní výusť
SčVK Drahkov ČOV
Altamex Most
Demark Most-Čepirohy
SčVK Žalany ČOV
SčVK Modlany ČOV
TP Ústí n.Labem-odkaliště SPS
ČD lokodepo ČOV
ČD Ústí n.L. - Lokodepo nádraží
Strojírny Komořany
MUS Most ÚUK odpadní voda
SčVK Malé Březno ČOV
SčVK Havraň JOSEPH ČOV
SčVK Blažim ČOV
SčVK Výškov ČOV
SčVK Počerady ČOV
SčVK Svinčice ČOV
KERAMOST, a.s. - závod Obrnice
SčVK Želenice ČOV
SčVK Hrobčice vk
PK Mariánské Radčice
Obec Mikulov
SčVK Křemýž vk
Aquacentrum Teplice
AGC - kanalizace Float 2
SčVK Přestanov vk
SčVK Habrovice ČOV
MUS Jáma Jezerka
MUS - ČS Kundratice
Chemopetrol Záluží
MUS - ČOV Ležáky
ČEZ,a.s.,o.j. elektrárna Počerady

Q (tis.
m³/rok)
723,4
9,5
18,9
13,8
70
73
88,5
12,3
36,4
67,6
25
83,4
35,9
52,6
41,3
17,9
43
82,4
60,9
31
21,5
18,4
18,7
42,6
23,7
11,8
10,2
14,7
16,5
9
9,2
16,8
11,4
15,5
17,9
8,5
14,5
9
18,7
15,5
7
44,2
12,5
10,5
29,7
18,7
48,3
133,7
5,9
271,6

BSK5
(t/rok)
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0
0

CHSKCr
NL
(t/rok) (t/rok)
11,1
2,9
2,2
0,6
1,4
0,5
1
0,5
2
0,4
2,7
0,4
3,8
0,9
1,2
0,2
1,6
0,3
1
1,5
1,7
0,3
6,3
0,7
1,2
0,3
1,9
0,2
0,8
0,1
0,8
0,3
1,3
0,3
1,1
0,6
1,8
0,6
0,3
0,3
0,2
0,7
0,1
1
0,2
0,3
0,1
0,3
0,3
0,3
0,4
0,6
0,1
0,4
0
0,4
0,1
0,4
0,1
0,5
0
0,3
0,1
0,4
0,1
0,4
0,1
0,1
0,7
0,2
0,2
0
0,4
0,1
0,3
0,1
0,5
0,1
0,3
0,1
0,3
0
0,6
0,3
1
0,1
0,1
0,1
1,8
0,9
0,1
0
6,8
3,9

N-NH4
(t/rok)
10,1
0,4
0,2
0,2
0,2

0
0,2
0
0,3

0

0
2

0
0,1
0,1
0
0

0
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Název místa
Azylové zařízení Červený Újezd
Obec Lukov
Obec Lukov-Štěpánov
AGC Automotive Czech a.s.
Spalovna Trmice
Trmice
Armaturka Chabařovice
Povodí Ohře Újezd
Preciosa Jirkov
MUS - ČS C
MUS-ČS AI
MUS Odpadní koryto OM
Povodí Ohře Komořany
MUS - Štola Horní Jiřetín
MUS - Těsnící stěna
MUS ČS Černice
MUS - Štola Jezeří
MUS - ČS Albrechtice
MUS - jáma Černice
MUS ÚDV ČSA-JŠ
převod z VD Fláje do Pekelského p.
Celio - skládový areál
MUS - Jihozápadní bariera DJŠ
MUS ÚDV Vršany
MUS - ČS K 92
ČEZ Počerady
Doly Bílina Braňany
Doly Bílina - Bezovka
Doly Bílina - ÚDV Emerán
MUS - ČS Obří pramen
SčVK Meziboří ÚV
Palivový kombinát
Doly Bílina Velká Hrdlovka
Doly Bílina - Libkovice
Město Duchcov
Doly Bílina Duchcov
Doly Bílina Ledvice- gravitační odpad
ČEZ Ledvice
Doly Bílina Ledvice ČS
Vitrablok Duchcov
Tereziny lázně Dubí
Aquacentrum - termální vody
Lázeňský dům Kamenné lázně
Lázeňský dům Beethoven
Enaspol Velvěty-kanalizace -výpust B
PK Trmice-Franz Josef
TP Ústí nad Labem-popelová skládka
Celkem

Q (tis.
m³/rok)
6,1
6,6
6
7,2
17,9
9,5
27,9
17566
52,1
82
121,2
656,4
1435,8
99,4
28,4
175,7
16,6
211,1
60,2
2363,7
2926,6
7,6
572,1
610,4
33,9
271,6
49,6
258,9
2229
1613,9
811,5
2907,2
512,1
2344,8
8
232,9
643
1049,3
485,7
23,8
12,1
47,2
71,8
235,1
50,5
307,3
208,8
96445,7

BSK5
(t/rok)
0
0
0
0
0
0
0

CHSKCr
NL
(t/rok) (t/rok)
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0,1
1,3
0,3
0,4
0,2
0,4
0,2
3,3

14,8
0,5

0,1
3,6
0,3

602,9

0,3
0,5
0,6
12,2

N-NH4
(t/rok)
0

0

0

0,3
0,1
2,2
0,1
2,4
1
23,6

0,2

0,1

1,1
6,8
0,7
3,2
33,5
6
15,8
63,7
12,7
76,3

9,8
0,6
3,9
1,4
0,6
52,8
4,8
14
10,8
8,2
49

5,5
9,3
24,8
10
0,9
0,1

3,8
3,5
18,7
21,6
0,5
0

0,3
0,9
0,9
3,9
5,2
2333,4

0,1
1,9
0,3
2,9
1
933,1

0
0,3
0,1
0,2
0
11,6

0,9
14,7
0,9
0,5
3,7
0

0,2
444,2
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7.2

Monitoring jakosti povrchových vod
V současné době existuje na Bílině 17 profilů pro sledování jakosti vody, které

provádí Povodí Ohře. U některých profilů je nedostatek dat za jednotlivé roky, takže
pro hodnocení kvality vody bylo vybráno 6 profilů, které uvádí Mapa 14.
Sledovanými parametry jakosti vody byly: BSK5, CHSKCr, rozpuštěné a
nerozpuštěné látky, konduktivita, amoniakální a dusičnanový dusík, celkový fosfor, těžké
kovy a těkavé chlorované látky (AOX).
K vyhodnocení jakosti povrchových vod byly použity standardní metody.
Vyhodnocení jakosti vody podle jakostních tříd uvedených v normě ČSN 75 7221 je
vhodným nástrojem pro porovnání jakosti vody v různých povodích

i pro sledování

časového vývoje. Vyjádření jakosti číslem třídy a barvou je dostatečně jednoduché a
přehledné (Tabulka 15). Klasifikuje se každý ukazatel zvlášť, ale lze vytvářet i skupiny
ukazatelů, kde se pak výsledná třída skupiny určí podle nejnepříznivějšího zatřídění
z vybraných ukazatelů. Klasifikace jakosti vody podle každého ukazatele do třídy jakosti
vody se uskutečňuje srovnáním vypočtené charakteristické hodnoty tohoto ukazatele
s jemu odpovídající soustavou mezních hodnot. Mezní hodnoty ukazatelů jakosti vody
pro jednotlivé třídy jakosti vody uvádí Tabulka 16. Charakteristická hodnota ukazatele je
hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90 %. U rozpuštěného kyslíku je to hodnota
pravděpodobností překročení 90 %. Při obvyklé četnosti sledování 12 odběrů ročně se
doporučuje výsledky kontroly jakosti vod klasifikovat pro dvouletí (Oliva, 2004).
Další metodou používanou k vyhodnocení jakosti povrchových vod je analýza
závislosti jednotlivých jakostních ukazatelů na ročním období a průtoku. K takovému
hodnocení je však zapotřebí dostatečně reprezentativní datové řady. Byly vybrány profily
v Trmicích a Chánově v závislosti na existenci limnigrafu. Následující text se tedy bude
zabývat hodnocením vývoje jednotlivých parametrů v letech 2000 – 2006 a závislosti
vybraných základních ukazatelů na ročním období a průtoku. Všechna data
pro zpracování grafů a tabulek v této kapitole poskytl podnik Povodí Ohře.
Tabulka 15: Barvy a vysvětlivky k tabulkám tříd jakosti povrchových vod
třída jakosti
I.
II.
III.
IV.
V.

definice
neznečištěná voda
mírně znečištěná voda
znečištěná voda
silně znečištěná voda
velmi silně znečištěná voda
nejsou data
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Mapa 14: Lokalizace hodnocených profilů

Tabulka 16: Mezní hodnoty tříd jakosti pro vybrané ukazatele podle ČSN 75 7221
Parametr

Jednotka

CHSKCr
BSK5
Konduktivita
O2
RL
NL
N-NO3N-NH4+
TP
Hg
As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
AOX

mg/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

I
<15
<2
<40
>7,5
<300
<20
<3
<0,3
<0,05
<0,05
<1
<0,1
<5
<5
<5
<3
<15
<10

Třída jakosti vody
II
III
IV
<25
<45
<60
<4
<8
<15
<70
<110
<160
>6,5
>5
>3
<500
<800
<1200
<40
<60
<100
<6
<10
<13
<0,7
<2
<4
<0,15
<0,4
<1
<0,1
<0,5
<1
<10
<20
<50
<0,5
<1
<2
<20
<50
<100
<20
<50
<100
<20
<50
<100
<8
<15
<30
<50
<100
<200
<20
<30
<40

V
>60
>15
>160
<3
>1200
>100
>13
>4
>1
>1
>50
>2
>100
>100
>100
>30
>200
>40
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7.3
7.3.1

Analýza základních ukazatelů jakosti vody
Rozpuštěný kyslík
Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je důležitým indikátorem. Kyslík

umožňuje život vodním organismům a ovlivňuje rozklad organických látek ve vodě. Volný
kyslík se do vody dostává zejména reareací nebo se uvolňuje při fotosyntéze vodních
rostlin. Měření tohoto ukazatele v profilu Trmice vykazuje relativně vysoké hodnoty
v průměru přes 8 mg/l (Graf 6). Zřetelně je také vidět přirozený roční chod, kdy jsou
maxima rozpuštěného kyslíku ve vodě dosahována v zimních obdobích a minima
v letních měsících (Graf 7). Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je úměrné průtoku a
poklesu teploty vody.
13,0
11,0
9,0

mg/l
7,0
5,0

Naměřené hodnoty

Průměr

Medián
6
VI
I.0
6

I.0

5
VI
I.0
5

I.0

4
VI
I.0
4

I.0

3
VI
I.0
3

I.0

2
VI
I.0
2

I.0

1
VI
I.0
1

I.0

I.0

0
VI
I.0
0

3,0

Graf 6: Vývoj ukazatele rozpuštěný kyslík v profilu Trmice v letech 2000 - 2006
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Graf 7: Průměrné měsíční koncentrace rozpuštěného kyslíku v letech 2000 - 2006
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7.3.2

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)
Tento

ukazatel

stanovuje

množství

ve

vodě

rozpuštěného

kyslíku

spotřebovaného na biochemickou oxidaci látek během pěti dnů při 20°C. Vystihuje
znečištění povrchových vod biologicky rozložitelnými organickými látkami (Pitter, 1999).
V profilu Trmice hodnota

BSK5 kolísá okolo 8 mg/l (Graf 8). Nadprůměrné

hodnoty byly naměřeny v letech 2000 – 2001. V následujících letech byl zaznamenán
mírný pokles. Maximální hodnoty BSK5 byly zaznamenány v zimních měsících, minimální
hodnoty pak v létě (Graf 9). Je zde patrná částečná nepřímá závislost koncentrace BSK5
na průtoku, což poukazuje na bodové zdroje znečištění.
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Graf 8: Vývoj ukazatele BSK5 v profilu Trmice v letech 2000 - 2006
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Graf 9: Průměrné měsíční koncentrace BSK5 v letech 2000 - 2006
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7.3.3

Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr)
Ukazatel CHSKCr vyjadřuje množství kyslíku, které se spotřebuje na oxidaci

organických látek ve vodě. Udává je jako hmotnost kyslíku, která je ekvivalentní spotřebě
oxidačního činidla (dichromanu draselného). Ukazatel CHSKCr zachycuje znečištění
povrchových vod veškerými organickými látkami schopnými oxidace. Indikuje znečištění
pocházející jak komunálních odpadních vod tak z průmyslu (Pitter, 1999).
V profilu Trmice průměrná hodnota CHSKCr přesahuje 25 mg/l (Graf 10).
Nadprůměrné hodnoty byly naměřeny v letech 2000, 2002. V následujících letech byl
zaznamenán mírný pokles jako u BSK5. Průměrné měsíční hodnoty CHSKCr jsou velmi
vyrovnané (Graf 11), vysoké koncentrace CHSKCr nastávají při nižších průtocích,
znečištění pochází z bodových zdrojů znečištění.
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Graf 10: Vývoj ukazatele CHSKCr v profilu Trmice v letech 2000 - 2006
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Graf 11: Průměrné měsíční koncentrace CHSKCr v letech 2000 - 2006
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7.3.4

Elektrolytická konduktivita
Hodnota

elektrolytické

konduktivity

vypovídá

o

množství

rozpuštěných

disociovaných látek ve vodě. Závisí rovněž na teplotě vody. Průměrné hodnoty tohoto
ukazatele přesahují 100 mS/m (Graf 12). Z grafu je patrná poměrně velká vyrovnanost
během roku. Přesto je však viditelné minimum během jarních měsíců, lze tedy říci, že
ukazatel elektrolytické konduktivity je nepřímo závislý na velikosti průtoku (Graf 13).
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Graf 12: Vývoj ukazatele elektrolytické konduktivity v profilu Trmice v letech 2000 - 2005
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Graf 13: Průměrné měsíční koncentrace elektrolytické konduktivity v letech 2000 - 2005
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7.3.5

Nerozpuštěné látky
Tento ukazatel zachycuje veškeré ve vodě nerozpuštěné látky. Hodnoty

nerozpuštěných látek během sledovaného období jsou v průměru kolem 40 mg/l
(Graf 14). Z grafu lze vidět stabilní trend, který je narušen několika extrémními
hodnotami (červen 2000, leden 2002 a leden 2005). Koncentrace nerozpuštěných látek
jsou tedy během roku značně nevyrovnané. Maxima koncentrace jsou dosahovány
v jarních a zimních měsících, oproti tomu minima připadají na léto a podzim (Graf 15).
Koncentrace nerozpuštěných látek jsou tedy úměrné průtoku při jarním tání a deštích.
250

Naměřené hodnoty

Průměr

Medián

200
150

mg/l
100
50

VI
I. 0
5

5
I.0

4
VI
I. 0
4

I.0

3
VI
I. 0
3

I.0

2
VI
I. 0
2

I.0

VI
I.0
1

1
I.0

VI
I.0
0

I.0

0

0

Graf 14: Vývoj ukazatele nerozpuštěné látky v profilu Trmice v letech 2000 - 2005
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Graf 15: Průměrné měsíční koncentrace nerozpuštěných látek v letech 2000 - 2005
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7.3.6

Rozpuštěné látky
Tento ukazatel charakterizuje celkovou zátěž toku cizorodými látkami a odráží

salinitu vody. Jedná se o základní indikátor využitelnosti vody pro úpravu na pitnou, či
pro závlahy nebo průmysl. Ve sledovaném období byl zaznamenán poklesový trend
v koncentraci rozpuštěných látek. Průměrné hodnoty v profilu Trmice se pohybují kolem
700 mg/l (Graf 16). Minima jsou dosahována na jaře, tedy při vyšším průtoku. Maxima
jsou poté koncentrována na přelom léta a podzimu (Graf 17). Množství rozpuštěných
látek je nepřímo závislé na velikosti průtoku, opět převládají bodové zdroje znečištění.
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Graf 16: Vývoj ukazatele rozpuštěné látky v profilu Trmice v letech 2000 - 2005
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Graf 17: Průměrné měsíční koncentrace rozpuštěných látek v letech 2000 - 2005
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7.3.7

Amoniakální dusík
Amoniakální dusík je v povrchových vodách velmi nestálý. Velmi rychle podléhá

nitrifikaci. Zdrojem amoniakálního dusíku jsou vedle průmyslu zejména splaškové vody a
odpady ze zemědělských výrob. Amoniakální dusík je i součástí atmosféry, ze které se
rovněž dostává do povrchových vod (Synáčková, 1996). Koncentrace tohoto ukazatele
stagnuje na relativně vysoké hodnotě (Graf 18). Hodnoty amoniakálního dusíku vykazují
částečnou závislost na ročním období. Vyšší koncentrace jsou dosahovány v chladných
obdobích roku hlavně v profilu Trmice (Graf 19). U extrémních koncentrací v profilu
Chánov tato závislost nebyla potvrzena. Při nižších průtocích jsou dosahována maxima
koncentrací (Chánov). Ukazatel amoniakálního dusíku je tedy nepřímo závislý
na velikosti průtoku. Znečištění pochází z bodových zdrojů.
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Graf 18: Vývoj ukazatele amoniakální dusík v profilu Trmice v letech 2000 - 2006
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Graf 19: Průměrné měsíční koncentrace amoniakálního dusíku v letech 2000 - 2006

65

7.3.8

Dusičnanový dusík
Dusičnany vznikají sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. V oxickém

prostředí představují konečný stupeň rozkladu organických dusíkatých látek. Dalším
zdrojem dusičnanů je hnojení zemědělských ploch. Do vody se pak dusičnany dostávají
smyvem nebo infiltrací (Pitter, 1999). Hodnoty dusičnanového dusíku v profilu Trmice
vykazují po celé sledované období mírný poklesový trend od roku 2004 (Graf 20). Oproti
profilu Trmice je pro profil Chánov pro dusičnany typický roční chod, kdy je dusík během
vegetačního období spotřebováván vegetací a dosahované hodnoty jsou obvykle nižší
(Graf 21). Vyšší koncentrace dusičnanového dusíku v profilu Trmice jsou za nižších
vodních stavů, existuje tedy nepřímá závislost na velikosti průtoku.
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Graf 20: Vývoj ukazatele dusičnanový dusík v profilu Trmice v letech 2000 - 2006
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Graf 21: Průměrné měsíční koncentrace dusičnanového dusíku v letech 2000 - 2006
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7.3.9

Fosfor
Fosfor je prvkem nezbytným pro růst nižších i vyšších organismů. Do vody se

dostává

vyluhováním

antropogenního

z hornin

původu.

Fosfor

a

minerálů,
je

hlavní

obsažen

zdroje

fosforu

v živočišných

jsou

odpadech,

však

pracích

prostředcích, průmyslových odpadních vodách a do toků se může dostat i smyvem
fosforečných hnojiv používaných v zemědělství. Dalším zdrojem fosforu je rozkládající se
odumřelá vodní flóra a fauna, usazující se na dně (Pitter, 1999). Průměrné koncentrace
ve sledovaném období se v profilu Trmice pohybují kolem 0,3 mg/l (Graf 22). Maxima
jsou dosahována v teplých obdobích roku u obou profilů. Minima byla zaznamenána
v jarních měsících (Graf 23). Existuje nepřímá závislost koncentrace celkového fosforu
na průtoku.
1,00

Naměřené hodnoty
Průměr
Medián

0,80
0,60

mg/l
0,40
0,20

6
VI
I .0
6

I.0

5
VI
I .0
5

I.0

4
VI
I .0
4

I.0

3
VI
I .0
3

I.0

2
VI
I .0
2

I.0

1
VI
I .0
1

I.0

I.0

0
VI
I .0
0

0,00

Graf 22: Vývoj ukazatele celkový fosfor v profilu Trmice v letech 2000 - 2006
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Graf 23: Průměrné měsíční koncentrace celkového fosforu v letech 2000 - 2006
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7.3.10 Specifické organické látky
Specifických organických látek je v povrchových vodách celá řada. Většinou mají
negativní vliv na organismy. Pro povodí Bíliny byly jako zástupci této skupiny látek
zvoleny těkavé chlorované látky, do nichž patří chlorované nearomatické uhlovodíky.
Tyto látky se vyznačují nízkou teplotou varu. Ve vodě je zachycuje sumární parametr
AOX (Adsorbovatelné organicky vázané halogeny). Příklady samostatných látek jsou
např. trichlormethan, tetrachlormethan, nebo 1,2-dichlorethan. Průměrné koncentrace
AOX se ve sledovaném období pohybují přes 40 μm/l (Graf 24). Maxima jsou
dosahována od konce léta po leden. Minima byla zaznamenána v jarních měsících. Lze
tedy odvodit nepřímou závislost koncentrace AOX na průtoku (Graf 25).
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Graf 24: Vývoj ukazatele AOX v profilu Trmice v letech 2000 - 2006
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Graf 25: Průměrné měsíční koncentrace AOX v letech 2000 - 2006
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7.3.11 Těžké kovy a arsen
Těžké kovy představují skupinu asi 40 prvků s hustotou větší než 5 t/m³.
Analogickým toxickým působením se k nim řadí i některé amfoterní prvky jako je
například arsen. Většina těžkých kovů je v nízkých koncentracích nezbytná pro životní
pochody organismů, ve vyšších koncentracích působí toxicky. Pokud se vyskytuje více
těžkých kovů, mají schopnost postupně se akumulovat do sedimentů a do živých
organismů (Synáčková, 1996).Hlavním zdrojem těžkých kovů v prostředí je antropogenní
působení. Těžké kovy obsahují odpadní vody z těžby a zpracování rud, hutí a povrchové
úpravy kovů. Dalšími zdroji jsou exhalace ze spalování fosilních paliv nebo aplikace
pesticidů, umělých hnojiv a nátěrů.
Těžké kovy se imobilizují při zvýšení hodnoty pH, adsorbují se na nerozpuštěné
látky a sedimenty a inkorporují se do biomasy vodních organismů. Naopak se
remobilizují při snížení pH, desorpci a uvolnění z odumřelé biomasy. V přírodních
podmínkách je značná část těžkých kovů vázána adsorpcí na sediment a plaveniny
(Pitter, 1999). Z několika desítek těžkých kovů se ve vodách pravidelně sledují pouze
koncentrace některých z nich. Mezi ně řadíme ty, které mají nejvýraznější dopad
na přírodní ekosystém nebo zdraví člověka. Jsou to měď, zinek, kadmium, rtuť, olovo,
chrom, nikl, a arsen. Mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 uvádí Tabulka 16.
Těžké kovy se mohou při vyšším průtoku dostat do vody a kontaminovat tok.
Průměrné koncentrace těžkých kovů ve sledovaném období s výjimkou arsenu a rtuti
nepřesahují hranici III. jakostní třídy (Graf 26, 27). Koncentrace těžkých kovů ve vodě
nezávisí na ročním období. Hodnoty koncentrací kovů ve vodě v průběhu roku stagnují
(Graf 28, 29). Maxima jsou dosahována v zimních měsících u As, Ni a Cu i Cd.
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Graf 26: Vývoj arsenu, niklu a mědi v profilu Trmice v letech 2002 - 2006
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Pro vyhodnocení výsledků byly použity data z Povodí Ohře, byly zvoleny tři
po sobě jdoucí období 2001 – 2002, 2003 – 2004 a 2005 – 2006. Z klasifikace jakosti
povrchových vod podle ČSN 75 7221 byly v těchto obdobích vypočteny a zjištěny
následující výsledky (Tabulka 17 – 19).
Tabulka 17: Třídy jakosti povrchových vod za období 2001 – 2002
Parametr
Jednotka Pod PKP Nad Mostem Chánov Kyselka Velvěty Trmice
mg/l
23,1
52,11
62,7
36,9
42,6
37,5
CHSKCr
mg/l
2,8
4,7
19
15,3
14,6
14,3
BSK5
mS/m
34
74
139
156
121
119
Konduktivita
mg/l
8,2
7,2
3,5
3,1
4,5
5,2
O2
mg/l
267
542
861
1066
886
865
RL
mg/l
13,92
52,02
52,13
56,85
54,7
60,1
NL
mg/l
2
5,7
5,8
7,1
7,2
7,6
N-NO3mg/l
0,2
1,4
15,7
9,6
5,5
4,7
N-NH4+
mg/l
0,07
0,5
0,52
0,42
0,49
0,51
TP
μg/l
0,06
0,15
0,34
Hg
μg/l
33
27,2
19
As
μg/l
0,25
0,74
0,25
0,77
Cd
μg/l
0,4
1,5
1,7
0,6
1,8
Cr
μg/l
1,8
15,6
18
2,6
12,8
Cu
μg/l
5
11,5
15
2,6
11,4
Ni
μg/l
<5
<5
<5
Pb
μg/l
18
31
36
16
52
Zn
μg/l
40,6
67,2
56,4
47,9
AOX
Tabulka 18: Třídy jakosti povrchových vod za období 2003 – 2004
Parametr
Jednotka Pod PKP Nad Mostem Chánov Kyselka Velvěty Trmice
mg/l
18,8
33,4
41,6
46,1
41,6
36,9
CHSKCr
mg/l
2,4
5,1
14,4
14,3
14,7
13,2
BSK5
mS/m
33
52
165
164
140
131
Konduktivita
mg/l
8,6
8,4
3,3
2,3
4,9
6,4
O2
mg/l
233
351
986
1101
941
851
RL
mg/l
12,52
29,52
29,31
240,04
49,28
50,75
NL
mg/l
1,8
6,3
5,8
6,7
8
9,5
N-NO3mg/l
0,1
0,6
18
9,3
5,4
4
N-NH4+
mg/l
0,04
0,38
0,7
0,63
0,73
0,68
TP
μg/l
0,1
0,05
0,17
0,58
Hg
μg/l
3,1
94,4
50,8
34,9
As
μg/l
0,25
0,29
0,38
0,32
Cd
μg/l
0,9
0,7
0,8
1,4
1,4
Cr
μg/l
2,6
2,7
13,5
17
14,4
14
Cu
μg/l
5,1
3,5
12,4
12,4
10,7
Ni
μg/l
2,1
<5
1,4
4,1
3,9
Pb
μg/l
36
20
31
36
51
54
Zn
μg/l
20,8
106,9
122,7
146,3
AOX
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Tabulka 19: Třídy jakosti povrchových vod z období 2005 – 2006
Parametr
Jednotka Pod PKP Nad Mostem Chánov Kyselka Velvěty Trmice
mg/l
15
33,3
37,2
42,3
36,7
33,6
CHSKCr
mg/l
3,6
6,6
12,4
22,9
10,5
9,9
BSK5
mS/m
24
52
132
161
117
113
Konduktivita
mg/l
8,7
6,8
2,9
1,6
5,3
6,8
O2
mg/l
181
351
792
905
719
693
RL
mg/l
16,17
29,79
44,61
63,79
78,17 159,66
NL
mg/l
1,8
11,1
5,3
8
6,6
7
N-NO3mg/l
0,1
1,7
9,4
7
3,9
2,9
N-NH4+
mg/l
0,03
0,22
0,41
0,32
0,32
0,31
TP
μg/l
0,04
0,06
0,04
0,08
0,04
0,08
Hg
μg/l
3,5
8,1
28,8
22,5
16
16,8
As
μg/l
0,22
0,13
0,17
0,22
0,25
0,2
Cd
μg/l
1,3
0,5
0,9
2,8
0,5
1,7
Cr
μg/l
3
2,3
15,8
18,2
16,2
11
Cu
μg/l
6,1
2,5
19,8
24,4
11,5
10,9
Ni
μg/l
1,4
2
2,6
3,2
2
4,3
Pb
μg/l
14
13
20
28
42
37
Zn
μg/l
19,4
140,6
158,9
97,4
AOX
U BSK5 je po jez Jiřetín dodržován limit 8 mg/l u ve všech obdobích (limitem je
myšlena hranice mezi III. a IV. jakostní třídou). V profilu Pod PKP jsou dosahovány
hodnoty pod 4 mg/l, které se řadí do II. jakostní třídy. V profilu Nad Mostem bylo
ve všech obdobích zaznamenáno zhoršení do III. jakostní třídy, způsobené zejména
ČOV Jirkov. Prudký nárůst je zaznamenán v profilech Chánov a Kyselka, kde se hodnoty
pohybují i přes 20 mg/l (V. jakostní třída), z důvodu přítomnosti ČOV Chemopetrol a
ČOV Chánov. Konurbace měst Litvínova a Mostu tedy způsobuje značné znečištění
toku, které až po ústí do Labe není eliminováno. Na dolním toku Bíliny (Velvěty a Trmice)
pak byly dosaženy hodnoty pod 15 mg/l (IV. třída). Dominantními zdroji znečištění jsou
ČOV Chánov, ČOV Bystřany, ČOV Jirkov a Chemopetrol.
U ukazatele CHSKCr většina hodnot nepřekračuje stanovený limit 50 mg/l.
V profilu Pod PKP nebývá překročena II. jakostní třída (hodnoty se pohybují kolem
20 mg/l). Hodnoty v profilech na středním a dolním toku jsou zařazeny ponejvíce
do III. jakostní třídy. Vzestupy koncentrací pak způsobují zejména města Teplice, Most a
Litvínov, následuje však pokles samočištěním nebo ředěním. V letech 2005 – 2006
nebyla v žádném z profilů překročena koncentrace 45 mg/l (III. třída). Dominantním zdroji
jsou opět ČOV Chánov, ČOV Bystřany, ČOV Jirkov a Chemopetrol.
U rozpuštěného kyslíku jsou hodnoty na Bílině velice rozkolísané. Výborné
kyslíkové poměry (I. třída) panují ve všech obdobích nad jezem Jiřetín (profily Pod PKP
a Nad Mostem), kde hodnoty rozpuštěné kyslíku přesahují 7 mg/l. Na středním toku jsou
dosahovány hodnoty pouze kolem 3 mg/l (IV. – V. třída). Na dolním toku se pak hodnoty
rozpuštěného kyslíku ve vodě zvyšují nad hranici 5 mg/l (III. třída). Ve sledovaných
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obdobích nebyla zaznamenána žádná změna. Dominantními zdroji snižujícími
koncentraci rozpuštěného kyslíku jsou ČOV Chánov a Chemopetrol.
Hodnoty rozpuštěných látek na horních profilech (Pod PKP, Nad Mostem)
povětšinou nepřekračují hranici 500 mg/l (I. a II. třída). Vzestup následuje v úseku jez
Jiřetín – Most, kde hodnoty dosahují až 1000 mg/l (IV. třída). Nejhorší situace byla
zjištěna v profilu Kyselka, kdy hodnoty rozpuštěných látek přesahují 1000 mg/l (IV. třída).
Na dolním toku pak hodnoty nepřesahují hranici 900 mg/l (III. a IV. třída). V letech
2005 - 2006 bylo na většině profilů zjištěno zlepšení do III. třídy jakosti (do 800 mg/l).
K největším zdrojům znečištění patří Chemopetrol, ČOV Chánov a důlní vody.
Hodnoty koncentrací nerozpuštěných látek jsou v jednotlivých profilech velice
proměnlivé. Výborné jsou podmínky v profilu Pod PKP (I. třída). V dalších profilech se
koncentrace zvyšují až k 60 mg/l (rozhraní III. a IV. třídy). Extrémních hodnot (V. třída)
bylo

dosaženo

na

Kyselce

v letech

2003 - 2004

a

v Trmicích

2005 - 2006.

U nerozpuštěných látek je dělení produkce rovnoměrnější, většími podíly se uplatňují
doly, průmyslové podniky i ČOV. Dominantními zdroji jsou ČOV Chánov, ČOV Bystřany
a Chemopetrol.
U celkového fosforu jsou hodnoty koncentrací povětšinou ve IV. jakostní třídě
(nad 0,4 mg/l). Dobré podmínky panují v profilu Pod PKP, kde hodnoty nepřekračují
0,1 mg/l. V letech 2005 – 2006 došlo na většině profilů ke zlepšení hodnot do III. třídy.
Těžiště produkce celkového fosforu spočívá v komunálních zdrojích. Dominantní zdroje
jsou všechny ČOV u měst větších než 10 000 obyvatel a dále průmyslový podnik
Chemopetrol.
Hodnoty elektrolytické konduktivity jsou po jez Jiřetín v převažující II. jakostní
třídě. Ve zbylých profilech na středním a dolním toku jsou zaznamenány hodnoty přes
110 mS/m (IV. a V. třída). Nejhorší situaci ve všech sledovaných obdobích vykazuje
profil Kyselka, kde se hodnoty pohybují kolem 160 mS/m. Největšími producenty
rozpuštěných disociovaných látek ve vodě jsou ČOV a průmyslové podniky.
U dusičnanového dusíku jsou v úseku po ústí Srpiny hodnoty až na výjimky do
III. jakostní třídy. V ostatních profilech převažují průměrné hodnoty kolem 7 mg/l
(III. třída), zejména z důvodu zemědělsky obdělávaných ploch v povodí Srpiny a
Bouřlivce.
U amoniakálního dusíku je situace kritická od profilu Chánov po ústí. Koncentrace
na středním toku jsou několikanásobně překračovány a dosahují hodnot přes 15 mg/l.
Na dolním toku (Trmice a Velvěty) je situace lepší, ale přesto jsou hodnoty přes 4 mg/l
zařazeny do V. jakostní třídy. Dominantním zdrojem amoniakálního dusíku jsou ČOV a
Chemopetrol Litvínov.
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Rezervoárem těžkých kovů jsou sedimenty, které se při zvýšení průtoku dostávají
do vznosu a kontaminují tok. U většiny těžkých kovů jsou ve všech profilech
ve sledovaném období dosahovány hodnoty I. a II. jakostní třídy. Výjimku tvoří pouze
zinek, který v letech 2001 – 2004 na dolním toku nabývá hodnot přes 50 μm/l
(III. jakostní třída). Dalším kovem nabývajícím hodnot III. – IV. třídy v letech 2001 – 2004
je rtuť. Nejhorší situace panuje u arsenu zejména na středním toku (Chánov a Kyselka),
kde koncentrace prvku patří do IV. – V. třídy. V Trmicích jsou poté hodnoty arsenu ve III.
až IV. třídě.
Nejhorší situace je však u specifických organických látek. Zástupce těkavé
chlorované látky (AOX) dosahuje lepší než V. třídy pouze v profilu Pod PKP. V ostatních
profilech, které AOX měří (Chánov, Kyselka, Trmice), byly ve všech případech
zaznamenány pouze koncentrace vyšší než 40 μm/l (V. třída). Tato hranice byla
v mnoha případech překonána i dvojnásobně.

7.4

Shrnutí výsledků o stavu jakosti povrchových vod
Sledovaný tok Bíliny lze rozdělit na dva odlišné úseky. V prvním úseku

od pramene po jez v Dolním Jiřetíně hodnoty sledovaných ukazatelů v rozhodující
většině vyhovovaly imisním standardům. Pod ČOV Jirkov výrazně vzrůstá znečištění
vlivem přítoku vyčištěné vody z čistírny. Rostou především koncentrace dusíkatých
sloučenin, CHSKCr a celkového fosforu. U těchto ukazatelů bylo ve sledovaných
obdobích v profilu Nad Mostem alespoň jednou dosaženo IV. jakostní třídy, tedy silného
znečištění. Vlasák (2004) uvádí, že v úseku toku po jez Jiřetín dochází k částečnému
samočištění a u ukazatelů BSK5 a CHSKCr se úroveň znečištění snižuje. Druhý úsek
představuje část od jezu Jiřetín po ústí do Labe, kde jsou imisní standarty překračovány.
Tento úsek je silně ovlivňován vysokou koncentrací průmyslové výroby a hustotou
osídlení. Kontaminace Bíliny je ve většině ukazatelů vysoká, kolísá v závislosti
na průtoku a na momentálním přísunu odpadních vod z různých zdrojů. V. jakostní třída
(velmi silně znečištěná voda) byla zaznamenána v profilech na středním toku (Chánov a
Kyselka) ve všech sledovaných obdobích u amoniakálního dusíku, BSK5 a CHSKCr.
U ostatních hydrochemických ukazatelů byla povětšinou dosažena IV. jakostní třída.
Těžké kovy byly s výjimkou arsenu a rtuti zařazeny do I. až III. třídy na všech profilech.
Nejhorší situace nastala u AOX, kdy vysoké koncentrace na profilech mohly být
zařazeny pouze do nejhorší V. jakostní třídy.
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8

Ekomorfologický monitoring na hlavím toku Bíliny

8.1

Charakteristika mapovaného vodního útvaru
Řeku Bílinu lze podle kvalitativních ukazatelů seskupit do 9 hlavních oblastí toku,

které je možno charakterizovat následovně:
A, Horská oblast nad VD Březenec – území, kde Bílina protéká erozním údolím
typu V, je povětšinou mírně antropogenně ovlivněno. Místy se vyskytují zahrádkářské
kolonie a roztroušená zástavba a s tím související úpravy koryta toku, ale území je
převážně pokryto přirozenými i nepůvodními lesy.
B, Od VD Březenec po VD Újezd – urbanizované území Jirkova je silně
antropogenně transformováno. Z důvodu protipovodňové ochrany došlo k napřímení a
technickým úpravám na toku. Část vody odebírá i PKP. Doprovodné vegetační pásy jsou
nedostatečně vyvinuty.
C, Od VD Újezd ke Kopistské výsypce – území nejsilnějšího antropogenního
vlivu. Zcela nové technicky upravené i zatrubněné koryto Bíliny zde protéká průmyslově
a těžebně využívanou oblastí. Pásy příbřežní vegetace jsou částečně existující a nivu
tvoří umělé výsypky a lomové pole.
D, Oblast Kopistské výsypky – území silně atropogenně ovlivněné. Pravidelné a
zahloubené koryto zde obtéká Kopistskou výsypku na pravé straně nivy, na levé míjí
petrochemický komplex s doprovodnými komunikacemi. DVP jsou povětšinou částečně
vyvinuté.
E, Oblast Mosteckého koridoru – silně antropogenně ovlivněné území, kam byla
Bílina přeložena společně s komunikacemi při prolomení těžby u lomu Ležáky. Koryto je
pravidelné a technicky zpevněné. Pásy doprovodné vegetace jsou často omezené.
F, Oblast mezi Obrnicemi a Kyselkou – údolí mezi vrchy Českého středohoří je
středně antropogenně ovlivněno. Koryto je zde částečně napřímeno a technicky
upraveno. Nivu tvoří plocha ležící ladem s částečnou možností vybřežení větších vod.
Pásy příbřežní vegetace jsou plně vyvinuty.
G, Oblast Bíliny a Chudeřic – toto urbanizované území je silně až velmi silně
antropogenně ovlivněno. Výrazné napřímení a technické úpravy koryta byly provedeny
z důvodu protipovodňových opatření. DVP jsou nedostatečně vyvinuty a niva je z velké
části zastavěna.
H, Oblast Českého středohoří – největší území, kde přecházejí neosídlené mírně
antropogenně ovlivněné úseky k osídleným silně antropogenně ovlivněným oblastem.
Rovněž koryto řeky je technicky upraveno a napřímeno v závislosti na urbanizovaných
úsecích a jejich protipovodňové ochraně. Pásy příbřežní vegetace jsou plně vyvinuté
mimo

sídla.

Niva

je

zastoupena

pastvinami,

ruderálním

porostem

i

lesy.
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V urbanizovaných oblastech mohou DVP zcela chybět a niva je tvořena roztroušenou až
souvislou zástavbou.
I, Oblast Trmic a Ústí nad Labem – vysoce urbanizovaná oblast s velmi silným
antropogenním ovlivněním, kde koryto Bíliny bylo zcela napřímeno, značně zahloubeno
a technicky upraveno. DVP jsou často omezené až neexistující. Údolní niva je také
výrazně transformována.

8.2

Definice a lokalizace referenčních úseků
Referenční úsek lze charakterizovat jako úsek s přirozeným nebo přírodním

charakterem. Jde tedy o části vodního útvaru, u kterých přetrvaly přirozené podmínky
z doby, kdy nebyl přírodní potenciál krajiny tolik využíván činností člověka.
Přirozený charakter mají v povodí Bíliny obecně prameniště a horní části toků. Při
vtoku do Mostecké pánve se počet přirozených oblastí snižuje téměř na nulu a tedy
výrazně roste antropogenní vliv na krajinu. V pánevní oblastí je těžké najít alespoň mírně
antropogenně ovlivněný úsek, takže referenční úseky na Bílině zastupují pouze 3 lokality
(Mapa 15), kde existují nebo převládají přírodě blízké podmínky. Dvě lokality v Krušných
horách představují přírodní podmínky a třetí lokalita na dolním toku řeky v Českém
středohoří je ukázkou přírodních podmínek v místech, které byly v minulosti člověkem
ovlivněny. Následně ale území přestalo být využíváno a bylo ponecháno přírodnímu
vývoji, takže došlo k obnovení převládající přírodě blízké struktury.

Mapa 15: Lokalizace referenčních úseků
Zdroj dat: DMÚ 25
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První oblast jsou pramenné úseky Bíliny (79,6 – 80,5 říční km), které nebyly
člověkem nikdy výrazně ovlivněny. Jde o území, které se rozkládá na náhorních
plošinách Krušných hor v nadmořské výšce 800 – 900 m n. m. V rámci hlavního toku
Bíliny je ryze přírodního charakteru (Obrázek 20 a 21). V těchto úsecích má tok má
přímý až divočící charakter s malým zahloubením koryta. Existující je propojení
s podzemní vodou. Proudění je vysoce diverzifikované a vysoká je rovněž přítomnost
erozních a akumulačních tvarů. Charakter odtoku plně odpovídá danému typu vodního
toku. Velikost toku se postupně zvyšuje a s rostoucím sklonem narůstá intenzita boční a
hloubkové eroze, takže typ substrátu dna je povětšinou štěrkovitý, místy kamenitý. Břehy
mají přirozenou vegetaci a nejsou technicky upravené. U doprovodných vegetačních
pásů je zastoupena výhradně mokřadní a rašeliništní vegetace, místy se objevují i
přirozené louky a lesní společenstva. Mezi dominantní struktury nivy zde patří přírodní
mokřadní a rašelinná společenstva, přirozené louky, které místy střídají i lesy. Nejsou
zde přítomny žádné protipovodňové opatření a retenční potenciál nivy je plně vyvinut.

Obrázek 20: Pramenná oblast

Obrázek 21: Prameniště Bíliny
zdroj: Geodis

Druhou referenční lokalitou je oblast Telčského údolí před vtokem do VD Jirkov
(72,6 – 74 říční km). Typ říčního údolí v těchto úsecích je klasické V erozního typu.
Koryto je přírodě blízké s malým až středním zahloubením a výrazným propojením
s podzemní vodou. Vysoká je také přítomnost erozních a akumulačních tvarů a charakter
odtoku zůstává nezměněný. Keřové a stromové patro břehové vegetace má lesní
charakter. V příbřežní vegetaci jsou také lesy s přirozenou druhovou skladbou
(zastoupení buku a habru). Přítomnost DVP není nijak omezená a dominantním využitím
ploch je jednoznačně lesní porost. V zóně nivy je původní bukový les na pravém břehu
narušen místní komunikací vedoucí k VD Jirkov. Nepřítomná jsou protipovodňová
opatření a existuje zde retenční potenciál (Obrázek 22 a 23).
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Obrázek 22: Telčské údolí

Obrázek 23: Telčské údolí
zdroj: Geodis

Problematické je však nalezení referenčního stavu na středním toku Bíliny. Je
důležité říci, že na středním toku byla Bílina ve 70. a 80. letech 20. století několikrát
přeložena z důvodu lomové těžby uhlí, takže je zde koryto toku nepůvodní a výrazně
technicky upravené. Koryto je upraveno lomovým kamenem (pohozem, místy
rovnaninou) často překrytým ruderální vegetací a nepůvodními druhy se stromovým a
keřovým patrem ve formě soliterů. DVP jsou povětšinou částečně existující, místy
narušené komunikacemi, a mají formu nepůvodních galeriových pásů a soliterů. Niva je
tvořena především plochou ležící ladem a transformovanými povrchy spojenými
s antropogenní činností. Jako vzor byl použit referenční úsek z dolního toku řeky.
Za referenční úsek dolního toku Bíliny byl vybrán úsek mezi Lyscem a Lbínem
(21,7 – 22,1 říční km). V zákrutovém až meandrovitém zaklesnutém údolí se mírně
projevuje boční eroze. Tvar koryta je vesměs miskový s malým zahloubením. Charakter
odtoku byl mírně pozměněn. Dnový substrát zastupují povětšinou kameny a štěrk. Břehy
jsou upraveny pohozem a pokryty potencionálně nepřirozenou vegetací. Ze struktury
břehového a stromového patra zde převládají galeriové pásy. Pásy příbřežní vegetace
jsou plně vyvinuty ve formě lesa nebo galeriového pásu. Niva je tvořena lesy
s potenciálně nepřirozenou druhovou skladbou. Plně vyvinut je retenční potenciál nivy a
protipovodňová opatření zde zcela chybí (Obrázek 24 a 25).
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Obrázek 24: Úsek mezi Lyscem a Lbínem

8.3

Obrázek 25: Úsek mezi Lyscem a Lbínem
zdroj: Geodis

Metoda EcoRivHab
Ekomorfologické vyhodnocení stavu řeky Bíliny metodou EcoRivHab bylo

provedeno v srpnu a září 2007. Hlavní tok byl mapován v délce 80,5 km od pramene
po ústí. Bylo zvoleno mapování v délkově heterogenních úsecích, které byly vymezeny
na základě homogenity v jednotlivých charakteristikách. Na základě těchto parametrů
bylo vymezeno 133 úseků. Průměrná délka jednoho mapovaného úseku je 605 m,
přičemž nejkratší úsek má zhruba 69 m (BIL004) a nejdelší 3200 m (BIL036, který
zastupuje zatrubněný Ervěnický koridor). Při neúčasti EK je nejdelší úsek BIL079
s celkovou délkou 1100 m. Do vymezení úseků byly z důvodu celkové kompaktnosti řeky
zahrnuty i zavzduté úseky, které ale nebyly hodnoceny. Tyto úseky (BIL003 – Černý
rybník, BIL020 – VD Jirkov, BIL025 – VD Březenec, BIL033 – VD Újezd) měří 1854 m
(2,3 %) z celkové délky Bíliny.
Řeka byla vymapována metodou EcoRivHab (Matoušková, 2003, 2007).
V průběhu mapování bylo do formulářů ekomorfologického monitoringu zaznamenáno
31 parametrů, ze kterých byl nakonec vypočten celkový ekomorfologický stav vodních
toků. 25 parametrů se týká morfologie koryta, 3 se vztahují k doprovodným vegetačním
pásům a 3 k údolní nivě. Tyto formuláře byly následně přepsány do programu Microsoft
Excel, kde byla vytvořena tabulka úseků ve formátu *.xls s jednotlivými parametry a
vlastním hodnocením.
V průběhu mapování byly hraniční body zakresleny do Základní mapy ČR
1:25 000 a zanášeny do GPS. Body byly následně staženy do počítače ve formátu *.txt a
přeneseny do programu MapInfo Professional, kde z nich byla vytvořena gis vrstva
hraničních bodů ve formátu *.tab. Úseky a hodnoty říčních kilometrů uvádí Tabulka 20 a
Mapa 16. Pomocí této GIS vrstvy byla následně rozřezána GIS vrstva řeky Bíliny
z DMÚ 25 na jednotlivé úseky, ke které poté byla přidána excelovská tabulka
s hodnocenými parametry metody. Tyto zdigitalizované vrstvy posloužily jako základ
pro veškeré analýzy a mapy.
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Tabulka 20: Říční kilometry jednotlivých úseků u metody EcoRivHab
(Zdroj dat: Terénní mapování)
Kód úseku
Říční km
Kód úseku Říční km
Kód úseku
Říční km
80,0 - 80,3
56,1 - 56,7
27,5 - 28,4
BIL001
BIL046
BIL091
79,6 - 80,0
55,6 - 56,1
26,7 - 27,5
BIL002
BIL047
BIL092
79,4 - 79,6
55,0 - 55,6
25,9 - 26,7
BIL003
BIL048
BIL093
79,4 - 79,4
54,5 - 55,0
25,1 - 25,9
BIL004
BIL049
BIL094
79,1 - 79,4
54,0 - 54,5
24,4 - 25,1
BIL005
BIL050
BIL095
78,8 - 79,1
53,4 - 54,0
23,9 - 24,4
BIL006
BIL051
BIL096
78,5 - 78,8
52,8 - 53,4
23,2 - 23,9
BIL007
BIL052
BIL097
77,8 - 78,5
51,8 - 52,8
22,6 - 23,2
BIL008
BIL053
BIL098
77,2 - 77,8
51,1 - 51,8
22,1 - 22,6
BIL009
BIL054
BIL099
76,9 - 77,2
50,4 - 51,1
21,7 - 22,1
BIL010
BIL055
BIL100
76,5 - 76,9
49,9 - 50,4
21,0 - 21,7
BIL011
BIL056
BIL101
76,1 - 76,5
49,4 - 49,9
20,4 - 21,0
BIL012
BIL057
BIL102
75,7 - 76,1
48,7 - 49,4
19,9 - 20,4
BIL013
BIL058
BIL103
75,1 - 75,7
48,0 - 48,7
19,2 - 19,9
BIL014
BIL059
BIL104
74,5 - 75,1
47,3 - 48,0
18,5 - 19,2
BIL015
BIL060
BIL105
74,0 - 74,5
46,6 - 47,3
17,6 - 18,5
BIL016
BIL061
BIL106
73,4 - 74,0
46,0 - 46,6
17,1 - 17,6
BIL017
BIL062
BIL107
72,6 - 73,4
45,6 - 46,0
16,3 - 17,1
BIL018
BIL063
BIL108
71,8 - 72,6
45,3 - 45,6
15,4 - 16,3
BIL019
BIL064
BIL109
70,8 - 71,8
44,9 - 45,3
14,6 - 15,4
BIL020
BIL065
BIL110
70,4 - 70,8
44,4 - 44,9
14,2 - 14,6
BIL021
BIL066
BIL111
69,8 - 70,4
43,9 - 44,4
13,5 - 14,2
BIL022
BIL067
BIL112
69,1 - 69,8
43,4 - 43,9
12,7 - 13,5
BIL023
BIL068
BIL113
68,7 - 69,1
42,8 - 43,4
11,6 - 12,7
BIL024
BIL069
BIL114
68,6 - 68,7
42,2 - 42,8
11,0 - 11,6
BIL025
BIL070
BIL115
68,4 - 68,6
41,3 - 42,2
10,2 - 11,0
BIL026
BIL071
BIL116
67,9 - 68,4
40,8 - 41,3
9,7 - 10,2
BIL027
BIL072
BIL117
67,2 - 67,9
40,0 - 40,8
9,0 - 9,7
BIL028
BIL073
BIL118
66,8 - 67,2
39,2 - 40,0
8,6 - 9,0
BIL029
BIL074
BIL119
66,1 - 66,8
38,7 - 39,2
8,0 - 8,6
BIL030
BIL075
BIL120
65,5 - 66,1
38,3 - 38,7
7,3 - 8,0
BIL031
BIL076
BIL121
65,2 - 65,5
37,3 - 38,3
6,6 - 7,3
BIL032
BIL077
BIL122
64,6 - 65,2
36,4 - 37,3
6,1 - 6,6
BIL033
BIL078
BIL123
63,7 - 64,6
35,3 - 36,4
5,6 - 6,1
BIL034
BIL079
BIL124
63,3 - 63,7
34,7 - 35,3
4,9 - 5,6
BIL035
BIL080
BIL125
60,1 - 63,3
34,0 - 34,7
4,1 - 4,9
BIL036
BIL081
BIL126
59,9 - 60,1
33,3 - 34,0
3,4 - 4,1
BIL037
BIL082
BIL127
59,6 - 59,9
32,2 - 33,3
2,7 - 3,4
BIL038
BIL083
BIL128
59,1 - 59,6
31,7 - 32,2
2,2 - 2,7
BIL039
BIL084
BIL129
58,7 - 59,1
31,1 - 31,7
1,6 - 2,2
BIL040
BIL085
BIL130
58,4 - 58,7
30,5 - 31,1
1,0 - 1,6
BIL041
BIL086
BIL131
57,9 - 58,4
30,0 - 30,5
0,5 - 1,0
BIL042
BIL087
BIL132
57,4 - 57,9
29,5 - 30,0
0 - 0,5
BIL043
BIL088
BIL133
57,0 - 57,4
28,8 - 29,5
BIL044
BIL089
56,7 - 57,0
28,4 - 28,8
BIL045
BIL090
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Mapa 16: Hranice úseků u metody EcoRivHab
Zdroj dat: Terénní mapování
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8.3.1

Hodnocení ekomorfologického stavu jednotlivých zón

8.3.1.1 Zóna koryta a břehů
Pramenná oblast Bíliny má ryze přírodní ráz (úseky BIL001, BIL002). Tyto úseky
patří do I. ekologického stupně (dále jen ES). Tok má přímý až divočící charakter
s malým zahloubením koryta a výrazným propojením s podzemní vodou. Proudění je
vysoce diverzifikované a vysoká je rovněž přítomnost erozních a akumulačních tvarů.
Režim odtoku je nezměněný a také dimenzování odpovídá charakteru odtoku. Typ
substrátu dna je povětšinou štěrkovitý, místy kamenitý. Břehy mají přirozenou vegetaci a
jsou bez technických úprav.
Úsek BIL003 zahrnuje Černý rybník, takže je tento úsek zavzdutý. Výtok
z rybníka a následné usměrnění toku patří do úseku BIL004 (Obrázek 26). Tento úsek
s lichoběžníkovým tvarem koryta byl napřímen a po celé délce zpevněn kamennou
dlažbou na dně i březích (V. ES). Bílina dále směřuje přes louku k silnici. Charakteristiky
toku jsou v úseku BIL005 mírně zhoršeny oproti pramenné oblasti (II. ES). Úseky BIL006
a BIL007 ovlivňuje silnice situovaná na pravém břehu (Obrázek 27). Zahloubení toku je
střední a propojení s podzemní vodou je omezenější než v pramenné oblasti z důvodu
úpravy břehu. Rovněž charakter odtoku je mírně pozměněn, hlavně tedy z důvodu
zpevnění pravého břehu gabiony, dlažbou i souvislým betonem. Tyto technické úpravy
však slouží jako stabilizace silnice na Kalek před možnou břehovou erozí (III. ES).

Obrázek 26: Úsek BIL004
(V. ES - EcoRivHab)

Obrázek 27: Úsek BIL006
(III. ES - EcoRivHab)

Následují úseky s většinovým II. ES (BIL008 – BIL019). Říční údolí v těchto
úsecích je erozního typu. Koryto je přírodě blízké s malým až středním zahloubením a
výrazným propojením s podzemní vodou (Obrázek 28). Vysoká je také přítomnost
erozních a akumulačních tvarů a charakter odtoku zůstává nezměněný. Do střední
kategorie se však zařazují variabilita hloubek a šířek. V břehové vegetaci se ale více
projevují potenciálně nepřirozené byliny a místy i ruderální vegetace. Keřové a stromové
patro břehové vegetace má charakter nepůvodního lesa (v BIL017 – BIL019 je les
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potencionálně přirozený). V úseku BIL019 (Obrázek 29) je umístěn Limnigraf Jirkov –
přítok, který sleduje průtoky před vtokem do VD Jirkov (BIL020).

Obrázek 28: Úsek BIL015 nad Orasínem
(II. ES - EcoRivHab)

Obrázek 29: Úsek BIL019 nad LG
(II. ES - EcoRivHab)

Výtok z přehrady (BIL021) je veden lichoběžníkovým korytem ze souvislého
betonu, který přechází v obdélníkový příčným profil tvořený kamennou dlažbou a
rovnaninou. Dno úseku je rovněž tvořeno zprvu souvislým betonem, který následně
přechází v jednotlivé vkládání volných kamenů. Významně je tedy poznamenám
charakter proudění i odtoku (ještě IV. ES). Vegetace břehů je zde téměř neexistující.
Úsek BIL022 je situován podél místních zahrádek. Koryto řeky je zde zpevněno
rovnaninou, místy také záhozem. Úpravy dna spočívají ve vkládání jednotlivých volných
kamenů. Částečně je tedy pozměněn charakter odtoku, proudění a také variabilita šířek
koryta (III. ES). Úseky BIL023 a BIL024 tekoucí údolím k vyrovnávací Březenecké nádrži
mají II. ES. Tyto přírodě blízké úseky s malým až středním zahloubením a středně
diverzifikovaným prouděním mají určitou podobnost s úseky BIL008 – BIL019. Také
břehová vegetace je zde potencionálně nepřirozená, přibývá zde však počet invazních a
ruderálních druhů.
Bílina se v úseku BIL025 vlévá do zmíněné VD Březenec, kam také přitéká a
odtéká PKP. Z tohoto úseku tok Bíliny teče pod průmyslový podnik zpracovávající kovy
(BIL026) a potom vytéká v Jirkově (BIL027 – BIL032). Úseky BIL027 – BIL029 jsou
středně zahloubené se středním výskytem erozích a akumulačních tvarů a prozatím
zčásti pozměněným odtokovým charakterem (III. ES) (Obrázek 30). Variabilita šířek je
nízká hlavně z důvodů úprav břehů lomovým kamenem (pohoz). Následující úsek
BIL030

protéká

přímo

středem

města

kolem

náměstí

(Obrázek

31).

Koryto

lichoběžníkového profilu je po celé délce dna i břehů zpevněno nábřežní zdí
ze souvislého

betonu,

tzn.

že

jsou

znatelně

a

negativně

ovlivněny

všechny

charakteristiky koryta toku, včetně zcela ovlivněného charakteru odtoku a takřka nulové
vegetace břehů (V. ES).
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Úseky BIL031 a BIL032 přivádějí Bílinu do VD Újezd (BIL033). V úseku BIL031 je
cca 80 m úsek vybetonovaného koryta s obdélníkovým příčným profilem, kdy je koryto
odkloněno od Jirkovských jatek. Zároveň je zde několik výpustí včetně ČOV Jirkov.
Z většiny je však koryto v obou úsecích upraveno lomovým kamenem (pohozem, místy
rovnaninou) často překrytým ruderální vegetací a nepůvodními druhy se stromovým a
keřovým patrem ve formě soliterů. Je důležité říci, že v úsecích BIL031 – BIL060 byla
Bílina ve 70. a 80. letech 20. století několikrát přeložena z důvodu lomové těžby uhlí,
takže v těchto úsecích je tedy koryto toku nepůvodní a výrazně technicky upravené.

Obrázek 30: Úsek BIL028 v Jirkově
(III. ES - EcoRivHab)

Obrázek 31: Úsek BIL030 v intravilánu
Jirkova (V. ES - EcoRivHab)

Od VD Újezd je Bílina nasměrována na Ervěnický koridor (BIL034, BIL035).
Koryto zde má lichoběžníkový příčný profil s břehy zpevněnými kamennou dlažbou,
místy překrytou zatravněním. Charakter odtoku je zde zcela změněn a proudění je málo
diverzifikované. Vegetace břehů je založena pouze na zatravnění, stromové a keřové
patro zcela chybí. V úseku BIL035 je ze souvislého betonu vybudován cca 150 m tunel
pod Ervěnickým koridorem, kudy je tok veden ke vtokovému objektu. Koryto je následně
zatrubněno v délce 3200 m a přivádí řeku do prostoru bývalých Ervěnic.
Od výtoku z Ervěnického koridoru Bílina protéká územím různých průmyslových
podniků, které jsou spojené s těžbou uhlí v nedalekém velkolomu ČSA (BIL037 –
BIL045). Koryto toku v této oblasti je tedy nově vytvořené a s výjimkou úseku BIL038
(V. ES) spadá do IV. ES. Charakter a tvar koryta má lichoběžníkový příčný profil
se středním zahloubením a omezeným propojením s podzemní vodou. Vyjma úseku
BIL038, kde je přítomen 30 cm jez, je podélný profil koryta bez přítomnosti umělých
stupňů. Existence erozních a akumulačních tvarů je výrazně omezena a variabilita
hloubek je nízká, proudění je málo diverzifikované. Dno a břehy jsou zpevněny lomovým
kamenem (typ rovnanina) a překryty vegetací, která je zde potencionálně nepřirozená,
místy až ruderální. Struktura keřového a stromového patra se zde vyskytuje ve formě
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galeriového pásu, který v úsecích BIL044 – BIL045 střídají jednotlivé solitery. Vegetace
v korytě je v měkké formě (Obrázek 32).
Bílina se dále stáčí k severovýchodu až k jezu Jiřetín z důvodu obtékání
Kopistské výsypky. Tok posléze pokračuje východním až jihovýchodním směrem podél
chemických závodů (levá strana nivy). Tato část toku zahrnuje úseky BIL046 – BIL055.
Příčný profil koryta má tvar výrazného lichoběžníku. Zahloubení koryta je střední až
značné a opět omezené je propojení s podzemní vodou. Zcela chybí erozní a
akumulační tvary, variabilita hloubek se téměř nemění a proudění v korytě je málo
diverzifikované. Charakter odtoku je zcela změněn. Břehová vegetace je nepůvodní,
převažují invazní a ruderální druhy a zatravnění. Solitery vytvářejí stromové a keřové
patro. Břehy jsou zpevněny rovnaninou, místy je použit pohoz nebo betonové tvárnice.
Zóna koryta v této oblasti spadá do IV. ES.

Obrázek 32: Úsek BIL045 u Komořan
(IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 33: Úsek BIL064 pod Chánovem
(V. ES - EcoRivHab)

IV. ES vykazuje Bílina i při vtoku na Mostecký koridor (BIL056 – BIL064). Zde
také došlo k přeložení a narovnání koryta z důvodu těžby v lomu Most – Ležáky. Tvar
koryta je převážně lichoběžníkový, místy miskový, převažuje střední až značné
zahloubení. Proudění v korytě je málo diverzifikované, téměř se nemění ani variabilita
hloubek, za to charakter odtoku je zcela pozměněn. Břehy jsou technicky upraveny
zejména rovnaninou a pohozem (v BIL064 je kamenná dlažba (Obrázek 33)) a jsou
pokryty převážně potencionálně nepřirozenými bylinami a ruderální vegetací, ve formě
soliterů je také zastoupeno keřové patro.
Úseky BIL065 – BIL078 jsou převážně ve III. ES. Tuto oblast charakterizuje
zejména neckovité údolí mezi vrcholy v předhůří Českého středohoří (Kaňkov, Bořeň a
Zlatník). Koryto miskového tvaru se středním zahloubením je v březích upraveno hlavně
rovnaninou a pohozem (BIL067 je upraven souvislým betonem). Téměř nulový je výskyt
erozních a akumulačních tvarů, malá je také diverzifikace proudění a variabilita hloubek
a šířek koryta (Obrázek 34). Substrát v korytě je písčitý až jílovitý a převažuje měkká
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vodní vegetace v důsledku nízké rychlosti vody v korytě. Strukturu břehové vegetace
tvoří hlavně galeriové pásy po obou stranách břehů. Dominantním druhem bylinné části
vegetace břehů jsou invazní druhy a ruderální vegetace.
Bílina dále protéká Mosteckou pánví mezi městy Bílina a Hostomice (BIL079 –
BIL088). Zde byl tok výrazně napřímen a odtokové poměry byly významně pozměněny.
Tvar koryta je lichoběžníkový (BIL080 a BIL084 mají příčný profil ve tvaru obdélníku).
Středně až značně zahloubené koryto je na březích upraveno rovnaninou a pohozem,
v úsecích BIL080 (Obrázek 35) a BIL084 je koryto souvisle vybetonováno. Vegetace
břehů je tvořena zejména zatravněním, ojediněle se vyskytuje ruderální vegetace,
solitery zde zastupují stromové patro (IV. – V. ES).

Obrázek 34: Úsek BIL070 pod Českými
Zlatníky (III. ES - EcoRivHab)

Obrázek 35: Úsek BIL080 v intravilánu
Bíliny (V. ES - EcoRivHab)

Úseky, kdy řeka vtéká do hlavní části Českého středohoří (BIL089 – BIL103) jsou
z větší části středně antropogenně ovlivněny (III. ES). Koryto bylo hodnoceno IV. ES
pouze v některých obcích, kde došlo k napřímení toku nebo úpravě břehů (BIL090,
BIL091 (Obrázek 36), BIL093). Tvar koryta je vesměs miskový s malým až středním
zahloubením. Charakter odtoku je mírně pozměněn. Dnový substrát je většinou písčitý
až jílovitý v oblastech malé diverzifikace proudění, v peřejnatých úsecích se objevují také
štěrk a kameny (BIL0095, BIL096, BIL100). Břehy jsou upraveny většinou pohozem a
zatravněním. Ze struktury břehového a stromového patra zde převládají solitery, jsou
zde rovněž vysazené nové galeriové pásy. V další části středohoří (BIL104 – BIL120) je
stupeň antropogenního ovlivnění mezi III. a IV. ES. Tvar koryta se mění s miskového
na lichoběžníkový se středním až značným zahloubením. Ubylo erozích a akumulačních
tvarů a zmenšila se variabilita hloubek, charakter odtoku však zůstal mírně pozměněn.
Vegetace a úpravy břehů zůstávají stejné jako v BIL089 – BIL103, tedy pohoz
se zatravněním a solitery (Obrázky 37 a 38).
Poslední část toku Bíliny (BIL121 – BIL133) je vedena obydleným územím, takže
úseky patří mezi silně antropogenně ovlivněné (IV. ES). Charakter koryta je
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lichoběžníkového tvaru se středním zahloubením, proudění je málo diverzifikované a
zcela pozměněn byl i charakter odtoku. Vegetace břehů je zejména ruderální, místy se
vyskytují invazní druhy, zatravnění a keřové solitery. Břehy jsou upraveny pohozem a
rovnaninou. Poslední úsek před ústím do Labe (BIL133) je zpevněn kamennou dlažbou
(Obrázek 39).

Obrázek 36: Úsek BIL091 pod
Hostomicemi (IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 37: Úsek BIL104 pod Úpořinami
(IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 38: Úsek BIL118 pod Stadicemi
(III. ES - EcoRivHab)

Obrázek 39: Úsek BIL133 před ústím
(V. ES - EcoRivHab)

Z terénního mapování vyplývá, že pouze 1,5 % délky řeky Bíliny lze v zóně koryta
označit za přírodní (I. ES). II. ES zastupuje téměř 10 % délky. Středně antropogenně
ovlivněno (III. ES) je 29 % a silně (IV. ES) bezmála jedna polovina délky toku v zóně
koryta. Tyto úseky jsou charakterizovány zejména středně až značně zahloubeným a
technicky upraveným korytem tvaru lichoběžníku s málo diverzifikovaným prouděním a
značně pozměněným charakterem odtoku. Velmi silné antropogenní ovlivnění (V. ES) je
zastoupeno necelými 9 %. Zde je koryto povětšinou značně zahloubeno se zcela
pozměněným charakterem odtoku a souvisle vybetonovaným nebo vydlážděným dnem a
břehy. Jsou zde zahrnuty i zatrubněné úseky. Celkové vyhodnocení stavu zóny koryta
znázorňuje Mapa 17. Četnost a délkové zastoupení jednotlivých ES v zóně koryta uvádí
Grafy 30 a 31.
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Mapa 17: Ekomorfologický stav zóny koryta (EcoRivHab)
Zdroj: Terénní mapování
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Graf 30: Četnost zastoupení jednotlivých tříd v zóně
koryta (EcoRivHab)

Graf 31: Délkové zastoupení ES
v zóně koryta (EcoRivHab)

8.3.1.2 Zóna doprovodných vegetačních pásů (DVP)
Příbřežní zóna zahrnuje pás porostu, který po obou stranách toku přímo navazuje
na břehové struktury a je s nimi v bezprostředním kontaktu. Šíře této zóny byla
stanovena přibližně na 10 m po obou březích. Při mapování byla sledována existence
příbřežní vegetace, její složení se zřetelem na stromové patro a její využití.
V pramenné oblasti Bíliny (úseky BIL001, BIL002) mají doprovodné vegetační
pásy (dále jen DVP) ryze přírodní charakter. Je zde zastoupena výhradně mokřadní a
rašeliništní vegetace, místy se objevují i přirozené louky a lesní společenstva (I. ES).
Příbřežní vegetace mezi úseky BIL004 – BIL007 nese známky mírného
antropogenního ovlivnění (II. ES). Výraznou roli zde hraje silnice na Kalek a roztroušená
zástavba v Mezihoří. Z tohoto důvodu jsou zde DVP jen částečně existující. Výjimku tvoří
úsek BIL006, kde pravostranný DVP zcela chybí kvůli zmíněné silnici (celkově IV. ES).
V následujících úsecích (BIL008 – BIL016) převažuje mírné až střední
antropogenní ovlivnění (II. – III. ES). DVP jsou tvořeny hlavně smrkovými monokulturami,
které zde byly vysázeny ve 20. století. Tyto lesy s nepřirozenou druhovou skladbou jsou
zároveň dominantní ve využití ploch v pásech. V úsecích BIL008, BIL010 (Obrázek 40) a
BIL016 se objevuje i roztroušená zástavba.
V Telčském údolím (BIL017 – BIL019) směřující jižním směrem jsou v příbřežní
vegetaci i lesy s potencionálně přirozenou druhovou skladbou se zastoupením buku,
habru a javoru (Obrázek 41). Přítomnost DVP není nijak omezená a dominantním
využitím ploch je jednoznačně lesní porost (I. ES).
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Obrázek 40: Úsek BIL010 v Mezihoří
(III. ES - EcoRivHab)

Obrázek 41: Úsek BIL017 v Telčském
údolí (I. ES - EcoRivHab)

Pod přehradou Jirkov (BIL021) je silné antropogenní ovlivnění (IV. ES).
Doprovodné pásy vegetace jsou částečně existující, stromové patro je omezeno pouze
na nepůvodní solitery, spíše se vyskytuje zatravnění. Ve využití ploch dominuje
roztroušená zástavba a levobřežní příjezdová komunikace. Následující úsek (BIL022),
kde jsou DVP existující, poznamenávají na levém břehu situované zahrádky. Vegetaci
DVP tvoří nepůvodní galeriový pás přecházející v solitery až k zatravnění. Pravý břeh
zastupuje les s nepřirozenou druhovou skladbou (celkově III. ES). Břehové struktury
v úsecích (BIL023, BIL024) jsou vyvinuté a jsou tvořeny převážně galeriovým pásem
listnatých stromů s průhledy na koryto (II. ES).
DVP v Jirkově (BIL027 – BIL032) jsou z většiny částečně existující a převažuje
IV. ES (Obrázek 42). V úseku BIL030 DVP neexistují. Jejich strukturu tvoří uměle
vysazené javorové galeriové pásy, které místy střídají nepůvodní solitery. Podél toku
jsou směřovány místní asfaltové komunikace i nezpevněné cesty. Jsou zde soustředěny
i rodinné domky se zahradami, které v úsecích přímo přiléhají na tok.

Obrázek 42: Úsek BIL028 v Jirkově
(IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 43: Úsek BIL034 před EK
(III. ES - EcoRivHab)
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Příbřežní vegetace mezi VD Újezd a EK (BIL034 (Obrázek 43), BIL035) je
omezena nezpevněnými cestami na obou stranách břehu, stromové patro zastupují
ojedinělé solitery a významné zatravnění podél štěrkových cest (III. ES).
Částečně omezené DVP se vyskytují také v úsecích tekoucích po výtoku z EK
podél ervěnických podniků (BIL037, BIL038). Stromová struktura je tvořena nepůvodními
náletovými solitery, zejména břízami. Důležité jsou také umělé povrchy vytvořené
průmyslovou činností a těžbou, které se vyskytují nejen v nivě, ale i ve využití DVP
(IV. ES).
Naopak mezi úseky BIL039 – BIL043 je zóna vegetačních pásů existující (III. ES).
Byly zde vysázeny nepůvodní listnaté stromy povětšinou ve formě galeriového pásu.
V úsecích BIL041 a BIL042 převažují nepůvodní solitery (Obrázek 44). Následující úseky
BIL044 – BIL055, kde Bílina obtéká Kopistskou výsypku, jsou z hlediska DVP středně až
silně antropogenně ovlivněny (III. – IV.ES). Příbřežní vegetace existuje ve většině
případů jen částečně (výjimku tvoří BIL054 (Obrázek 45) a BIL055 před vtokem
na Mostecký koridor, kde jsou DVP jasně přítomny (II. ES)). Stromové patro zastupují
víceméně levobřežní solitery a roztroušená vegetace nepůvodního charakteru doplněná
ruderální vegetací a pravobřežní uměle vysazený galeriový pás místy přecházející v les.
Levý DVP je v těchto úsecích využíván pro železniční dopravu do průmyslových podniků,
jsou zde zastoupeny rovněž průmyslové komlexy s místními komunikacemi a
roztroušená zástavba. Oproti tomu pravý DVP je pokryt nepůvodním lesem (lesnická
rekultivace - Kopistská výsypka), který v úsecích BIL044, BIL045 a BIL050 nahrazuje
ruderální plocha. V úseku BIL053 je pravý břeh koryta zpevněn zdí ze souvislého
betonu, která zasahuje do DVP ve formě betonového bloku.

Obrázek 44: Úsek BIL042 pod Ervěnicemi
(III. ES - EcoRivHab)

Obrázek 45: Úsek BIL054 u Kopist
(III. ES - EcoRivHab)
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Na Mosteckém koridoru (BIL056 – BIL064) převažuje střední až silné
antropogenní ovlivnění (III. - IV. ES). Příbřežní vegetace je zde narušena komunikací
na pravém břehu, a tedy se vyskytuje jen částečně existující pravý DVP. Vegetace má
charakter soliterů se zatravněním, také se objevují ruderální druhy (Obrázek 46).
Úseky BIL065 – BIL078 jsou z hlediska DVP zařazeny do III. až IV. ES. Existující
příbřežní vegetace je omezena pouze v obcích, kde jsou

DVP částečně narušeny

(BIL067 – BIL069 – Obrnice a Zlatníky, BIL073 – Želenice, BIL076 – Liběšice). Vegetace
stromového patra DVP má roztroušený charakter, výrazné zastoupení mají ruderální a
invazní druhy, které rovněž tvoří dominantní plochu v příbřežní zóně (Obrázek 47).

Obrázek 46: Úsek BIL059 pod Hněvínem
(III. ES - EcoRivHab)
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Obrázek 47: Úsek BIL074 pod Želenicemi
(III. ES - EcoRivHab)
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Graf 32: Četnost zastoupení jednotlivých tříd Graf 33: Délkové zastoupení ES
v zóně DVP (EcoRivHab)
v zóně DVP (EcoRivHab)
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Mapa 18: Ekomorfologický stav zóny DVP (EcoRivHab)
Zdroj dat: Terénní mapování
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Při průtoku řeky městy Bílinou a Chudeřicemi (BIL079 – BIL084) jsou pásy
příbřežní vegetace antropogenně ovlivněny silně (V. ES). Jsou povětšinou částečně
existující, v úseku BIL080 neexistují. Plochy DVP, které dříve zaujímaly galeriové pásy
dřevin, dnes zabírají místní asfaltové komunikace a chodníky (také železniční trať
v BIL083). V intravilánu města jsou vysázeny solitery (Obrázek 48).
V Českém středohoří (BIL085 – BIL120) se řeka z hlediska příbřežní vegetace
řadí od II. ES do IV. ES. Mírné antropogenní ovlivnění (II. ES) je charakteristické
pro úseky, kde jsou pásy příbřežní vegetace plně vyvinuty ve formě lesa nebo
galeriového pásu. Úseky leží mimo obydlené oblasti, přičemž šířka 10 m DVP je využita
nejčastěji jako ruderální plocha nebo les s potencionálně nepřirozenou druhovou
skladbou. Středně antropogenně ovlivněné úseky (III. ES) jsou situovány na přechodu
k silně ovlivněným, leží tedy ještě mimo sídla. Tato příbřežní vegetace je často
na jednom z břehů omezena silnicí nebo cestou (BIL103 (Obrázek 49), BIL108). Forma
vegetace je povětšinou roztroušená (místy se vyskytuje galeriový pás (BIL095)). IV. ES
charakterizuje osídlené oblasti situované na řece, kde domy se zahradami přímo přiléhají
na tok (BIL090, BIL093, BIL098, BIL101, BIL104 – BIL106 – průmyslový podnik Lybar,
dále BIL110 (Obrázek 50) a BIL115). Vegetace je zde druhově nepůvodní, převážně
ve formě soliterů. Rozšířené je rovněž zatravnění a ruderální typ vegetace v obcích
Ohníč, Lysec, a Úpořiny.
V závěrečných úsecích toku (BIL121 – BIL133), kde řeka přitéká Trmicemi k Ústí
nad Labem, existuje doprovodná vegetační zóna jen zčásti. Je omezena především
na linii soliterů, které místy přecházejí do galeriového pásu stromů po obou březích toku
(BIL124). Zónu často narušují zahrádky, místní komunikace a zástavba v Trmicích
(BIL126 (Obrázek 51), BIL127). Před soutokem s Labem pak příbřežní pásy zcela chybí
(BIL131 – BIL133), nebo jsou omezeny pouze na zatravnění.
V délkovém hodnocení pak příbřežní zóna s přirozenými společenstvy mokřadů
nebo přirozených lesů (I. ES) zaujímá více než 5 % délky toku. II. ES je zastoupen 15 %
a je představován zejména existujícími DVP, které jsou tvořeny galeriovými pásy
nepůvodního charakteru. Střední (III. ES) (40 %) a silné (IV. ES) (30 %) antropogenní
ovlivnění je z hlediska DVP nejčastější. Je tvořeno výhradně částečně existujícími pásy
s nepřirozenými solitery a ruderálním porostem, které omezují zahrádky, cesty i
roztroušená zástavba. V prostředí souvislé zástavby je tato zóna zastoupena 8 %
(V. ES). Celkové vyhodnocení stavu zónu doprovodných vegetačních pásu znázorňuje
Mapa 18. Četnost a délkové zastoupení jednotlivých ES v zóně DVP uvádí Grafy 32 a
33.

94

Obrázek 48: Úsek BIL081 v Bílině
(IV. ES – EcoRivHab)

Obrázek 49: Úsek BIL103 pod Úhořinami
(IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 50: Úsek BIL110 ve Rtyni
(IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 51: Úsek BIL126 v Trmicích
(IV. ES - EcoRivHab)

8.3.1.3 Zóna údolní nivy
Údolní niva je dynamicky se proměňujícím pásem krajiny, na jejíž modelaci se
podílí především koryto vodního toku. Od okolních krajinných struktur je oddělená
okrajem, na němž dochází k zřetelné změně sklonu. Vymezení její hranice se liší
v závislosti na pohledu jednotlivých fyzickogeografických disciplín, přičemž její charakter
byl na mnohých místech výrazně narušen antropogenní činností (Křížek a kol., 2006).
Pramenná oblast Bíliny (BIL001 – BIL002) patří do I. ES. Jde o území, které se
rozkládá na náhorních plošinách Krušných hor v nadmořské výšce 800 – 900 m n. m.
Mezi dominantní struktury zde patří přírodní mokřadní a rašelinná společenstva, louky a
pastviny, místy se vyskytují i lesy. Nejsou zde přítomny žádné protipovodňové opatření a
retenční potenciál nivy je také plně vyvinut.
Oblast mezi Černým rybníkem a Mezihořím (BIL004 – BIL010) jsou zařazeny
II. až III. ES. Řeka zde teče údolím, kde přirozené louky a

hospodářské pastviny

(BIL006) střídá zástavba a silniční komunikace, které tvoří využití úzké nivy (BIL007,
BIL008 (Obrázek 52), BIL010). Chybí zde jakákoliv protipovodňová opatření a retenční
potenciál nivy je omezen v úsecích se zástavbou. V úsecích BIL011 – BIL016 je niva
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využita lesem s nepřirozenou druhovou skladbou (smrkové monokultury). Absence
protipovodňových opatření a existující retenční potenciál nivy však řadí tyto úseky
do II. ES. Výjimku tvoří úseky BIL016, kde silnice k Orasínu na pravém břehu zabírá více
než polovinu úzké údolní nivy.
V oblasti Telčského údolí (BIL017 – BIL019) je původní bukový les na pravém
břehu narušen místní cestou vedoucí k VD Jirkov. V úsecích BIL017 a BIL018 je ES nivy
přírodě blízký z důvodu nepřítomnosti protipovodňových opatření a existujícího
retenčního potenciálu (I. ES). BIL019 přímo navazuje na VD Jirkov a jsou zde tedy
přítomna pasivní protipovodňová opatření. Úsek BIL021 (Obrázek 53), který je
charakterizován výtokem z VD Jirkov, je velmi silně antropogenně ovlivněn (V. ES). Niva
je zde tvořena především budovami podniku Povodí Ohře a další roztroušenou
zástavbou. Retenční potenciál nivy je tedy neexistující a aktivně jsou přítomny
protipovodňová opatření.

Obrázek 52: Úsek BIL008 u Mezihoří
(III. ES - EcoRivHab)

Obrázek 53: Úsek BIL021 pod VD Jirkov
(V. ES - EcoRivHab)

Niva v úsecích po VD Březenec (BIL022 – BIL024) je středně antropogenně
ovlivněna (III. ES). Pravý břeh je charakterizován nepřirozeným lesem, místy až plochou
ležící ladem. Na levém břehu je dominantní část nivy tvořena zahrádkami (Obrázek 54),
cestami až roztroušenou zástavbou.
V Jirkově (BIL027 – BIL032) je antropogenní ovlivnění nivy silné (V. ES). Je totiž
tvořena souvislou zástavbou (Obrázek 55), kterou místy střídají dopravní komunikace a
průmyslové podniky. Protipovodňová opatření jsou místy přítomna převážně ve formě
technických úprav toků a výrazného zahloubení (BIL030, BIL031). Retenční potenciál
nivy je neexistující.
Před vtokem na EK je niva tvořena především plochou ležící ladem (III. ES)
(BIL034). Důležité je také ovlivnění nivy železničním koridorem a čtyřproudovou
komunikací v případě úseku BIL035. Protipovodňová opatření jsou zde zastoupena
hlavně ve formě technických úprav na toku a napřímením.
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Obrázek 54: Úsek BIL024 nad VD
Březenec (III. ES - EcoRivHab)

Obrázek 55: Úsek BIL030 v Jirkově
(V. ES - EcoRivHab)

V oblasti od výtoku z EK ke Kopistské výsypce (BIL037 – BIL043) je
antropogenní ovlivnění nivy silné až velmi silné (IV. – V. ES). Dominantním využitím
ploch v nivě jsou hlavně průmyslové komplexy s železničními vlečkami, které obklopují
umělé povrchy lomů a výsypek (Obrázek 56). Retenční potenciál nivy je významně
omezen a protipovodňová opatření existují ve formách výrazného zahloubení toku a
technických úprav koryta. Střední až silné antropogenní ovlivnění nivy (III. – IV. ES) je
v úsecích BIL044 – BIL047, kdy Bílina natéká na obchvat kolem Kopistské výsypky. Levý
břeh nivy je zde využit jako železniční nádraží obklopené převážně ruderální vegetací,
která je společně s lesnickou rekultivací ve formě břízek situována i na pravém břehu
nivy. Místy se zde vyskytuje i roztroušená zástavba obce Komořany, která zčásti
omezuje retenční potenciál.
V úsecích BIL048 – BIL055 je levá strana údolní nivy významně ovlivněna
přítomnosti petrochemického komplexu v Záluží. Pravý břeh nivy je tvořen lesnickou
rekultivací (BIL048) a umělými povrchy, které místy střídají železniční vlečky (BIL049
(Obrázek 57), BIL051, BIL052). Protipovodňová opatření zde reprezentují hráze, výrazné
zahloubení toku a technické úpravy. Retenční potenciál nivy je zcela omezen. Celkový
ES nivy je tedy mezi stupni IV. až V.
Od vtoku na Mostecký koridor (BIL056) po Obrnice (BIL067) je ekologický stupeň
nivy převážně IV. (silné antropogenní ovlivnění). Retenční potenciál v této oblasti je
zčásti (BIL058, BIL059) až zcela omezen. Přítomna jsou rovněž protipovodňová opatření
ve formě poldrů (BIL056) nebo technických úprav a zahloubení koryta toku. Pravá strana
nivy je v úsecích BIL056 – BIL059 tvořena železniční tratí 130 a čtyřproudovou
komunikací Most – Litvínov. Levý břeh nivy zastupuje z větší části plocha ležící ladem,
která přechází ve velkolom Ležáky u Mostu, který je v nynější době hydricky
rekultivován. Počínaje úsekem BIL060 se stává dominantním využitím ploch v nivě
zástavba souvislého charakteru s místními komunikacemi. Na levé straně je situován
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děkanský kostel (Obrázek 58), Rudolice nad Bílinou a plochy ležící ladem, pravou tvoří
nádraží ČD, železniční tratě, sídliště (Obrázek 59) a zmíněná čtyřproudová silnice.

Obrázek 56: Úsek BIL043 nad Komořany
(IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 57: Úsek BIL049 před Zálužím
(IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 58: Úsek BIL059 (III. ES EcoRivHab), v pozadí BIL060 s kostelem

Obrázek 59: Úsek BIL066 v Chánově
(IV. ES - EcoRivHab)

V oblasti mezi úseky BIL068 – BIL076, kde řeka obtéká vrch Zlatník a Železnický
vrch je míra antropogenního ovlivnění mírná až střední (II. – III. ES). Údolní nivu
zastupuje povětšinou plocha ležící ladem (Obrázek 60), který místy omezuje železnice
(BIL070, BIL071, BIL075) a zástavba (BIL072, BIL073). V úsecích BIL068, BIL069,
BIL076 jsou v nivě dominantní zahrádkářské kolonie. Retenční potenciál nivy je mimo
osídlené úseky zcela existující. Vyjma úseku BIL073 zde zcela chybí jakákoliv
protipovodňová opatření.
Následující úseky BIL077 – BIL084 jsou silně až velmi silně antropogenně
ovlivněné (IV. – V. ES). V úsecích BIL077 a BIL078 je niva úzká, přičemž na obou
stranách jsou dominantní komunikace. Zde je také vyvinut omezený retenční potenciál
nivy a protipovodňová opatření mají spíše pasivní charakter. V Bílině a Chudeřicích
(BIL079 – BIL084) nivu tvoří souvislá zástavba po obou březích. Různé technické
úpravy, hráze a zahloubení toku tvoří protipovodňová opatření. Plně neexistující je
retenční potenciál nivy.
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Mapa 19: Ekomorfologický stav zóny údolní nivy (EcoRivHab)
Zdroj dat: Terénní mapování

99

Obrázek 60: Úsek BIL074 pod Želenicemi
(II. ES - EcoRivHab)

Obrázek 61: Úsek BIL091 u Křemýže
(II. ES - EcoRivHab)

V Českém středohoří (BIL085 – BIL120) je situace podobná jako u příbřežní
vegetace. Úseky jsou zde zařazeny od II. do V. ES. Mírné antropogenní ovlivnění (II. ES)
je charakteristické hlavně pro neosídlené úseky, kde je dominantní plocha nivy využita
jako plocha ležící ladem nebo ruderální porost (BIL091 (Obrázek 61), BIL107 – BIL109,
BIL118, BIL119). Dalším dominantním využitím nivy u úseků s II. ES jsou hospodářské
pastviny (BIL096, BIL102) nebo lesy s potenciálně nepřirozenou druhovou skladbou
(BIL099, BIL100). U všech úseků s II. ES je plně vyvinut retenční potenciál nivy v podobě
depresí a luk. Protipovodňová opatření buď zcela chybí (BIL098 – BIL100) nebo jsou
přítomna ve formě poldrů (BIL109), případně se vyskytuje i větší zahloubení koryta toku
(BIL102). Úseky se středním antropogenním ovlivněním (III. ES) přecházejí k osídleným
oblastem. Údolní niva je zde tvořena ruderálním porostem (BIL114), ornou půdou
(BIL116) nebo roztroušenou zástavbou (BIL101). Retenční potenciál nivy je výrazně
omezen v úsecích z roztroušenou zástavbou, jinak je zcela existující. Protipovodňová
opatření jsou přítomna většinou v pasivní podobě (BIL112), ale vyskytují se „aktivní“
technické úpravy s výrazným zahloubením (BIL114). Silné až velmi silné antropogenní
ovlivnění bylo zjištěno v úsecích, kde je niva využita souvislou zástavbou (BIL089,
BIL090, BIL093, BIL104, BIL110, BIL115, BIL117) nebo průmyslovými podniky (BIL095,
BIL105 (Obrázek 62)). Retenční potenciál nivy tedy neexistuje a protipovodňová opatření
jsou tvořena hrázemi, významnými technickými úpravami a výrazným zahloubením a
napřímením koryta toku.
V závěrečné vysoce urbanizované oblasti (BIL121 – BIL133) zastupují údolní nivu
IV. a V. ES. Dominantní využití ploch tvoří roztroušená až souvislá zástavba s místními
komunikacemi, plochy ležící ladem (Obrázek 63) a průmyslovými komplexy v Ústí
nad Labem. Protipovodňová opatření jsou výrazně zastoupena hrázemi, výrazným
zahloubením koryta a napřímením toku. Retenční potenciál nivy neexistuje.
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Obrázek 62: Úsek BIL105 Lybar
(IV. ES - EcoRivHab)

Obrázek 63: Úsek BIL122 v Koštově
(ještě IV. ES - EcoRivHab)

Z terénního průzkumu vyplývá, že údolní niva podél Bíliny je pouze z 2,5 %
přírodní (I. ES). Mírné ovlivnění člověkem (II. ES) existuje v oblastech neosídlených, kde
existuje retenční potenciál nivy (19 %). Střední antropogenní ovlivnění (III. ES) zastupuje
dalších 19 % délky zóny nivy. Silný (IV. ES) (31,5 %) a velmi silný (V. ES) (24,5 %)
antropogenní zásah do nivy je tvořen hlavně v podobě souvisle zastavěného území
s neexistujícím retenčním potenciálem nivy a vystavěnými protipovodňovými opatřeními.
Celkové vyhodnocení stavu zóny údolní nivy znázorňuje Mapa 19. Četnost a délkové
zastoupení jednotlivých ES v zóně údolní nivy uvádí Grafy 34 a 35.
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Graf 34: Četnost zastoupení jednotlivých tříd v zóně Graf 35: Délkové zastoupení ES
údolní nivy (EcoRivHab)
v zóně údolní nivy (EcoRivHab)
8.3.2

Charakteristika celkového ekomorfologického stavu Bíliny (EcoRivHab)
Přírodní a přírodě blízké úseky (I. ES) jsou v pramenné oblasti Bíliny (BIL001 –

BIL002) a v Telčském údolí (BIL017 – BIL018), kde přírodní charakteristiky koryta v DVP
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a nivě doplňuje mokřadní a rašeliništní vegetace s přirozenými loukami, zabírají pouze
2,5 % z celkové délky řeky.
Mírně antropogenně upravené úseky (II. ES) jsou zastoupeny na 9,5 % délky
toku. Tyto úseky jsou až na výjimky situovány do horské oblasti nad VD Březenec
(BIL009 – BIL015, BIL019, BIL023 – BIL024). Výjimku tvoří úseky mezi Lyscem a
Lbínem (BIL099 – BIL100), kde byl úsek BIL100 vybrán jako referenční. Přírodě blízké
charakteristiky koryta ovlivňuje nepřirozený porost břehů. Příbřežní vegetaci a většinu
nivy tvoří lesy s nepřirozenou druhovou skladbou nebo plochy ležící ladem.
Středním antropogenním ovlivněním (III. ES) bylo klasifikováno 34 % délky Bíliny.
To se vztahuje především na úseky od Obrnic po Kyselku (BIL068 – BIL077) a
neosídlené oblasti v Českém středohoří (BIL091, BIL092, BIL094, BIL096 – BIL097,
BIL101 – BIL103, BIL107 – BIL108, BIL111 - BIL112, BIL114, BIL116, BIL118 – BIL119).
Miskovité koryto se středním zahloubením je místy upraveno pohozem. Vegetace břehů
a DVP je převážně ruderální a stromové patro je zastoupeno v podobě galeriových pásů
i soliterů. Údolní niva je tvořena převážně a plochami ležící ladem místy omezenými
komunikacemi.
Úseky se IV. ES, které zabírají 42 % mapované délky, jsou pak soustředěny
do oblasti od Jirkova po Most (BIL026 – BIL064), kde byl tok Bíliny přeložen, a
v Obrnicích (BIL067). Úseky Bíliny se IV. ES jsou i v dalších obydlených a průmyslově
využívaných oblastech (Jirkov (BIL031), Bílina (BIL079, BIL081 – BIL083), Chudeřice
(BIL085), Trmice a Ústí nad Labem (BIL120 – BIL130) a sídla v Českém středohoří
(BIL089, BIL090, BIL093, BIL095, BIL104 – BIL106, BIL110, BIL115, BIL117). Středně
až značně zahloubené koryto toku zde má zcela pozměněný charakter odtoku a je
technicky opevněno lomovým kamenem. Částečně existují DVP a nivu tvoří zejména
dopravní komunikace, souvislá zástavba a umělé povrchy spojené s těžbou uhlí.
Velmi silné antropogenní ovlivnění (V. ES) je zastoupeno 9 % z celkové délky
Bíliny. Tyto úseky jsou pak výhradně v intravilánech měst (BIL030, BIL038, BIL080,
BIL084, BIL131 – BIL133), kde je tok výrazně napřímen a odtokové poměry byly zcela
pozměněny. Typické je souvislé vybetonování koryta. Částečně existující DVP jsou
narušeny komunikacemi a zástavbou. Také niva je tvořena souvislou zástavbou a
průmyslovými závody. Do této kategorie rovněž patří i zatrubněný Ervěnický koridor
(BIL036).
Vyhodnocení celkového ekomorfologického stavu znázorňuje Mapa 20. Četnost a
délkové zastoupení jednotlivých ES u celkového ekomorfologického stavu uvádí
Grafy 36 a 37. Srovnání délkového zastoupení ES u hodnocení jednotlivých zón
na Bílině uvádí Graf 38.
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Mapa 20: Celkový ekomorfologický stav toku Bílina (EcoRivHab)
Zdroj dat: Terénní mapování
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Graf 36: Četnost zastoupení jednotlivých tříd u
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Graf 37: Délkové zastoupení ES u
celkového ekomorfologického
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Zdroj dat: Terénní mapování
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8.4

Metoda LAWA – Overview Survey (LAWA – OS)
Metoda

byla

aplikována

rovněž

na

hlavní

tok

Bíliny.

Ekomorfologické

vyhodnocení stavu řeky Bíliny metodou LAWA - OS (Fleischhacker, Kern, 2002) bylo
provedeno pomocí leteckých snímků z let 2004 – 2005 a terénního průzkumu
provedeným v září 2007 a únoru 2008.
Vyhodnotit ekohydrologický stav řeky Bíliny metodou LAWA - OS pouze pomocí
distančních podkladů nebylo možné z důvodu neexistence dat potřebných pro mapování
jednotlivých parametrů (morfodynamické struktury dna, mrtvé dřevo, narušení dnového
substrátu, břehový porost). Parametry týkající se kolísání vodních stavů nebyly
hodnoceny vůbec rovněž z důvodu neexistence dat u příslušných úřadů ČR.
Mapování bylo provedeno od ústí po pramen (úsek BILL001 je poslední úsek
před ústím do Labe a BILL161 zahrnuje pramenný úsek). Bylo zvoleno mapování
v délkově homogenních úsecích, přičemž jejich délka činila 500 m. Na celém toku Bíliny
tedy bylo celkem vyhodnoceno 161 úseků o celkové délce 80,5 km.
V rámci této metody bylo hodnoceno celkem 17 jednotlivých parametrů. Tyto
parametry jsou rozděleny do tří hodnocených zón (dno, břeh, okolí vodního toku),
ze kterých je následně aritmetickým zprůměrováním vypočten celkový ekomorfologický
stav úseků vodního toku. Oproti metodě LAWA - OS (Fleischhacker, Kern, 2000) je již
metoda LAWA - OS (Fleischhacker, Kern, 2002) převedena do pětibodové stupnice
hodnocení (5 tříd kvality).
8.4.1

Hodnocení ekomorfologického stavu jednotlivých zón

8.4.1.1 Zóna dna
Okraj dna vodního toku je označen hranicí růstu terestrické vegetace (zpravidla
naťový porost na příslušném břehu. Lavice a ostrovy jsou součástí dna (Fleischhacker,
Kern, 2000). Celkové vyhodnocení stavu zóny dna znázorňuje Mapa 21.
V silně urbanizované oblasti Trmic a Ústí nad Labem (BILL001- BILL015) je
ekologický stav v zóně dna silně až velmi silně antropogenně ovlivněn (IV. – V.ES).
Koryto Bíliny v těchto úsecích bylo v minulosti výrazně pozměněno, došlo k napřímení
toku v závislosti na výstavbě městské infrastruktury a průmyslových podniků. Významně
omezen je jakýkoliv výskyt dynamických struktur dna a vývratů dřevin. Příčné stavby se
nevyskytují. Dnový substrát je narušen zpevněním dna v městských intravilánech.
V oblasti Českého středohoří (BILL016 – BILL061) je zóna dna povětšinou
středně antropogenně ovlivněna (III. ES). Trasa toku Bíliny zde nebyla výrazně
pozměněna, stupeň zakřivení je zákrutový až meandrující. Ojediněle se zde vyskytují
morfodynamické struktury dna, zejména pak ve formě peřejí (Obrázek 64) a
sedimentačních lavic. Vývraty ani mrtvé dřevo v úsecích nejsou zastoupeny. Chybí
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rovněž výskyt příčných staveb na toku. Narušení substrátu dna v neosídlených oblastech
Českého středohoří bývá jen nepatrné. Oproti tomu v sídlech na toku je dnový substrát
narušen plošným zpevněním dna a tyto úseky jsou pak silně antropogenně ovlivněny
(BILL023, BILL036 – BILLL039, BILL053, BILL058).
Řeka Bílina dále pokračuje do oblasti Bíliny a Chudeřic (BILL062 – BILL072). Zde
bylo koryto řeky napřímeno a trasa toku je téměř rovná. Došlo rovněž k plošnému
zpevnění dna lomovým kamenem, ale i souvislým betonem (BILL065 (Obrázek 65,
BILL070, BILL071). Zcela zde chybí morfodynamické struktury dna a mrtvé dřevo ležící
ve vodě. Celkový stupeň antropogenního ovlivnění je zde silný až velmi silný
(IV. - V. ES).

Obrázek 64: Úsek BILL032 nad Rtyní
(III. ES - LAWA - OS)

Obrázek 65: Úsek BILL065 v Chudeřicích
(V. ES - LAWA - OS)

V oblasti předhůří Českého středohoří mezi Kyselkou a Obrnicemi (BILL073 –
BILL088) byla zóna dna hodnocena III. – IV. ES. U zákrutového nevětveného koryta zde
nedošlo k napřímení. V těchto úsecích se nevyskytují žádné morfodynamické prvky dna,
příčné stavby ani mrtvé dřevo v korytě. Významné je plošné zpevnění dna lomovým
kamenem (BILL074 –BILL078, BILL081, BILL082, BILL087 a BILL088).
V oblasti Obrnic a na Mosteckém koridoru (BILL089 – BILL100) pak převažuje
velmi silné antropogenní ovlivnění (V. ES). S výjimkou úseků BILL089 – BILL091 je
koryto Bíliny zcela nové oproti minulosti (Obrázek 66). Bílina, stejně jako ostatní
dopravní koridory, byla přeložena z důvodu lomové těžby (lom Ležáky u Mostu). Vyjma
úseku BILL090 je na celé délce toku v oblasti plošně zpevněno dno, zejména lomovým
kamenem, a tedy narušen dnový substrát. V úsecích BILL089 a BILL092 je dno
zpevněno souvislým betonem. Také zde absentují jakékoliv morfodynamické struktury
dna a mrtvé dřevo ležící v korytě. V úseku BILL091 je přítomen metrový jez bez rybího
přechodu.
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Obrázek 66: Úsek BILL098 na Mosteckém
koridoru (V. ES - LAWA - OS)

Obrázek 67: Úsek BILL120 po výtoku
z EK (V. ES - LAWA - OS)

Bílina je stejně jako na Mosteckém koridoru přeložena do umělého koryta i
v oblasti Kopistské výsypky a v prostoru bývalých Ervěnic (BILL101 – BILL120
(Obrázek 67)). Celá tato oblast byla hodnocena jako velmi silně antropogenně ovlivněná
z pohledu zóny dna (V. ES). Dno Bíliny je zde zpevněno lomovým kamenem, nevyskytují
se tu žádné morfodynamické struktury dna ani vývraty či mrtvé dřevo. V úseku BILL109
při soutoku s Loupnicí je situován jez Jiřetín.
Mezi úseky BILL121 – BILL127 byla Bílina převedena na Ervěnický koridor, kde
je zatrubněna, a tedy je automaticky hodnocena V. ES. Před vtokem na EK je Bílina
vedena opět umělým přívodním korytem z VD Újezd (BILL128 – BILL130). Dno je zde
opět zpevněno betonem (BILL128) a lomovým kamenem, kteří narušují dnový substrát.
Chybí zde veškeré morfostrukturní prvky dna a výrazně ovlivněn je i odtokový charakter.
Nad VD Újezd (BILL131 – BILL132) se nachází velmi silně antropogenně ovlivněné
(IV. - V. ES) urbanizované území Jirkova (BILL133 – BILL138). Napřímené koryto
bez výrazných morfodynamických struktur dna je v této oblasti porušeno několika
příčnými stavbami (BILL135, BILL136, BILL138). Dno je v úsecích BILL134 (Obrázek 68)
a BILL135 zpevněno souvislým betonem, jinak je substrát narušen lomovým kamenem.
Následující horské úseky až po Telčské údolí (BILL139 – BILL145) jsou
s výjimkou VD Jirkov mírně antropogenně ovlivněné (II. ES). Jsou charakteristické
přirozeným vinutím toku s velkým množstvím morfodynamických struktur, nikterak
zpevněným dnem s nenarušeným substrátem. Oproti tomu VD Jirkov a výtok přehrady
(BILL142 – BILL144) jsou velmi silně antropogenně narušeny (V. ES).
V horské oblasti (BILL146 – BILL161) se dá zóna dna hodnotit jako přírodní až
mírně antropogenně ovlivněná (I. – II. ES). Koryto toku je přirozeně vinuté
s nezpevněným dnem a nenarušeným dnovým substrátem (Obrázek 69). Vyskytuje se
zde velké množství divočících úseků s peřejemi. Výjimku tvoří úsek BILL160 (III. ES),
kde je dno plošně zpevněno v úseku pod Černým rybníkem.
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Obrázek 68: Úsek BILL134 v Jirkově
(V. ES - LAWA - OS)

Obrázek 69: Úsek BILL154 nad Orasínem
(I. ES - LAWA - OS)

Z celkového mapování zóny dna vyplývá, že pouhých 8 % délky řeky Bíliny v této
zóně lze označit za přírodě blízký (I. ES). Tyto úseky jsou situovány pouze na horním
toku před vtokem do VD Jirkov. Relativně dobrý stav (II. ES) byl vyhodnocen na zhruba
5 % délky. Téměř 28 % délky toku je středně antropogenně ovlivněno (III. ES). Tyto
úseky lze charakterizovat nenapřímených korytem bez jakýchkoliv morfodynamických
struktur dna a částečně zpevněným dnem. Špatný ekomorfologický stav (IV. a V. ES) je
poté na téměř 60 % délky toku. Koryto je v těchto úsecích povětšinou napřímeno,
bez morfodynamických struktur dna a narušeným substrátem kvůli plošnému zpevnění
dna. Četnost a délkové zastoupení jednotlivých ES v zóně dna uvádí Grafy 39 a 40.
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Graf 39: Četnost zastoupení jednotlivých tříd u zóny Graf 40: Délkové zastoupení ES
u zóny dna (LAWA - OS)
dna (LAWA - OS)
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Mapa 21: Ekomorfologický stav zóny dna (LAWA - OS)
Zdroj dat: Vlastní mapování
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8.4.1.2 Zóna břehů
Dolní ohraničení břehu je předěl mezi převážně neporostlým dnem vodního toku
a plošně rostoucím naťovým porostem na břehu. Břehová zóna sahá až po hranu svahu
a v případě plochých břehů se u řek do 40 m šířky posuzuje pruh o šíři 5 m směrem
do vnitrozemí (Fleischhacker, Kern, 2000). Celkové vyhodnocení stavu zóny břehů
znázorňuje Mapa 22.
V městské oblasti Trmic a Ústí nad Labem (BILL001- BILL015) je zóna břehů
silně až velmi silně antropogenně narušena (IV. – V. ES). V tomto urbanizovaném území
je velice nízká variabilita šířek koryta. Významně se projevuje také úprava a opevnění
břehů především rovnaninou a pohozem, v úsecích BILL001, BILL009 a BILL010
(Obrázek 70) i kamennou a betonovou dlažbou. Z potenciálně přirozeného lesa se
na březích zachovalo prakticky minimum. Povětšinou jsou břehy pokryty náhradními
keřovými solitery a ruderálním porostem.
V oblasti Českého středohoří (BILL016 – BILL061) je zóna břehu v průměru
středně antropogenně ovlivněna (III. ES). V neosídlených oblastech podél Bíliny se
objevují i úseky s II. ES. Zde je pak mírná šířková variabilita koryta a břehy jsou zčásti
upraveny pohozem. Přirozený les na břehové vegetaci zaujímá až poloviční podíl a
zbytek tvoří převážně náhradní galerie. Úseky s II. ES reprezentují BILL021, BILL022,
BILL045 a BILL055. V úsecích s III. ES je šířková variabilita toku mírná až nízká. Břehy
jsou upraveny pohozem a rovnaninou a přirozený les v břehové vegetaci je zastoupen
zhruba třetinově (Obrázek 71). Břehový porost ve zbývajícím podílu tvoří především
místní a náhradní solitery s keři a bylinným patrem. Úseky se IV. ES jsou pak vymezeny
hlavně na osídlených místech a v obcích podél toku (BILL023, BILL036 – BILL040,
BILL053 a BILL058). Projevují se svou nízkou až téměř nulovou šířkovou variabilitou a
břehy zcela opevněnými lomovým kamenem. Břehovou vegetaci tvoří zejména náhradní
solitery a zatravnění.

Obrázek 70: Úsek BILL010 v Trmicích
(V. ES - LAWA - OS)

Obrázek 71: Úsek BILL048 pod Lyscem
(III. ES - LAWA - OS)
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Mapa 22: Ekomorfologický stav zóny břehů (LAWA - OS)
Zdroj dat: Vlastní mapování
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V oblasti Bíliny a Chudeřic (BILL062 – BILL072) je poté antropogenní vliv
na vodní tok velmi silný (V. ES). Šířkově nevariabilní koryto je na březích opevněno
rovnaninou (Obrázek 72) a souvislým betonem (BILL065, BILL070, BILL071). Z původní
břehové vegetace zde nezůstalo prakticky nic, nyní je tvořena zejména zatravněním a
ojedinělými nepůvodními solitery. Mezi Kyselkou a Obrnicemi (BILL073 – BILL088) je vliv
člověka na vodní tok střední až silný (III. – IV. ES). V těchto úsecích je nízká šířková
variabilita koryta a břehy jsou z velké části upraveny pohozem. Minimální podíl
na břehové vegetaci má původní les, nyní významně převažují galeriové pásy a solitery.

Obrázek 72: Úsek BILL068 v Bílině
(V. ES - LAWA - OS)

Obrázek 73: Úsek BILL113 pod Komořany
(V. ES - LAWA - OS)

V oblasti Obrnic a na Mosteckém koridoru (BILL089 – BILL100) pak převažuje
silné až velmi silné antropogenní ovlivnění (IV. – V. ES). Středně až značně zahloubené
umělé koryto zde má velmi nízkou šířkovou variabilitu a je zcela opevněno lomovým
kamenem, v úsecích BILL089 a BILL092 jsou břehy zpevněny betonovou dlažbou.
Břehovou vegetaci zde zastupuje ruderální porost a nepůvodní solitery. Podobná situace
je i v úsecích podél Kopistské výsypky a v prostoru bývalých Ervěnic (BILL101 –
BILL120). Umělé koryto s nízkou šířkovou variabilitou je na obou březích zpevněno
rovnaninou, pohozem i betonovými tvárnicemi (Obrázek 73). V úsecích BILL105 a
BILL106 je pravý břeh zpevněn blokem ze souvislého betonu. Břehová vegetace je
nepůvodní a tvoří ji bylinné patro ve formě ruderálního porostu a solitery.
Zatrubněný Ervěnický koridor (BILL121 – BILL127) je hodnocen V. ES a před
vtokem na EK je Bílina vedena opět umělým přívodním korytem z VD Újezd (BILL128 –
BILL130).

Břehy

jsou

zpevněny

betonem,

kamennou

dlažbou

a

rovnaninou

(Obrázek 74). Břehový porost je omezen pouze na zatravnění. V úsecích BILL133 –
BILL138 je situováno silně až velmi silně antropogenně ovlivněné (IV. – V. ES)
urbanizované území Jirkova. Koryto s téměř nulovou šířkovou variabilitou je zcela
opevněno lomovým kamenem a v úsecích BILL134 a BILL135 opevněno souvislým
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betonem. Břehová vegetace je zastoupena nepůvodními solitery a zatravněním.
V úsecích BILL134 a BILL135 břehový porost neexistuje z důvodu úpravy břehu.
V horské oblasti (BILL139 – BILL161) lze břehovou zónu hodnotit jako přírodě
blízkou s mírným antropogenním vlivem (I. – II. ES). Přirozené úseky (I. ES) se projevují
vysokou šířkovou členitostí s většinovou přirozenou skladbou břehové vegetace a
bez jakýchkoliv úprav břehů. Mírná antropogenní transformace (II. ES) je charakteristická
částečným zpevněním břehů v úsecích s blízkou komunikací, zahrádkami nebo
roztroušenou zástavbou (BILL139 – BILL141 (Obrázek 75) a BILL157 – BILL160). Tyto
úseky reprezentuje také vysoká šířková variabilita a potencionálně nepřirozený břehový
porost. Výjimku tvoří výtok v VD Jirkov (BILL142) (V. ES). Úsek nemá šířkovou variabilitu
a je na březích zpevněn souvislým betonem a dlažbou.

Obrázek 74: Úsek BILL128 před vtokem
na EK (V. ES - LAWA - OS)

Obrázek 75: Úsek BILL141 pod VD Jirkov
(II. ES - LAWA - OS)

Přírodní struktury břehové zóny (I. ES) jsou zastoupeny také zhruba 8 % na délce
Bíliny. Oblast jejich výskytu je totožná jako u zóny dna, tedy v oblasti nad VD Jirkov.
Mírně antropogenně ovlivněné úseky (II. ES) byly vyhodnoceny na 6 % délky toku.
Téměř 30 % zaujímají středně antropogenně transformované úseky (III. ES). Břehy jsou
v těchto úsecích upraveny povětšinou lomovým kamenem a vegetace se skládá
z náhradních galeriových pásů a soliterů, které jsou místy přerušeny přirozeným lesem.
Špatný ekomorfologický stav (IV. a V. ES) byl vymezen na 57 % délky toku. Tento stav
odpovídá šířkově nevariabilnímu korytu, které je opevněno lomovým kamenem nebo
dlažbou. Místo půdní vegetace se zde vyskytuje zatravnění, ruderální porost a ojedinělé
solitery. Četnost a délkové zastoupení jednotlivých ES v zóně břehů uvádí Grafy 41 a 42.
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Graf 41: Četnost zastoupení jednotlivých tříd u Graf 42: Délkové zastoupení ES u
zóny břehů (LAWA - OS)
zóny břehů (LAWA - OS)
8.4.1.3 Zóna okolí vodního toku
Okolí vodního toku navazuje na břehovou zónu a zahrnuje celou údolní nivu až
po hranici aluviálních sedimentů, které jsou zpravidla tvořeny hranami teras. Okrajový
pás vodního toku je součástí okolí toku (Fleischhacker, Kern, 2000). Celkové
vyhodnocení stavu zóny okolí vodního toku znázorňuje Mapa 23.
V úsecích BILL001- BILL015, které zastupuje urbanizovaná a průmyslově
využívaná oblast Trmic (Obrázek 76) a Ústí nad Labem, je antropogenní vliv na tok
z hlediska zóny okolí toku velmi silný (V. ES). Údolní niva zde byla výrazně
transformována a je tvořena především zástavbou, dopravními komunikacemi a
průmyslovými komplexy. Pás podél vodního toku, který navazuje přímo na zónu břehu je
využit pro nezpevněné cesty, sinice, ale i zástavbu. Retenční schopnost nivy je
neexistující a možnost vybřežování je omezena výrazným zahloubením a zpevněním
koryta.
V oblasti Českého středohoří (BILL016 – BILL061) se zóna okolí Bíliny pohybuje
v rozmezí od mírně antropogenně ovlivněných úseků (II. ES) po velmi silně
antropogenně ovlivněné úseky (V. ES). V neosídlených úsecích (II. ES) bývá alespoň
s poloviny plochy zachována přirozená niva, která je doplněna zelenými plochami nebo
lesní výsadbou. Koridor navazující na břehovou zónu je povětšinou vyvinut s šířkou
přes 10 m. Retenční potenciál nivy je existující a relativně vysoká je možnost
vybřežování v daných úsecích (BILL021, BILL029, BILL032 – BILL034 (Obrázek 77),
BILL045, BILL049, BILL051, BILL055 – BILL057). Úseky se III. ES pak tvoří přechod
k osídleným oblastem středohoří. Potencionálně přirozená niva zde bývá zastoupena
zhruba třetinově, zbylou část tvoří především plocha ležící ladem a orná půda. Okrajový
koridor podél břehů je narušen nezpevněnými cestami a silnicemi. Retenční schopnost
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nivy a vybřežování jsou zčásti omezeny. Silně a velmi silně antropogenně ovlivněné
úseky (IV. – V. ES) jsou situovány v osídlených oblastech, kde převážnou část nivy tvoří
zástavba, v případě úseků BILL037 – BILL039 pak průmyslová činnost. Okrajový pás
podél břehů je výrazně omezen až téměř neexistující. Retenční schopnost nivy
neexistuje

a

možnost

vybřežování

je

omezena

úpravami

břehů.

Mezi

takto

charakterizované úseky patří BILL023, BILl024, BILL026, BILL030, BILL031, BILL036 –
BILL039, BILL053 a BILL058 – BILL060.

Obrázek 76: Úsek BILL011 u teplárny
Trmice (V. ES - LAWA - OS)

Obrázek 77: Úsek BIL034 u Sezemic
(II. ES - LAWA - OS)

V Bílině a Chudeřicích (BILL062 – BILL072) je poté situace podobná jako
v oblasti Trmic a Ústí nad Labem (V. ES). Výrazně antropogenně transformovaná niva je
tvořena městskou souvislou zástavbou a průmyslovými komplexy. Okrajové koridory
kolem břehů téměř neexistují. Na jejich místě jsou vytvořeny asfaltové komunikace,
železnice a zástavba. Retenční potenciál nivy je neexistující a technické úpravy, hráze a
zahloubení toku tvoří protipovodňová opatření, které významně omezují možnost
vybřežování. Mezi Kyselkou a Obrnicemi (BILL073 – BILL088) je antropogenní ovlivnění
Bíliny mírné až silné (II. – IV. ES), podobně jako v Českém středohoří. II. ES
charakterizuje zčásti přirozenou nivu doplněnou o plochy ležící ladem se zcela
vyvinutými okrajovými břehovými pásy a existující retenční schopností nivy (BILL080,
BILL083 a BILL084). Oproti tomu úseky se IV. ES byly vyhodnoceny v místech se zčásti
zastavěnou nivou, omezenými okrajovými pásy a neexistujícím retenčním potenciálem
nivy (BILL073, BILL078, BILL081 (Obrázek 78), BILL082 a BILL087 – BILL088).
V oblasti Obrnic a na Mosteckém koridoru (BILL089 – BILL100) následně
převažuje silné až velmi silné antropogenní ovlivnění (IV. – V. ES). Převážnou část nivy
zde tvoří zástavba Mostu, Obrnic a Rudolic, společně s dopravními koridory na pravé
straně nivy. Okrajové pásy břehové vegetace zde jsou významně narušeny zmíněnými
prvky. Omezena je rovněž možnost vybřežování a retenční schopnost údolní nivy je
téměř neexistující. Ekomorfologickým stupněm IV. – V. byly vyhodnoceny rovněž úseky
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podél Kopistské výsypky a v prostoru bývalých Ervěnic (BILL101 – BILL120). Niva v této
oblasti je zcela umělá, přičemž dominantním využitím ploch jsou umělé povrchy spojené
s těžbou uhlí a průmyslové komplexy (BILL105 – BILL109 (Obrázek 79), BILL116 –
BILL120). V úsecích BILL102 – BILL106 a BILL118 – BILL119 jsou vyvinuty širší
okrajové pásy břehových struktur, které jsou částečně narušeny cestami. V ostatních
úsecích jsou okrajové koridory podél břehů omezeny. Retenční potenciál údolní nivy je
minimální a z důvodu protipovodňových opatření je znemožněno vybřežování.
Zatrubněný Ervěnický koridor (BILL121 – BILL127) je rovněž

hodnocen V. ES a

před vtokem na EK je v úsecích BILL128 – BILL130 antropogenní vliv silný (IV. ES).
Zónu okolí toku reprezentuje ruderální porost s neexistujícími okrajovými koridory podél
břehů a možností vybřežování. Retenční schopnost nivy je však částečně existující.

Obrázek 78: Úsek BILL081 v Želenicích
(IV. ES - LAWA - OS)

Obrázek 79: Průmyslový podnik
Chemopetrol v úsecích BILL105 – BILL109
(V. ES - LAWA - OS)

V oblasti Jirkova (BILL133 – BILL138) je niva tvořena převážně souvislou
zástavbou, a tudíž neexistuje retenční potenciál. Okrajové pásy břehové vegetace jsou
omezeny na minimum. Tyto úseky jsou hodnoceny V. ES.
V následujících horských úsecích se u zóny okolí vodního toku hodnotí pouze
okrajové pásy břehové vegetace a možnost vybřežování (u erozních údolí typu V
se nehodnotí podíl přirozené nivy a retenční schopnost nivy (Fleischhacker, Kern,
2002)). Až po Telčské údolí (BILL139 – BILL145) je antropogenní vliv v průměru střední
(III. ES). Okrajové koridory podél břehů jsou zcela vyvinuty, kolísání vodních stavů a
možnost vybřežování je ovlivněna VD Jirkov.
Nad VD Jirkov jsou hodnocené úseky povětšinou přírodě blízké (I. ES). Okrajové
břehové koridory jsou plně existující a kolísání vodních stavů je přirozené (Obrázek 80).
Výjimku tvoří úseky BILL158 – BILL160, kde okrajové pásy podél břehu narušuje silnice
na Kalek (Obrázek 81) a hodnoty vodních stavů mohou být ovlivněny Černým rybníkem
(BILL160).
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Obrázek 80: Úsek BILL152 nad Orasínem
(I. ES - LAWA - OS)

Obrázek 81: Úsek BILL158 pod Zákoutím
(III. ES - LAWA - OS)

Přírodní a dobrý ekomorfologický stav (I. a II. ES) v zóně okolí vodního toku byl
vyhodnocen na 20 % délky toky. Tyto úseky jsou situovány především nad VD Jirkov a
v neosídlených oblastech Českého středohoří. Střední antropogenní ovlivnění (III. ES)
bylo vymezeno na necelých 20 % délky. Zde je pak částečně existující přirozená niva.
Okrajové pásy břehové vegetace jsou narušeny cestami a silnicemi. Silné a velmi silné
antropogenní ovlivnění (IV. a V. ES) bylo vyhodnoceno na celkové délce toku přesahující
60 %. Niva v těchto úsecích je výrazně transformována a tvořena především zástavbou
a průmyslovými komplexy. Narušeny jsou okrajové pásy a retenční schopnost nivy
neexistuje. Četnost a délkové zastoupení jednotlivých ES v zóně okolí vodního toku
uvádí Grafy 43 a 44.

12

100%
90%

20

80%

60

29

I. ES

70%

II. ES

60%

III. ES

50%

III. ES

IV. ES

40%

II. ES

V. ES

30%

V. ES
IV. ES

I. ES

20%
10%

40
Graf 43: Četnost zastoupení jednotlivých tříd u zóny
okolí vodního toku (LAWA - OS)
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Graf 44: Délkové zastoupení ES
u zóny okolí vodního toku
(LAWA - OS)
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Mapa 23: Ekomorfologický stav zóny okolí vodního toku (LAWA - OS)
Zdroj dat: Vlastní mapování

118

8.4.2

Charakteristika celkového ekomorfologického stavu (LAWA - OS)
Přírodní a přírodě blízké úseky

(I. ES) jsou situovány do horské oblasti

nad VD Jirkov (BILL145 – BILL154) a do pramenné oblasti (BILL161). Tyto úseky mají
přirozeně vinuté koryto s nezpevněným dnem, břehy s většinovou přirozenou skladbou
břehové vegetace a úzkou nivou. Celkově zaujímají 7,5 % z celkové délky hlavního toku.
Mírná antropogenní transformace (II. ES) je zastoupena na téměř 7 % délky toku.
V horské oblasti je charakteristická nezpevněným dnem, částečným zpevněním břehů
v úsecích s blízkou komunikací nebo roztroušenou zástavbou (BILL139 – BILL141 a
BILL155) a potencionálně nepřirozeným břehovým porostem. Úseky se II. ES se
ojediněle nacházejí i v Českém středohoří (BILL033, BILL045, BILL055 a BILL080), kde
jsou charakteristické částečným opevněním břehů, polopřirozenou břehovou vegetací a
polovičním podílem plochy přirozené nivy doplněnou zelenými plochami nebo lesní
výsadbou.
Středním antropogenním ovlivněním (III. ES) bylo klasifikováno necelých 25 %
délky Bíliny. U nenapřímeného koryta bylo částečně lomovým kamenem zpevněno dno a
břehy z velké části upraveny pohozem. Minimální podíl na břehové vegetaci má původní
les, jehož roli převzaly galeriové pásy a solitery. Nivu u úseků se III. ES představují
zejména plochy ležící ladem. Největší zastoupení mají úseky s III. ES v Českém
středohoří (BILL016 – BILL061) a mezi Kyselkou a Českými Zlatníky (BILL074 –
BILL086).
Silné a velmi silné antropogenní ovlivnění (IV. - V. ES) je zastoupeno 60 %
z celkové délky Bíliny.

Tyto úseky zastupují urbanizované oblasti Trmic a Ústí

nad Labem (BILL001 – BILL015), Bíliny a Chudeřic (BILL062 – BILL072) a Jirkova
(BILL133 – BILL138). Koryto toku je v těchto úsecích napřímeno, dno i břehy jsou
zpevněny lomovým kamenem nebo betonovou dlažbou. Podíl přirozené břehové
vegetace a přirozeného lesa v nivě po obou stranách toku je téměř nulový. Údolní niva
zde tedy byla výrazně antropogenně transformována a prakticky není schopna retence.
Silně až velmi silně antropogenně ovlivněn (IV. – V. ES) je tok Bíliny rovněž
v úsecích BILL092 - BILL133, kde je koryto Bíliny vytvořeno uměle až ve 2. polovině
20. století. V souvislosti s postupem lomové těžby uhlí

byla vybudována soustava

náhradních opatření, které byly společně s již provozovanými vodními díly v oblasti
zapojeny do vodohospodářské soustavy. Mezi ně patřilo VD Újezd, převedení Bíliny přes
Ervěnický koridor, obtok a zkapacitnění podél Kopistské výsypky a napojení na Mostecký
koridor. Středně až značně zahloubené umělé koryto Bíliny zde má velmi nízkou
šířkovou variabilitu, je výrazně napřímeno a po celé délce jsou dno i břehy plošně
zpevněny lomovým kamenem (vyjma úseků BILL121 – BILL127 zastupující zatrubněný
EK). Břehovou vegetaci zde zastupuje ruderální porost a nepůvodní solitery. Údolní niva
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v této oblasti byla výrazně transformována, přičemž dominantním využitím ploch jsou
zástavba (BILL092 – BILL097), umělé povrchy spojené s těžbou uhlí a průmyslové
komplexy (BILL105 – BILL109, BILL116 – BILL120).
Vyhodnocení celkového ekomorfologického stavu znázorňuje Mapa 24. Četnost a
délkové zastoupení jednotlivých ES u celkového ekomorfologického stavu uvádějí
Grafy 45 a 46. Srovnání délkového zastoupení ES u hodnocení jednotlivých zón
na Bílině uvádí Graf 47.
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Graf 45: Četnost zastoupení jednotlivých tříd
u celkového ekomorfologického stavu (LAWA - OS)

Graf 46: Délkové zastoupení ES
u celkového ekomorfologického
stavu (LAWA - OS)
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Graf 47: Délkové zastoupení ES při hodnocení jednotlivých zón na Bílině (LAWA - OS)
Zdroj dat: Vlastní mapování
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Mapa 24: Celkový ekomorfologický stav toku Bílina (LAWA - OS)
Zdroj dat: Vlastní mapování
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8.5
8.5.1

Srovnávací analýza aplikovaných metod a jejich výsledků
Srovnání použitých metod
Pro účely této diplomové práce byly použity 2 různé metody určování

ekomorfologického stavu hlavního toku Bíliny. A to terénní metoda EcoRivHab pro malé
a středně velké toky (Matoušková, 2003, 2006) a distanční metoda LAWA - OS
(Fleischhacker, Kern, 2002), která byla pro potřeby řeky Bíliny doplněna poznatky
z terénního průzkumu. Pomocí obou metod bylo na Bílině zmapováno celkem
294 úseků. Obě hodnocené metody se od sebe významně odlišují. U ekomorfologického
mapování se u metody EcoRivHab řeka hodnotí od pramene po ústí (úsek BIL001
zastupuje pramennou oblast). Naopak u metody LAWA - OS je postup při mapování
opačný (úsek BILL001 je situován při ústí do Labe). Rozdílná je i délka a charakter
vymezovaných úseků. U metody EcoRivHab bylo zvoleno mapování v délkově
heterogenních úsecích, které byly vymezeny na základě homogenity v jednotlivých
charakteristikách. U metody LAWA - OS bylo zvoleno mapování v délkově homogenních
úsecích po 500 m, bez ohledu na homogenitu parametrů v úsecích. Společné pro obě
metody je rozdělení do tří hodnocených zón, rozdílné však je jejich vymezení. Metoda
EcoRivHab rozlišuje zónu koryta (dno + břehy), zónu doprovodných vegetačních pásů
(DVP) a zónu údolní nivy. Metoda LAWA - OS naopak vymezuje zónu dna, zónu břehů a
zónu okolí vodního toku (doprovodné vegetační pásy + údolní niva). Objektivní srovnání
obou metod je tedy možné pouze pro celkový ekomorfologický stav. Celkový počet
hodnocených parametrů je u obou metod odlišný (EcoRivHab – 31, LAWA - OS – 17).
Základní statistiky u aplikovaných metod uvádí Tabulka 21.
Tabulka 21: Statistiky aplikovaných metod na hlavní tok Bíliny
Použité metody
Mapované území
Počet
vymapovaných
úseků
Délka
vymapovaných
úseků [km]
Průměrná délka
úseku [m]
Hodnocené zóny

EcoRivHab
Hlavní tok
Bíliny

LAWA - OS
Hlavní tok
Bíliny

CELKEM

133

161

294

80, 5

80,5

161

605

500

-

Koryto, DVP, Dno, Břehy,
Niva
Okolí

-

-

Počet hodnocených
parametrů

31

17

48

Počet hodnotících
ekomorf. stupňů

5

5

-
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Ve výsledném hodnocení metoda EcoRivHab přiřazuje stejnou váhu každé
jednotlivé zóně. Oproti metodě LAWA - OS se v zóně koryta (dno + břehy) zabývá
dimenzováním příčného profilu, charakterem odtoku a propojením s podzemní vodou.
Rovněž se detailněji zaměřuje na strukturu a původ vegetace DVP a údolní nivy.
Antropogenní transformaci těchto dvou zón hodnotí narozdíl od metody LAWA - OS
odděleně. Metoda LAWA - OS se zaměřuje především na zónu dna a břehů, které jsou
hodnoceny pomocí 13 parametrů. Zakládá se na detailním hodnocení morfodynamických
struktur dna, diverzitě substrátu a zvláštních struktur v březích a ve dně, které zcela
nelze hodnotit pomocí distančních podkladů. U parametrů tykajících se dnových struktur,
mrtvého dřeva a břehového porostu byly využity informace získané z terénního
průzkumu. Rovněž se zaměřuje na antropogenní úpravy břehů. Zóna okolí vodního toku
je hodnocena základně pomocí 4 parametrů. Metoda LAWA - OS u některých parametrů
záměrně vypouští kladné hodnocení, aby došlo ke zhoršení celkového průměru, a tedy
ke zdůraznění negativního antropogenního vlivu (tzv. pesimistické hodnocení). Výhody
a nevýhody obou metod hodnotí Tabulka 22.
Tabulka 22: Hodnocení výhod a nevýhod použitých metod
Klady

heterogenita délky úseků, přehlednost, komplexnost,
snadné použití v terénu, velké spektrum možné aplikace

Zápory

mnoho hodnocených parametrů, malá váha charakteristik
zóny koryta na celkovém podílu

Klady

přehlednost, možnost částečného distančního
vyhodnocování

Zápory

homogenita délky úseků, systém a velká časová náročnost
vyhodnocování, velká náročnost na podklady a distanční
data, pouze pro velké vodní toky

EcoRivHab

LAWA - OS

Oproti metodě LAWA - OS (Fleischhacker, Kern, 2000) je již metoda LAWA - OS
(Fleischhacker, Kern, 2002) převedena do pětibodové stupnice hodnocení, takže již není
nutné převádět ze sedmibodové stupnice hodnocení jako u Vondry (2006). Vznikl však
problém s nespojitostí intervalů v klasifikaci ekomorfologických stupňů. Následkem toho,
že některé z vyhodnocených úseků spadaly do nehodnocených desetin při přechodu
jednotlivých ekomorfologických stupňů, musela být klasifikace upravena. Jako hraniční
hodnota byl vzat střed „hluchých“ desetin a podle pravidel zaokrouhlování byly desetiny
rozděleny do příslušných ekomorfologických stupňů. Střední hodnota se zaokrouhluje
nahoru (Tabulka 23).
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Tabulka 23: Intervaly ekomorfologických stupňů u jednotlivých metod
Intervaly
Ekomorfologický
Úprava u metody
stupeň
EcoRivHab
LAWA - OS
LAWA - OS
<1 - 1,5>
1 - 1,7
<1 - 1,75)
I.
(1,5 - 2,5>
1,8 - 2,5
<1,75 - 2,55)
II.
(2,5 - 3,5>
2,6 - 3,4
<2,55 - 3,45)
III.
(3,5 - 4,5>
3,5 - 4,2
<3,45 - 4,25)
IV.
(4,5 - 5>
4,3 - 5
<4,25 - 5>
V.
8.5.2

Srovnání získaných výsledků
Při detailnějším pohledu na výsledky obou metod jsou patrné částečné rozdíly. Ty

jsou pravděpodobně způsobeny odlišným vymezením mapovaných zón u každé
z metod. U metody LAWA - OS antropogenní ovlivnění okolí toku (DVP a niva) zhoršuje
ve výsledku pouze jeden hlavní parametr ze tří, proto se to na aritmetickém průměru
projevuje mírněji. Co se týká metody EcoRivHab, ta hodnotí antropogenní ovlivnění okolí
toku (DVP a niva) dvěma parametry ze tří, čímž dochází k výraznějšímu ovlivnění
celkového ekomorfologického stupně oproti LAWA - OS. Oproti tomu u umělého nebo
výrazně antropogenně ovlivněného toku metoda LAWA - OS hodnotí dvěma hlavními
parametry (dno a břehy) výrazně transformované koryto řeky, a tedy dochází
k celkovému zhoršení v aritmetickém průměru. Jakákoliv úprava koryta i fluviálněmorfologické procesy mají vliv na obě zmíněné zóny, tudíž by bylo objektivnější hodnotit
tyto zóny dohromady. U metody EcoRivHab se korytem zabývá pouze jedna
z hodnocených zón, a tedy pokud jsou alespoň částečně zastoupeny DVP, které se
na výsledku projevují třetinově, může být celkový aritmetický průměr ekomorfologického
stupně vylepšen. U umělých a výrazně antropogenně ovlivněných toků a transformované
příbřežní zóně se dá předpokládat horší ekomorfologický stav u metody LAWA - OS.
Očekávání se nakonec potvrdilo a po závěrečném zprůměrování vyšla přísněji právě
metoda LAWA - OS.
Graf 48 znázorňuje podíl jednotlivých tříd při hodnocení metodami EcoRivHab a
LAWA - OS. Mezi úseky přírodě blízké a mírně antropogenně ovlivněné (I. a II. ES) je
u obou metod zastoupen přibližně stejný procentuální podíl. Lze tedy soudit, že přírodní
a lehce antropogenně ovlivněné úseky hodnotí metody velice podobně. Je ale zapotřebí
si uvědomit, že podíl obou skupin na délce toku je nepatrný. Zbývajících téměř 70 km
Bíliny bylo vyhodnoceno jako středně až velmi silně antropogenně poznamenáno
(III. - V. ES). U metody EcoRivHab převažují úseky se III. a IV. ES, naopak u metody
LAWA - OS je výrazně větší podíl IV. a V. třídy na úkor třídy třetí. Tato metoda tedy
u úseků, které jsou výrazně antropogenně ovlivněny, hodnotí ekomorfologický stav
přísněji než metoda EcoRivHab, což dokazuje 36 % podíl úseků patřících do V. třídy
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oproti necelým 10 % u EcoRivHab. Tento fakt je zčásti zapříčiněn odlišnou šířkou
intervalu V. ES u obou metod.
Obě metody tedy ve svém hodnocení prokázaly schopnost identifikace
antropogenně transformovaných vodních útvarů. Při klasifikaci Bíliny do jednotlivých tříd
se metody liší ponejvíce v rámci jedné klasifikační třídy. V případě většího rozdílu jde
o úseky výrazně antropogenně ovlivněné, které metoda LAWA - OS hodnotí přísněji díky
preferenci negativního antropogenní transformace toku. Tato preference je v metodě
LAWA - OS u některých parametrů dána výběrem nejhorší možné charakteristiky
v úseku (pesimistické hodnocení) a tedy zanedbáním třeba i většiny ostatních ukazatelů.
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Graf 48: Rozložení ekomorfologických stupňů u aplikovaných metod
Zdroj dat: Vlastní mapování
Celkové vyhodnocení ekomorfologického stavu řeky Bíliny získané aplikováním
vybraných metod zobrazuje Mapa 25. Výborný ekomorfologický stav (I. ES), který
odpovídá přírodnímu stavu vodních toků se nachází v pramenné oblasti a oblasti
Telčského údolí na horním toku Bíliny. Charakteristickou lokalitou se zhoršeným
ekomorfologickým stavem (III. ES) je oblast předhůří Českého středohoří mezi
Obrnicemi a Kyselkou a rovněž přímo v Českém středohoří. Koryto je zde zpravidla
zahloubeno a opevněno lomovým kamenem. DVP jsou vyvinuty, ale mají pozměněnou
strukturu. V nivě zpravidla převládají plochy ležící ladem a roztroušená zástavba.
Nejhorší

ekomorfologický

stav

(V.

ES)

se

nachází

v nejvíce

antropogenně

transformovaných územích (Jirkov, Ervěnický koridor, Kopistská výsypka, Mostecký
koridor, Bílina, Chudeřice, Trmice, Ústí nad Labem). Zde je Bílina vedena silně
zahloubeným vybetonovaným korytem, na EK je zatrubněna. Pásy příbřežní vegetace
jsou velmi omezeny nebo neexistují a v širším okolí vodního toku převažuje souvislá
zástavba, průmyslové komplexy nebo umělé povrchy spojené s těžbou hnědého uhlí.
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Mapa 25: Vyhodnocení celkového ekomorfologického stavu na základě mapování
vybranými metodami
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9

Diskuze
Ekohydrologický

stav

zájmového

povodí

byl

hodnocen

na

základě

hydrochemických a ekomorfologických metod, kdy jsou analyzovány hydrologické,
hydrochemické, morfologické a ekologické poměry vodních toků a jeho okolí. Zvláště
důležitým faktorem je hodnocení antropogeního ovlivnění říční sítě.
Na znečištění vodních toků se podílejí především bodové zdroje znečištění.
Jednoznačně se projevuje výrazný nepoměr mezi produkovaným množstvím a zatížením
odpadních vod a nízkou vodností recipientu. Od pramene po jez Jiřetín hodnoty
sledovaných

ukazatelů

v rozhodující

většině

vyhovovaly

imisním

standardům

(do III. jakostní třídy včetně). V úseku od jezu Jiřetín po ústí do Labe jsou imisní
standarty překračovány. Kontaminace Bíliny je ve většině ukazatelů vysoká, kolísá
v závislosti na průtoku a přísunu odpadních vod z různých zdrojů. V. jakostní třída byla
zaznamenána v profilech na středním toku u amoniakálního dusíku, AOX, BSK5 a
CHSKCr. U ostatních hydrochemických ukazatelů byla povětšinou dosažena IV. jakostní
třída. Těžké kovy byly s výjimkou arsenu a rtuti povětšinou zařazeny do I. a II. třídy
na všech profilech.
Aplikované metody ekomorfologického monitoringu vyhodnocují ekomorfologický
stavu vodních toků, kde jsou analyzovány hydrologické, hydromorfologické a
geoekologické poměry toku a přilehlé nivy. Bylo provedeno ekomorfologické hodnocení
hlavního toku Bíliny pomocí dvou metod - EcoRivHab (Matoušková, 2003, 2007) a
LAWA - OS (Fleischhacker, Kern, 2002). Obě metody ve svém hodnocení prokázaly
schopnost identifikace antropogenně transformovaných vodních útvarů. Při klasifikaci
Bíliny do jednotlivých tříd se metody liší ponejvíce v rámci jedné klasifikační třídy. Větší
rozdíly v hodnocení jsou způsobeny preferencí nejhorších možných charakteristik
z pohledu antropogenního ovlivnění, které LAWA - OS v rámci některých svých
parametrů a systému hodnocení obsahuje.
Metodu EcoRivHab lze tedy aplikovat na silně antropogenně ovlivněné vodní
útvary a umělé toky v antropogenně transformované krajině. Mírnou nevýhodou
u středně velkých toků v takto průmyslově využívaných oblastech může být náročnost
terénního průzkumu, na kterém je metoda EcoRivHab založena. Pro tyto případy se
doporučuje napojení terénní metody na aplikaci distanční metody. U průmyslově a
těžebně ovlivněných území jako je povodí Bíliny, kde byla celá řada vodních útvarů
přeložena, některé vodní toky nebo jejich úseky neprotékají původními fluviálními
procesy vymodelovanými údolími. Toky tedy byly odkloněny s velmi malým spádem
mimo údolní oblasti, které byly následně antropogenně přemodelovány. Z tohoto důvodu
byl pro tato antropogenní území do metody EcoRivHab k parametru „typ říčního údolí“
doplněn typ s názvem „přeložka toku“.
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U metody LAWA - OS, kde je základem analýza dostupných mapových podkladů
a leteckých snímků a terénní průzkum zde byl využit pro hodnocené parametry, které
nejsou k dispozici ve formě distančních podkladů, byla rovněž potvrzena možnost
aplikace na silně antropogenně ovlivněné vodní útvary a umělé toky. V celkovém
hodnocení je metoda LAWA - OS přísnější kvůli výběru nejhorších možných
charakteristik u parametrů stupeň zakřivení, stabilita dna, šířková variabilita, úprava
břehů a retenční schopnost nivy.
Úseky přírodě blízké a mírně antropogenně ovlivněné (I. a II. ES) u obou metod
zastupuje přibližně stejný podíl a to necelých 15 %. Zhruba třetinovým podílem u metody
EcoRivHab a čtvrtinovým podílem u metody LAWA - OS byly hodnoceny úseky s III. ES,
které ještě mohou splňovat charakteristiku dobrého ekologického stavu z pohledu WFD.
U obou metod mají poté úseky se IV. a V. ES nadpoloviční zastoupení na délce toku
(u metody LAWA - OS přes 60 %). U metody EcoRivHab v této kategorii převažuje
IV. ES (43 %) narozdíl od metody LAWA - OS, kde převažuje V. ES (36 %). Metoda
LAWA - OS tedy u úseků, které jsou výrazně antropogenně ovlivněny, hodnotí celkový
ekomorfologický stav přísněji než metoda EcoRivHab, což je do jisté míry zapříčiněno
širším intervalovým rozpětím u metody LAWA - OS.
Ekomorfologické hodnocení vodních toků stojí v současné době před překážkou,
která je představovaná množstvím hodnocených parametrů. Budoucím úkolem by tedy
mělo být nalezení parametrů, které by umožnily hydromorfologické hodnocení
zjednodušit, aniž by došlo ke ztrátě kvality získaných informací.
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10 Závěr
Předkládaná diplomová práce hodnotí kvalitu habitatu hlavního toku Bíliny.
Představuje aplikaci dvou odlišných metod ekomorfologického monitoringu EcoRivHab
(Matoušková 2003, 2007) a LAWA - OS (Fleischhacker, Kern, 2002). Analyzována je
rovněž jakost povrchových vod na hlavním toku Bíliny v letech 2000 – 2006.
Hydrografickou síť povodí Bíliny lze rozdělit do dvou odlišných oblastí. Horské a
bystřinné toky stékající z Krušných hor a Českého středohoří a antropogenně ovlivněná
Mostecká pánev s četnými přivaděči a přeložkami. Z důvodu rozšiřování povrchových
dolů, zakládání vnějších výsypek a výstavby průmyslových komplexů byly vystavěny
nejvýznamnější přeložky vodních toků, které se týkaly hlavního koryta řeky Bíliny
(Ervěnický koridor, Mostecký koridor) a také jejích přítoků (Centrální přeložka potoků,
Klášterecká přeložka, přeložka Šramnického a Černického potoka, PKP).
Na základě získaných výsledků je možno souhrnně modelové povodí Bíliny
označit z pohledu kvality habitatu jako silně antropogenně ovlivněné a to především kvůli
vysokému podílu silně a velmi silně antropogenně ovlivněných úseků a výrazně nízkému
podílu přírodních a mírně antropogenně ovlivněných úseků. Znepokojivý je celkový stav
hydrografické sítě v oblasti celé Mostecké pánve a s tím spojené změny odtokových
poměrů. Rovněž stav jakosti povrchových vod je špatný, převážně se jedná o IV. a V.
třídu jakosti.
Na základě metod EcoRivHab a LAWA - OS byly identifikovány antropogenně
transformované úseky. Celkový ekomorfologický stav na hlavním toku Bíliny je silně
antropogenně ovlivněn. U obou metod mají úseky se IV. a V. ES nadpoloviční
zastoupení na délce toku (u metody LAWA - OS přes 60 %). Tyto úseky jsou pak
soustředěny na střední tok (Jirkov – Obrnice), kde byla Bílina nejvíce antropogenně
transformována (Ervěnický koridor), a do intravilánů měst. Potvrdil se výrazně negativní
vliv dolů a těžební činnosti na habitat hlavního toku Bíliny. Obě metody tedy ve svém
hodnocení prokázaly schopnost identifikovat antropogenně transformované vodní útvary.
V antropogenně transformované krajině může být mírnou nevýhodou u středně
velkých toků náročnost terénního průzkumu, na kterém je metoda EcoRivHab založena.
Pracný terénní průzkum je však pro hodnocení celkového ekomorfologického stavu
vodních toků podstatný. U metody LAWA - OS, kde jsou základem mapování analýzy
veškerých dostupných mapových podkladů a leteckých snímků a terénní průzkum zde
slouží především pouze doplňkově pro orientaci v leteckých snímcích, však nelze
vyhodnotit všechny mapované parametry. Časově náročná je však

digitalizace a

georegistrace dostupných mapových podkladů. U středně velkých řek je tedy
pro vyhodnocení všech parametrů zapotřebí provést terénní mapování. Nejúčinnější by
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byla kombinace obou typů metod, tedy napojení terénní metody na aplikaci distanční
metody.
Práce může sloužit jako podklad pro vodohospodářské plánování s cílem
zlepšení ekohydrologického stavu řeky Bíliny případné revitalizační projekty na vlastním
toku Bíliny a může sloužit jako podklad pro případné návrhy revitalizačních studií.
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