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Anotace 

Cílem práce je charakterizovat povrchový vodní tok Lučina. V práci jsou popsány 

charakteristiky vodního toku a jeho historie. Dále je pak část věnována přírodním 

památkám na toku především meandrům. Část práce vysvětluje pojem jakosti 

vody a její mezní hodnoty v povrchových vodních tocích. Součástí práce je také 

dvacetiletá bilance kvality vody, která poukazuje na vliv průmyslu a zemědělství na 

kvalitu vody. Poslední část práce je pak věnována problematice revitalizací a s tím 

souvisejícím návrhům na údržbu, úpravu a revitalizaci toku.  

Klíčová slova: vodní tok, Lučina, jakost vody, revitalizace, úprava toku 

Summary 

The point of this thesis is a characteristic of overground watercourse Lučina. In the 

thesis the characteristics and the history of watercourse are mentioned. In the next 

part the attention paid to the natural monuments, mainly meanders. The next part 

of the thesis explains the term of water quality and a marginals levels of 

concentrations in oveground watercourses. This thesis also includes the 20 years 

balance of water quality, which points at industry and agriculture influence. The 

last part of the thesis is dedicated to revitalization issue and related watercourse 

maintainance, training and revitalization suggestions. 

Keywords: watercourse, Lučina, water quality, revitalization, watercourse training 
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Úvod 

Do roku 1989 byl na prvním místě průmysl a v něm co nejvyšší výkon výroby. 

Tento stav byl bohužel na úkor životního prostředí tedy i prostředí vodního. Pro 

průmysl na Ostravsku bylo důležité dostatečné zásobování vodou. Postupně 

začalo přibývat úprav na vodních tocích. Snaha o dostatečně rychlý přísun vody 

vedla v některých případech k narovnávání koryt řek a zvýšení sklonu dna. 

Zvyšovala se eroze břehů a bylo nutné použít vhodné úpravy pro jejich zpevnění. 

Konečným výsledkem byly v mnoha případech betonová koryta. Díky těmto 

zásahům bylo narušeno vodní prostředí. Řeka přišla o svou samočistící schopnost 

a reakcí na to bylo zhoršení kvality vody. Problémem bylo také velké množství 

vypouštěné odpadní vody do toků a koncentrace znečišťujících látek. Po roce 

1989 začala být vyvíjena snaha o změnu situace životního prostředí pomocí 

legislativních opatření. Byly stanoveny limity pro vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, poplatky za vypouštění odpadních vod a přijato mnoho dalších 

opatření, která postupně omezila devastaci vodního prostředí. Legislativou byla 

dále upravena obnova zasaženého území. Díky nastupujícím revitalizacím 

vodních toků se začaly povrchové vodní toky vracet ke svému původnímu vzhledu 

a tím i funkcím.  

Cílem této bakalářské práce je komplexní charakteristika povrchového vodního 

toku Lučina. Řeka protéká ostravsko-karvinskou průmyslovou oblastí a je z části 

zapojena do průmyslové výroby. Je to tok, který je z části přirozený a z části 

uměle upravený. Pro průmyslové podniky bylo nutné pokrýt dostatečně potřebu 

vody pro výrobu, proto byla část toku upravena. Lučina neměla v letních měsících 

dostatečný průtok, a tak byl vybudován přivaděč vody z vodního toku Morávka. 

Tímto se splnily požadavky na zásobování. Dále bylo pak nutné kolem areálu 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. upravit koryto pomocí betonové a kamenné 

dlažby. Tento subjekt nejen odebírá vodu z řeky, ale zároveň do ní vypouští 

odpadní vody z výroby. V kombinaci s neregulovanou částí toku od Žermanické 

přehrady až po hranici města Šenova s Ostravou je tato řeka kombinací přírodních 

památek s ohroženými druhy fauny a flory a těžkého průmyslu.  
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1 Charakteristika zájmového území 

1.1 Správní údaje toku 

Řeka Lučina pramení v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 580 

metrů na severozápadních svazích Prašivé. Nejprve její tok míří severním 

směrem, pak se ale stáčí západním až severozápadním směrem. Délka od 

pramene po ústí do řeky Ostravice činí 37,66 kilometrů a povodí má plochu 197,1 

kilometrů. Patří do povodí Odry a jejím správcem je státní podnik Povodí Odry. 

Číslo hydrologického pořadí má řeka Lučina 2-03-01-062.  

Po své trase od pramene má několik levých i pravých přítoků. Mezi pravé přítoky 

řadíme Šprochůvku, Tošanůvku, Říčky, Sušanku. Levé přítoky jsou Přivaděč 

Morávka – Lučina, Řepník, Dolní Datyňka, Horní Datyňka.  

Na toku u obce Žermanice v říčním kilometru 24,950 – 29,300 je umístěna 

přehradní nádrž Žermanice. Tato nádrž má plochu 248 hektarů a celkový objem 

25,3 mil. m3. Její průměrný roční průtok je 1,15 m3.s-1. Nádrž se začala budovat 

v roce 1951 a byla dokončena roku 1958. Byla postavena pro zásobování 

průmyslových podniků užitkovou vodou, k ochraně před povodněmi a výrobě 

elektrické energie. Slouží také k rekreačním účelům. Betonová přehradní hráz je 

v koruně dlouhá 502 metrů a dosahuje výšky 32 metrů. Vodu v nádrži zadržuje 

betonová tížní hráz a k výrobě elektrické energie je v hrázi instalovaná Francisova 

turbína. Vzhledem k nízké vodnosti Lučiny byl na toku před přehradní nádrží 

v roce 1959 vybudován přivaděč Morávka – Lučina, který leží mezi Vyšními 

Lhotami a Vojkovicemi, a který převádí do Lučiny vodu z povodí Morávky 

v průměrném množství 1,9 m3.s-1. Jeho délka je 9,3 kilometrů. 

V profilu od výtoku z Žermanické přehrady je řeka splavná v délce 24 kilometrů. 

Lučina dále protéká městem Havířovem, kde se stáčí k západu. V této oblasti je 

vyhlášena přírodní památka Meandry Lučiny, kterou tvoří přirozené říční meandry 

a na ně navazující mokřady s lužním porostem. Dalším městem, kterým Lučina 

protéká je Šenov a po něm již se řeka dostává na území města Ostravy, kde míjí 
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průmyslový podnik ArcelorMittal Ostrava a.s., který je vodou řeky zásobován, 

dalším bodem na trase je Slezskoostravský hrad, u kterého zprava v nadmořské 

výšce 205 metrů ústí do řeky Ostravice a ta dále odnáší vody do řeky Odry. 

1.2 Přírodní charakteristiky toku 

Povodí Lučiny leží ve své horní části v oblasti velmi vodné, střední část leží 

v oblasti dosti vodné a dolní část je v oblasti středně vodné. Po celé délce povodí 

je malá retenční schopnost, dále průtok krajinou silně rozkolísaný a koeficient 

odtoku je v horní části vysoký a ve střední a dolní části povodí dosti vysoký. 

Pramenná část povodí Lučiny leží v členitém hornatinném reliéfu tvořeném 

flyšovým souvrstvím godulských vrstev. V erozně denudačním reliéfu se nacházejí 

tvrdoše, strukturné terasy, mrazové sruby, balvanové proudy, sesuvy a sečné 

plošiny. V největším zastoupení jsou zde silně kyselé typické kambizemě, ve 

vyšších polohách jsou to rezivé podzoly kambizemní – kryptopodzoly. V povodí 

jsou půdy silně ohroženy erozí a to 1,01 – 5,00 mm za rok proudící vodou. Co se 

týká stránky klimatické, jde o chladné klimatické oblasti CH6 a CH7 s relativně 

vysokými srážkami a to v rozmezí 1000 – 1200 mm ročně a průměrnými ročními 

teplotami v rozmezí 5 – 6 °C. Pramenná část povodí Lučina patří biogeograficky 

do Beskydského biogeografického regionu a fytogeograficky do fytogeografického 

obvodu Karpatského oreofytika. Převládají zde geobiocenózy 5. jedlo–bukového 

vegetačního stupně.  

Střední část povodí patří k Podbeskydské pahorkatině. Geologické podloží je 

tvořeno flyšovými jíly, jílovcem a pískovcem, překryté kvartérními sedimenty 

sálského zalednění. V nivě se střídají mezi sebou fluvizemě glejové a fluvizemě, 

na sprašných hlínách luvizemě pseudoglejové a pseudogleje luvizemní. Po 

klimatické stránce se jedná o mírně teplou oblast MT10 s průměrnými ročními 

teplotami v rozmezí 7 – 8 °C a průměrnými ročními srážkami v rozmezí 800 – 

1000 mm. Střední část je součástí Podbeskydského bioregionu, západokarpatské 

a Polanské biogeografické podprovincie. Převládá zde 3. dubo–bukový vegetační 

stupeň.  
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V oblasti dolního toku Lučina přechází do Ostravské pánve, kde protéká 

Havířovskou plošinou s reliéfem ploché pahorkatiny, tvořené souvrstvím 

sedimentů ledovcovo–říčního a říčního původu s překryvy sprašových hlín. 

Převažují zde luvizemě pseudoglejové a pseudogleje luvizemí, v nivě jsou to 

glejové půdy. V poslední fázi svého toku protéká Lučina rovinou Ostravské nivy. 

Ta je tvořena souvrstvím pleistocenních štěrkopísků a holocenních písčito-

hlinitých nánosů, na nichž vznikly typické a glejové fluvizemě. Po stránce 

klimatické se jedná o mírně teplou oblast MT10 s průměrnými ročními teplotami 

v rozmezí 8 – 9 °C a průměrnými ročními srážkami v rozmezí 700 – 800 mm. Tato 

dolní část povodí je součástí ostravského a dále pooderského bioregionu, 

polanské biogeografické podprovincie s 3. vegetačním stupněm, který je 

zastoupen dubo-jehličnatou variantou, typicky se vyvíjející v podmáčených půdách 

rozlehlých pánví. 

Obrázek 1. Mapa části dolního toku Lučiny. 

Typickou krajinou Moravskoslezských Beskyd protéká Lučina pouze ve svém 

pramenném úseku. V této části je povodí zahrnuto do Chráněné krajinné oblasti 
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Beskyd. V dalších úsecích je řeka ovlivněna venkovskou zástavbou obcí 

Dobratice, Vojkovice, Vidíkov. Pak se již dostává do přehradní nádrže Žermanice, 

ze které pokračuje až k městu Havířovu. V tomto úseku převládá zemědělsko-

lesní krajina, ve které se střídají travní porosty s políčky, fragmentovanými zbytky 

lesů a s rozptýlenou vesnickou zástavbou. V dolním toku už je řeka ovlivněna silně 

urbanizovanou průmyslovou krajinou Ostravy. I přes tyto antropogenní vlivy a 

zásahy řeka i se svým příbřežním pásmem tvoří nenahraditelný biokoridor a 

mokřadní biotopy s velmi vysokým významem pro kvalitu životního prostředí 

centra Ostravy a přilehlých měst podél toku. 

1.3 Historie 

Řeka Lučina neměla vždy toto pojmenování. Během staletí se její název měnil. Na 

mapě z II. vojenského mapování tzv. Františkova, které probíhalo v letech 1836 – 

1852 se řeka u pramene jmenuje Ribnia W., dále pak teče pod názvem Holzina a 

v dalším svém úseku se nazývá Lucina. V mapách z III. vojenského mapování, 

které probíhalo v letech 1876 – 1878 je u svého pramene pojmenována jako Ribia 

B (bach – potok) dalším označením je u města Domaslovice Holczina B, další 

název u města Bludovic je Holčina B a Šenovem protéká již jako Lučina Bach 

(potok). Další zmínka o názvu řeky je v Příruční mapě markrabství Moravského a 

vévodství Slezského z roku 1888, kde je nad písmeno c přidán háček a název se 

mění na Lučina. Od kdysi používaného názvu Lucina se řeka dopracovala, až 

k názvu Lučina přidáním háčku nad písmeno c. Nikde není zmínka o tom, proč se 

tak stalo. Na to, že v minulosti na mapách byla od pramene až po ústí nazývána 

potokem, dokázala Lučina doslova, cestou pořádně „zatopit“ krajině, jíž protéká i 

obyvatelům přebývajícím poblíž ní. Na mapě III. mapování, Františko-

josefovského, je zátopová oblast Šenova velice jasně vykreslena. Podle 

zaznamenané historie Šenova, Lučina několikrát způsobila cestou přes obec 

povodeň. Takto se zachovávala až do roku 1958, kdy začaly být vody tohoto 

občas zdivočelého potoka zadržovány Žermanickou přehradou. V letech 1723, 

1782 a 1880 byly v Šenově velké povodně a v roce 1908 postihla obec dokonce 

povodeň katastrofální. Zřejmě byly potíže způsobené řekou tak velké, že byly 

výrazně pojmenovány v kronikách 
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V průběhu 2. světové války byla řeka Lučina využívána jako přirozená hranice 

mezi protektorátem Čech a Moravy a německou Říší. V padesátých letech 20. 

století, přesně v březnu roku 1951, se začala budovat Žermanická přehrada, která 

měla být ochranou proti povodním a měla pomoci při zásobování ostravských hutí 

užitkovou vodou. Bylo proto nutné provést od přehradní hráze až po Ostravu 

zatrubnění vodního toku. Pro stavitele však bylo jednodušší narovnat koryto 

meandrující řeky. V místě původního koryta zůstávalo poměrně dosti vody a 

nedařilo se ji vytlačit. Část původního koryta byla upravena a díky tomu vzniklo 

250 metrů dlouhé slepé rameno. Dokončení přehrady a předání veřejnosti 

proběhlo 9. listopadu roku 1958. V 90. letech 20. století bylo slepé rameno 

vyhlášeno jako Přírodní památka s názvem Stará řeka. Stalo se tak 1. 1. 2002. 

Jižním směrem od přírodní památky Stará řeka se rozprostírá přírodní památka 

Žermanický lom a severním směrem přírodní památka Meandry Lučiny. 
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2 Zhodnocení stávajícího stavu zájmového území 

V současné době řeka plní několik funkcí. Na jedné straně je to velmi důležitá 

zásobárna užitkové vody pro zdejší průmyslové podniky dále pak recipient pro 

vypouštění odpadních vod z místních čistíren odpadních vod a na straně druhé je 

to funkce rekreační a ta je spojena s ochranou krajiny podél řeky. 

Pokud budeme postupovat od pramene po ústí do řeky Ostravice, setkáme se 

s postupným zhoršováním kvality vody. Od přehradní nádrže Žermanice až po 

začátek průmyslových objektů na toku je vidět zřetelné meandrování. V této 

oblasti je tok neregulovaný, plný mokřad a rybníčků. Od vstupu řeky Lučiny do 

Ostravy je vidět narovnání její trasy. Její trasa vede mezi rychlostní silnicí Rudná a 

areálem ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Obrázek 2. Výpusť ČOV Havířov. 

Po délce toku je několik čistíren odpadních vod, jak městských, tak průmyslových, 

které mají velký podíl na zhoršování kvality vody. Velký vliv má také jeden 

z přítoků Lučiny a to vodní tok Sušanka, do kterého jsou vypouštěny odpadní a 

důlní vody z Dolu Lazy OKD a.s. Málo znečištěná voda je na horním toku Lučiny a 

u soutoku Sušanky s Lučinou se kvalita vody zhoršuje. 
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V tabulce 1 jsou uvedeny všechny objekty, které vypouštějí do toku své vody, a 

které jsou pravidelně monitorovány. 

Tabulka 1/1. Seznam monitorovaných zdrojů znečištění na řece Lučině. 

Říční 

km 
Zdroj znečištění 

Množství vod

[tis. m3/rok] 

BSK5 

[t/rok] 

CHSKCr 

[t/rok] 

24,5 SmVaK 02 - ČOV Soběšovice 67,9 0,14 1,49 

13,5 SmVaK 03 - ČOV Havířov 4925,2 20,69 123,13 

5,94 Nová Huť Ostrava - ČOV Lučina 15255,2 85,43 216,62 

4,53 OVaK Ostrava - kanalizace Lihovarská 89,2 2,32 5,14 

4,38 CEMOS Ostrava – Kunčičky 525,2 3,2 10,5 

3,63 OKD Bastro Ostrava – Radvanice 166,38 6,66 16,52 

3,46 OVaK Ostrava - kanalizace Dalimilova 146,3 4,81 11,82 

3,06 OVaK Ostrava - kanalizace Hranečník 60,2 1,46 3,87 

2,95 Teplotechna Ostrava 23,3 0,48 1,12 

2,8 DP Ostrava provozovna Hranečník 32,8 0,64 1,79 

2,2 Vysoké pece Ostrava - VP Halda 179,4 0,5 2,15 
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Tabulka 1/2. Seznam monitorovaných zdrojů znečištění na řece Lučině. 

Říční 

km 
Zdroj znečištění 

NL 

t/rok 

N-NH4 

t/rok 

Pc 

t/rok 

24,5 SmVaK 02 - ČOV Soběšovice 0,2 0,014 0,177 

13,5 SmVaK 03 - ČOV Havířov 27,58 28,074 10,343 

5,94 Nová Huť Ostrava - ČOV Lučina 54,92 66,97 x 

4,53 OVaK Ostrava - kanalizace Lihovarská 2,01 0,651 0,077 

4,38 CEMOS Ostrava – Kunčičky 7,98 1,786 0,053 

3,63 OKD Bastro Ostrava – Radvanice 3,86 0,516 0,183 

3,46 OVaK Ostrava - kanalizace Dalimilova 3,6 3,336 0,585 

3,06 OVaK Ostrava - kanalizace Hranečník 2,23 0,777 0,114 

2,95 Teplotechna Ostrava 0,57 0,224 0,016 

2,8 DP Ostrava provozovna Hranečník 1,25 0,03 x 

2,2 Vysoké pece Ostrava - VP Halda 0,36 0,047 x 

 

Poplatky za odběr vody a vypouštění odpadních vod 

Podle zákona 254/2001 Sb., vodní zákon, musí právnické a fyzické osoby platit za 

odebranou vodu z povrchových vodních toků a za vypouštěnou odpadní vodu do 

povrchových vodních toků. Subjekty, které vypouští odpadní vody do povrchového 

vodního toku, jsou povinny zajistit jejich zneškodňování v souladu s podmínkami, 

které stanoví vodoprávní úřad v povolení o vypouštění. Jsou také povinny měřit 

objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky měření předávat 

vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal a příslušnému správci povodí. 

Vodoprávní úřad stanoví místo, způsob a četnost měření. Vodoprávní úřad stanoví 

subjektům vypouštějícím odpadní vody nejvýše přípustné hodnoty jejich množství 

a znečištění. Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do 

povrchových vod, je povinna platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních 

vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod. Tyto poplatky se platí za 
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jednotlivé zdroje znečišťování. Poplatek za znečištění znečišťovatel platí 

v případě, že jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli 

znečištění zároveň hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění. 

 Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen platit 

v případě, že objem vypouštěných odpadních vod překročí za kalendářní rok 

100 000 m3. Tento poplatek se vypočítá vynásobením objemu vypouštěných 

odpadních vod za rok sazbou 0,1 Kč za 1 m3. Znečišťovatel je povinen do 15. 

února předložit České inspekci životního prostředí poplatkové přiznání za uplynulý 

kalendářní rok. Uvede v něm skutečné údaje o množství ukazatelů znečištění 

podléhajících zpoplatnění, jejich koncentraci a objemu. Česká inspekce životního 

prostředí na základě poplatkového přiznání stanoví znečišťovateli výši poplatků za 

uplynulý kalendářní rok. 

2.1 Jakost vody  

Tekoucí vody se podle normy ČSN 75 7221 zařazují do pěti jakostních tříd. Třída I 

je neznečištěná voda. Je to stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn 

lidskou činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty 

odpovídající běžnému přirozenému pozadí v tocích. Třída II je mírně znečištěná 

voda. Je to stav povrchové vody, který byl již ovlivněn lidskou činností tak, že 

ukazatele jakosti dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého 

a udržitelného ekosystému. Třída III je znečištěná voda. Je to stav vody, který byl 

ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti dosahují hodnot, které nemusí 

vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. 

Třída IV je silně znečištěná voda. Je to stav povrchové vody, který byl ovlivněn 

lidskou činností tak, že ukazatele jakosti dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky 

umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému. Třída V je velmi silně 

znečištěná voda. Je to stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, 

že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující 

pouze existenci silně nevyváženého ekosystému. 

V tabulce 2 jsou uvedeny mezní hodnoty vybraných ukazatelů jakosti vody. 
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Tabulka 2. Mezní hodnoty ukazatelů jakosti vody. 

Ukazatel Jednotka 
Třída 

I. II. III. IV. V. 

BSK5 mg.l-1 <2 <4 <8 <15 >=15 

CHSKCr mg.l-1 <15 <25 <45 <60 >=60 

Dusík amoniakální mg.l-1 <0,3 <0,7 <2 <4 >=4 

Dusík dusičnanový mg.l-1 <3 <6 <10 <13 >=13 

Fosfor celkový mg.l-1 <0,05 <0,15 <0,4 <1 >=1 

 

Výsledná hodnota jakosti vody v toku se hodnotí podle nejnepříznivějšího 

parametru z vybraných ukazatelů, které jsou uvedeny v tabulce. 

Jakost a kvalita se mění po celé trase od pramene po ústí řeky. V tabulce 3 je 

uvedena jakost povrchové vody vodního toku Lučina v odběrném profilu Lučina – 

pod Sušankou v období od roku 2006 do roku 2008 na říčním kilometru 15 a 

jakost povrchové vody vodního toku Lučina v odběrném profilu Lučina – nad 

nádrží Žermanice v období od roku 2006 do roku 2008 na říčním kilometru 30,4. 

Uvedené hodnoty jsou dle údajů Státního podniku povodí Odry. 
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Tabulka 3. Třídy jakosti vody na řece Lučině. 

Ukazatel 

Třída jakosti 

Odběrné místo A Odběrné místo B 

Konduktivita I. II. 

BSK5 II. II. 

CHSKCr II. II. 

Dusík amoniakální I. I. 

Dusík dusičnanový II. I. 

Fosfor celkový II. III. 

Pozn.: Odběrné místo A – odběrný profil Lučina – nad nádrží Žermanice 

 Odběrné místo B – odběrný profil Lučina – pod Sušankou 

2.2 Vývoj vybraných chemických ukazatelů znečištění vod 

Pro srovnání vývoje znečištění některými chemickými látkami jsou vyhodnocovány 

naměřené hodnoty ze dvou odběrných míst v průběhu 20 let. První odběrné místo 

je Lučina - Žermanice. Odběrné místo je v horní části toku, kde není ještě 

ovlivněno žádnými významnými znečišťovateli. Na kvalitu vody zde má pouze vliv 

zemědělství a lokální místa znečištění a to přepady ze septiků rodinných domů. 

Jeho souřadnice jsou 49°41‘31‘‘E a 18°27‘46‘‘N a je to 24,4 říční kilometr.  

Druhé odběrné místo je Lučina – Slezská Ostrava. Leží v dolní části toku a jeho 

souřadnice jsou 49°44‘53‘‘E a 18°17‘37‘‘N. Je to na 0,2 říčním kilometru téměř 

před ústím do řeky Ostravice. V tomto místě jsou již hodnoty znečištění daleko 

vyšší. Je to díky tomu, že po délce toku se nacházejí výrazní znečišťovatelé a to 

čistírny odpadních vod, průmyslové podniky a také malé zdroje znečištění 

například zaústění přepadů septiků rodinných domů. Dalším zdrojem znečištění je 

zde zemědělství, jehož vliv však klesá.  
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V grafu 1 je znázorněn vývoj koncentrace amoniakálního dusíku. Z grafu je patrné, 

že v odběrné lokalitě Žermanice jsou hodnoty několikanásobně nižší než v lokalitě 

Slezská Ostrava. Tento rozdíl vzniká díky postupnému nárůstu větších zdrojů 

znečištění po trase toku. Jsou to především čistírny odpadních vod a společnost 

ArcelorMittal Ostrava a.s., která do řeky vypouští své odpadní vody z výroby. 

Z grafu je také zřejmý dlouhodobý pokles koncentrace amoniakálního dusíku 

v odběrné lokalitě Slezská Ostrava. Tento pozitivní trend můžeme přičíst snížení 

průmyslové výroby a zlepšení technologie čištění odpadních vod na čistírnách. 

Důležitým faktorem je také zvýšení počtu odkanalizovaných objektů a tím snížení 

vypouštěných nečištěných odpadních vod do toku. A v neposlední řadě snížení 

zemědělské výroby. 

Graf 1. Vývoj koncentrace amoniakálního dusíku v řece Lučině v letech 1969 – 2006. 

 

V grafu 2 je znázorněn vývoj koncentrace dusičnanů. Z grafu je zřejmé, že na 

koncentraci dusičnanů ve vodě nemá zdejší průmysl ani čistírny odpadních vod 

velký vliv. Znečištění v obou sledovaných profilech se příliš neliší. V lokalitě 

Žermanice je znečištění způsobeno lokálními znečišťovateli a to rodinnými domy, 

které vypouštějí pomocí přepadu ze septiků odpadní vody přímo do řeky. 
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Graf 2. Vývoj koncentrace dusičnanů v řece Lučině v letech 1969 – 2006. 

 

 

Z grafu 3 je zřejmý dlouhodobý pokles koncentrace BSK5. Tento pozitivní trend 

můžeme přičíst zvyšující se účinnosti čistíren odpadních vod a postupným 

odkanalizováním menších měst a obcí podél toku Lučina. 
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Graf 3. Vývoj koncentrace BSK5 v řece Lučině v letech 1968 – 2006. 

 

 

V grafu 4 je znázorněn vývoj koncentrace CHSKCr. Obdobně jako u vývoje BSK5 

můžeme pozorovat dlouhodobé snižování koncentrace CHSKCr. Tento trend 

můžeme opět přičíst zvyšování technologické úrovně čistíren odpadních vod a 

výstavbě nových kanalizačních sítí. 
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Graf 4. Vývoj koncentrace CHSKCr v řece Lučině v letech 1968 – 2006. 

 

 

Graf 5 zachycuje vývoj koncentrace chloridů. Z grafu je patrný dlouhodobý pokles 

koncentrace. Tento pokles je pravděpodobně zapříčiněn snižováním množství 

vypouštěných důlních vod z Dolu Lazy OKD a.s., které jsou do řeky Lučiny 

přiváděny přítokem vodního toku Sušanky. Další vliv snižování koncentrace 

chloridů můžeme přičíst mírnějším zimám a s tím související nižší potřebě solení 

cest v zimních měsících. 
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Graf 5. Vývoj koncentrace chloridů v řece Lučině v letech 1968 – 2006. 

 

 

V grafu 6 je znázorněn vývoj koncentrace fosforu. I zde je patrný dlouhodobý 

pokles. Tento pokles je způsoben nižším využíváním hnojiv v důsledku snižující se 

zemědělské výroby po roce 1989. 

 

Graf 7 zachycuje vývoj koncentrace fosforečnanů. Z grafu je patrný pokles 

koncentrace fosforečnanů. Na pokles má vliv zlepšení technologií v čistění 

odpadních vod a omezení týkající se fosfátových pracích prostředků. 
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Graf 6. Vývoj koncentrace fosforu v řece Lučině v letech 1989 – 2006. 

 

 

Graf 7. Vývoj koncentrace fosforečnanů v řece Lučině v letech 1975 – 1999. 
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2.3 Stávající úpravy toku 

Na toku jsou použity různé druhy říčních staveb. Spádový stupeň, balvanitý skluz, 

jez. Dále zde mají zastoupení kamenný zához a kamenný pohoz, gabiony, 

kamenné i betonové dlažby. 

Spádový stupeň 

Spádový stupeň je objekt, který snižuje podélný sklon dna a nevzdouvá vodu. Při 

stavbě není nutné provádět výrazné úpravy břehů. Z materiálu se používá při 

stavbě kámen, dřevo, beton a další.  

Balvanitý skluz 

Balvanitý skluz je náhradou za spádový stupeň. Buduje se ve sklonu 1:6 až 1:12. 

Jeho šikmá plocha bývá nejčastěji tvořena lomovým kamenem. Sklon volíme tak, 

aby rychlost proudění nepřesáhla 3,5 m.s-1.  

Jez 

Jez může být pevný nebo pohyblivý. Na řece Lučině jsou použity pouze jezy 

pevné. Jsou to vzdouvací objekty, které plní funkci zmenšení sklonu dna.  

Gabiony 

V částech toku bylo nutné použít pro zpevnění břehů drátokamenné matrace - 

gabiony. Jsou to koberce rozprostřeného kamene spojeného pletivem. Pletivo je 

z pozinkovaného drátu. Tento prvek opevnění je použit k opevnění břehu u čistírny 

odpadních vod Havířov, kde postupné vymílání břehů působí značné potíže.  
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Obrázek 3. Zpevnění břehů ČOV Havířov gabiony. 

Dalším místem, kde jsou drátokamenné matrace použity je zpevnění břehu podél 

silnice. Konkávní břeh byl příliš vymílán a hrozil zde sesuv břehu i s vozovkou. 

Tento kritický stav nastal v důsledku povodní v roce 1997. Po celé délce toku lze 

nacházet kamenné záhozy.  Největší zastoupení zde mají kamenné a betonové 

dlažby, které stabilizují břehy v oblastech, kde je tok přemostěn.  

2.4 Invazivní druhy rostlin 

V příbřežním pásmu se vyskytují a šíří invazivní druhy rostlin. Jedním z nich je 

netýkavka žláznatá, která není naší původní rostlinou a je u nás pěstována od 

poloviny 19. století a pochází z oblasti Himalájí.  Je to jednoletá rostlina dorůstající 

výšky až 3 metry. Poznávacím znakem je větvená, dutá, tupě hranatá lodyha 

světle zelené až tmavě nachové barvy a její červenofialové květy. Má ráda břehy, 

mokré lesy, vlhké a výživné půdy, kyselé až slabě zásadité půdy.  

Dalším invazivním druhem vyskytujícím se v příbřežním pásu je zlatobýl 

kanadský. Tato rostlina původem ze Severní Ameriky u nás pěstována od poloviny 

19. století je vytrvalá a dorůstá až 250 centimetrů. Má přímou hustě a krátce 

chlupatou lodyhu s květenstvím rozkladité laty žlutozlaté barvy. Jako stanoviště jí 
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vyhovují lužní lesy, světliny a břehy. Posledním a nejproblematičtějším druhem 

invazivních rostlin v příbřežním pásu Lučiny je křídlatka japonská. Dorůstá do 

výšky až tří metrů a má statné přímé a duté lodyhy. Listy má srdčitého tvaru. 

Odlomené části oddenků snadno zakořeňují a porosty křídlatky jsou značně 

agresivní a nejčastějším způsobem šíření je pak vodní tok, který tyto oddenky 

odnáší. Vytváří husté porosty a ty vytlačují původní rostlinstvo, a proto je 

označována ze silně invazivní druh. Její hubení je velice obtížné, protože je nutné 

zlikvidovat celý oddenkový systém. Nejúčinnější metodou je kombinace 

mechanických a chemických metod. Zvýšenou péči a ochranu zasluhují i další 

úseky toku s příbřežním pásmem, vymezené jako ekologicky významné segmenty 

krajiny a celá řada významných stromů, z nichž některé dosahují parametrů 

památných stromů. 

2.5 Přírodní památky 

2.5.1 Meandry Lučiny 

Hlavním předmětem ochrany je neregulovaný říční tok Lučiny, který vytváří 

meandry v několikametrových naplaveninách a na ně pak navazují mokřady a 

malé rybníčky.  V roce 1992 byla pro ochranu meandrujícího úseku Lučiny 

s přirozenými břehovými porosty zřízena přírodní památka Meandry Lučiny. 

Rozkládá se na úseku 40,65 hektarů v nadmořské výšce 244 až 264 metrů a 

můžeme se zde setkat s bohatým rostlinným a živočišným zastoupením. 

Chráněným územím je niva řeky Lučiny v délce dvou kilometrů. Koryto s četnými 

nátržemi a výrazně členitým dnem je lemováno sérií rostlinných společenstev 

vodních toků, od inciálních společenstev na náplavech řeky, přes lesní 

společenstva střemchových jasenin asociace Pruno – Fraxinetum, až po břehové 

porosty s druhy dubohabrových hájů. Terénní deprese a prameniště pravobřežní 

štěrkové terasy jsou porostlé mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae. 

Bylinné patro je nejpestřejší v jarním období, kdy nápadně kvete sasanka 

pryskyřníkovitá, křivatec žlutý, zapalice žluťuchovitá a prvosenka vyšší. Naopak 



Lucie Pokorná: Meandry řeky Lučiny 

2009 22 

velmi nenápadná je pižmovka mošusová – ohrožený druh podle červeného 

seznamu severovýchodní Moravy a Slezska.  

Vzhledem k velmi dobré korytotvorné činnosti řeky se vytvářejí na toku štěrkové 

ostrůvky a nátrže. Díky minimálním zásahům lidské činnosti do této krajiny zde lze 

najít mnoho zástupců živočišné a rostlinné říše. Lze zde zařadit ledňáčka říčního, 

který si v říčních nátržích hloubí hnízdní nory. Je to plachý pták dosahující délky 

16 – 19 centimetrů a váhou 40 gramů. Záda, vnější část křídel a hlavičku má 

modrozelenou, hruď je zbarvena oranžově. Ledňáček žije v blízkosti tekoucích 

čistých vod a z tohoto důvodu mohou sloužit také jako bioindikátor čisté vody. 

Každý den spotřebuje velké množství rybí potravy, a proto přebývá pouze u vod 

bohatých na ryby. Jeho nory v písčitých náspech dosahují délky i půl metru.  

Dále zde najdeme střízlíka obecného rezavé barvy s těkavým krátkým, zdviženým 

ocáskem. Měří přibližně 9,5 centimetrů a hnízdí v dubnu a červenci. Žije v lesích a 

staví kulovité hnízdo z mechu a hnízdí 2krát ročně. Posledním významným 

druhem žijícím v břehových porostech Lučiny je Konipas horský s délkou těla 18 – 

19 centimetrů a hmotnosti 15 – 21 gramů. Má nápadně černý ocas, spodní část 

těla je žlutá a záda jsou olivové hnědá a šedá. Živí se především hmyzem a jinými 

bezobratlými, které vyhledává na březích vody. Pro hnízdění využívají 

podemletých kořenů stromů.  

Mezi další obyvatele patří rak říční, střevle potoční, vydra říční. Mokřady jsou 

biotopem čolka obecného, ropuchy zelené, ropuchy obecné a skokana zeleného. 

Dutiny starých stromů využívají strakapoud velký, žluna zelená a šoupálek 

krátkoprstý. V okolí toku a vodních ploch bylo zjištěno celkem 15 druhů vážek, 

mezi vzácnější patří šidélko znamenané a vážka bělořitná. Pestrá je rovněž 

ichtyofauna – bylo zjištěno 13 druhů ryb, mezi nimi ohrožený druh střevle potoční 

a ojediněle i kriticky ohrožená mihule potoční. 
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Obrázek 4. Přírodní památka Meandry Lučiny. 

2.5.2 Stará řeka 

Další přírodní památkou je na řece Lučina Stará řeka. Jde o odstavený meandr 

Lučiny, tedy slepé rameno. Je to útočiště mnoha chráněných druhů živočichů, 

zejména obojživelníků. Jeho výměra je 1,42 hektaru a rozkládá se na katastrálním 

území Horních Bludovic a Prostředních Bludovic. Leží v nadmořské výšce 260 až 

262 metrů. Jako přírodní památka byla Stará řeka vyhlášena 1. 1. 2002. Při stavbě 

přehradní nádrže Žermanice byl tento úsek odstaven a byla vytvořena nová trasa 

řeky. Tato lokalita je částí regulovaného, původně meandrujícího toku řeky se 

zachovalými zbytky měkkého luhu a břehového porostu. Je to unikátní mokřad, 

který slouží jako významné útočiště chráněných druhů obojživelníků a plazů a to i 

druhů kriticky ohrožených. Lze zde najít čolka obecného, čolka horského, čolka 

velkého, skokana hnědého, skokana krátkonohého, skokana zeleného, kuňku 

žlutobřichou, užovku obojkovou, ještěrku obecnou. Z ptáků je to ledňáček říční a 

volavka popelavá. 
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2.5.3 Žermanický lom 

Poslední známou a důležitou přírodní památkou na řece je Žermanický lom, který 

se nachází v blízkosti severovýchodního okraje přehradní nádrže Žermanice. 

Vznikl při stavbě Žermanické přehrady. Je chráněn od roku 1992 a rozkládá se na 

území 1,95 hektarů v nadmořské výšce 297 až 322 metrů. Je veden jako 

významné biocentrum. Na dně lomu vznikly mokřady a také rozlehlá vodní plocha. 

Vyvinuly se zde mokřadní ekosystémy a ty jsou stanovištěm vzácných rostlin a 

živočichů. Tento lom je z části zatopený a z části zazemněný. Jsou zde vhodné 

podmínky pro vážky, kterých zde bylo napočítáno 19 druhů a nejvzácnější z nich 

je vážka tmavá. V tůních se také daří obojživelníkům. Je zde vhodné těšinitové 

podloží pro růst kriticky ohrožené přesličky různobarevné. Roste zde i ostřice 

šupinoplochá, suchopýr úzkolistý a kruštík bahenní. 
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3 Zhodnocení jakosti vody ve vybraném profilu 

3.1 Charakteristika vybraného profilu 

Hodnocený profil se nachází v okolí čistírny odpadních vod Havířov. První místo 

odběru je před touto čistírnou (souřadnice 49°47'9.242"N, 18°23'50.688"E) a 

druhé místo odběru je za ní (souřadnice 49°47'6.025"N, 18°23'18.973"E). Na 

výsledcích těchto odběrů je vidět, jaký má vliv městská čistírna odpadních vod na 

kvalitu vody v řece. Tento vybraný profil se nachází v blízkosti silnice I. třídy R11 

Rudná. Jeho souřadnice jsou. V nedalekém okolí vede železniční trať. Kolem toku 

jsou především velké louky, které fungují jako ochrana okolních obydlí před 

povodněmi. Jsou pravidelně koseny a není na nich používáno žádných 

chemických ani statkových hnojiv.  

Obrázek 5. Zakreslení odběrných míst. 

Jediným faktorem, který může mít negativní vliv na kvalitu vody v toku, je 

vypouštění odpadních vod z nedalekých domů. V této oblasti není dosud 

vybudovaná kanalizační síť a většina obyvatel tuto situaci řeší pro ně 

nejjednodušším způsobem a to přepadem ze septiku. Tyto jsou zaústěny do malé 

strouhy a ta vtéká do Lučiny. Dalším negativním vlivem je krosová dráha, na které 

jezdí někteří místní obyvatelé svými motocykly a z nich se dostávají do půdy oleje 

a benzín. Tito také nechávají na březích použité pneumatiky a obaly od olejů.  
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3.2 Charakteristika fyzikálně-chemických ukazatelů znečištění 

vod 

Fosfor a fosforečnany 

Fosfor jeho sloučeniny jsou nebezpečné životnímu prostředí v souvislosti 

s eutrofizací, kterou způsobují. Při tomto dochází k přemnožení sinic a řas a 

k následnému snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě. Sloučeniny 

fosforu se dostávají do vod splachy z půdy, která je hnojena fosforečnými hnojivy 

nebo z průmyslových odpadních vod. Dále pak ze splaškových odpadních vod i 

díky rozkladu odumřelé vodní fauny a flóry. 

Celkový dusík 

Dalším sledovaným ukazatelem je celkový dusík. Ten se do prostředí dostává 

především díky dusíkatým hnojivům a jejich následné aplikaci do půdy a také ve 

splaškových vodách. Přirozeným zdrojem je rozklad organických dusíkatých látek 

živočišného i rostlinného původu. Dusík způsobuje eutrofizaci vody.  

Amoniakální dusík  

Dále se sleduje amoniakální dusík, který je ve vodách za oxických podmínek 

nestálý a lehce podléhá díky působení nitrifikačních bakterií biochemické oxidaci. 

Při této oxidaci vznikají dusitany a následně dusičnany. Působí velmi toxicky na 

ryby. Je to důležitý ukazatel při vypouštění odpadních vod do povrchových vod. 

Obsah amoniaku je sledován při kontrole účinnosti biologických čistíren. Pro 

stanovení amoniakálního dusíku se používá absorpční spektrofotometrická 

metoda s Nesslerovým činidlem. 

Dusičnany  

Dusičnany jsou stabilní iontovou formou spojení dusíku a kyslíku v aerobním 

prostředí. Dusičnany jsou vysoce rozpustné ve vodě. Jsou velmi stabilní, a proto 

mohou v přírodě přetrvat dlouhou dobu. Do povrchové vody se dusičnany 
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dostávají ze zemědělských zdrojů – dusíkatá hnojiva nebo také z městských a 

průmyslových odpadních vod. V zemědělství dusičnany pocházejí ze strojených 

hnojiv. 

Dusitany  

Vzhledem k tomu, že dusitany jsou ve vodě nestálé je nutné vzorky analyzovat 

ihned po odběru. Stanovují se spektrofotometricky díky tvorbě azobarviva, které 

se v roztoku měří. Dusitany jsou závadné látky, které patří do skupiny 

anorganických sloučenin a mají nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu ve vodě. 

Vyskytují se ve velmi malých koncentracích a to díky své biochemické labilitě. Do 

vody se dostávají z odpadních vod a průmyslových činností. 

Chloridy  

Chloridy jsou čiré až bílé krystalické látky dobře rozpustné ve vodě. Do vody se 

dostávají buď přirozenou cestou, nebo cestou antropogenní. Přirozeným zdrojem 

je vymývání chloridů obsažených v horninách deštěm. Antropogenní zdroje 

vznikají při spalování uhlí dále pak v průmyslu, kde vznikají jako odpady nebo kde 

jsou využívány v průmyslových procesech a v neposlední řadě z posypu silnic. Ve 

skupině chloridů se vyskytují jak látky toxické tak přirozené, které jsou nezbytné 

pro život rostlin a živočichů. Velkým problém je zasolování půd a vod, které může 

vést až k úhynu rostlin a živočichů a ke změnám druhového složení. Vzhledem 

k vysokému obsahu chloridů ve vodách, slouží k jejich stanovení argentometrická 

nebo merkurimetrická titrace. 

CHSKCr  

Zkratka CHSK značí chemickou spotřebu kyslíku. Je to množství kyslíku, které se 

za přesně vymezených podmínek spotřebuje na oxidaci organických látek ve vodě 

silným oxidačním činidlem. Udává se jako hmotnost kyslíku, která je ekvivalentní 

spotřebě oxidačního činidla, na jeden litr vody, tj. v mg.l-1. Je ukazatelem 

organického znečištění vody. Existuje mnoho metod stanovení CHSK. Podle typu 

organických látek se používá rozdílné oxidační činidlo. Pro stanovení se 
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především používá jako oxidační činidlo manganistan draselný a dichroman 

draselný. Dichromanová metoda je účinnější. Výhodou manganistanové metody je 

její jednoduchost a malá spotřeba činidel a tepelné energie. Při stanovení 

chemické spotřeby kyslíku v pitné vodě se používá manganistanová metoda a pro 

stanovení chemické spotřeby kyslíku v odpadních vodách dichromanová metoda. 

BSK5  

BSK je zkratkou pro biologickou spotřebu kyslíku. Je to množství kyslíku 

spotřebovaného mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad 

organických látek ve vodě při aerobních podmínkách. Biologická spotřeba kyslíku 

pomáhá stanovit nepřímo množství organických látek, které podléhají 

biochemickému rozkladu při aerobních podmínkách. Použitá metoda je zřeďovací 

pro stanovení pětidenní biologické spotřeby kyslíku. Jednotkou je mg.l-1. 

pH  

Dalším sledovaným ukazatelem je pH. S výjimkou extrémních hodnot, které jsou 

ve vodě vzácné, nemá přímý zdravotní význam. Ukazuje na množství kationtů 

vodíků v roztoku, tudíž určuje míru kyselosti či zásaditosti vody. Má rozmezí od 0 

až po 14. Obvyklá hodnota vod je mezi 6 až 8. U povrchových vod slouží pH jako 

indikátor havarijní kontaminace některými chemickými látkami nebo biologickými 

procesy. 

Rozpuštěné a nerozpuštěné látky  

Rozpuštěné anorganické látky jsou jedním ze základních ukazatelů jakosti 

přírodních, užitkových a odpadních vod. Je nejen důležitý pro hodnocení 

chemických a biologických vlastností vody, ale také z hlediska legislativy při 

výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 
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Konduktivita  

Elektrolytická konduktivita je míra koncentrace ionizovatelných anorganických a 

organických součástí vody. Konduktivita je převrácenou hodnotou odporu 

v roztoku, obsaženého mezi dvěma elektrodami o ploše 1 m2, které jsou od sebe 

vzdáleny 1m. Její označení je symbol κ a jednotkou konduktivity je S.m-1. 

Konduktivita vody závisí na koncentraci iontů, jejich nábojovém čísle, pohyblivosti 

a teplotě. Pokles nebo vzrůst teploty o 1 °C způsobí změnu konduktivity o 2 %. 

Měření většinou probíhá při teplotě vody 25 °C. U povrchových vod většinou 

nabývá hodnot 5 až 50 mS.m-1. Umožňuje snadno a rychle odhad koncentrace 

iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizace ve vodách dále také 

koncentrace anorganických látek v přírodních, užitkových a odpadních vodách. 

3.3 Odběr a vyhodnocení vzorků 

Byly provedeny dva odběry před a za čistírnou odpadních vod. Odběr byl 

proveden v zimním období 13. února 2008 dle normy ČSN 75 07051. Při odběru 

byl vzorek odebírán v proudnici řeky v hloubce 50 centimetrů pod hladinou a cca 

20 centimetrů ode dna. První i druhý vzorek byl nabrán do dvou polyethylenových 

láhví o objemu 1,5 litru. Tyto láhve byly před odběrem vyčištěny, aby v nich 

nezůstaly látky, které by mohly ovlivnit vzorek. Dalšími možnými přepravními 

nádobami jsou polykarbonátové, skleněné a polypropylenové láhve. Převoz 

probíhá v chladící brašně. Vzhledem k teplotám, které při odběru byly (11 °C) 

nebylo nutné vzorky do chladícího boxu umisťovat. Analýzu vzorků jsem 

prováděla v laboratoři Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Stanovovala se koncentrace celkového fosforu dle normy ČSN EN ISO 6678, 

fosforečnanů dle normy ČSN 75 7391, chloridů dle normy ČSN ISO 9297, vápníku 

dle normy ČSN ISO 6058, hořčíku, amoniakálního dusíku dle normy ČSN ISO 

5664, dusičnanového dusíku dle normy ČSN ISO 7890-3, dusitanového dusíku 

ČSN EN 26 777, BSK5 dle normy ČSN EN 1899-1, CHSKCr dle normy TNV 75 

7520, rozpuštěné a nerozpuštěné látky dle normy ČSN 75 7346 a ČSN 75 7349. 

Dále se stanovovalo pH vody dle normy ČSN ISO 10523 a konduktivita vody dle 

normy ČSN EN 27 888. 
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Z tabulky 4 je vidět, jak se podílí čistírna odpadních vod Havířov na znečištění 

řeky. Při srovnání odběru před čistírnou a za čistírnou odpadních vod je zřetelné 

zhoršení kvality. Takových to znečišťovatelů po trase je několik.  

Tabulka 4. Naměřené hodnoty. 

Ukazatel 
Naměřená 
hodnota 
úsek 1 

Naměřená 
hodnota 
úsek 2 

Změna 

[%] 

Povolený 
 limit 

Jednotka 

CHSKCr 12,02 14,3 18,97 35 mg.l-1 

BSK5 2,3 2,6 13,04 6 mg.l-1 

pH 7,54 7,37 -2,25 8 

Konduktivita 36,5 39,6 8,49 40 mS.m-1 

Dusík amoniakální 0,52 0,77 48,08 0,5 mg.l-1 

Dusík dusitanový 0,014 0,022 57,14 0,05 mg.l-1 

Dusík dusičnanový 6,4 12 87,50 7 mg.l-1 

Fosforečnany 0,125 0,217 73,60 - mg.l-1 

Fosfor celkový 0,486 0,601 23,66 0,15 mg.l-1 

Chloridy 20,2 28 38,61 250 mg.l-1 

Vápník 42,68 43,88 2,81 250 mg.l-1 

Hořčík 8,75 8,5 -2,86 150 mg.l-1 

 

4 Návrh opatření k údržbě, ochraně a obnově území 

4.1 Cíl revitalizací 

V ploše celého povodí je hlavním úkolem zachování a obnova přirozeného 

vodního režimu a retenční schopnosti krajiny. Dále je to vyrovnávání vláhové 
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bilance krajiny a obnovování přirozených retenčních prvků v krajině s důrazem na 

údolní nivy. V nivách a poříčních zónách je úkolem zajištění a obnova přirozených 

prostorových a funkčních vazeb mezi vodními toky a jejich nivami včetně 

umožnění přirozeného neškodného rozlivu a zajištění prostoru pro přirozené 

korytotvorné procesy vodních toků. Důležité je taky zachování nebo zlepšení 

přirozených funkcí ekosystému údolních niv a jejich mokřadů. U biotopů stojatých 

vod je nejdůležitější zabezpečování obnovy, rozšíření a ochrana vodních a na 

vodu navazujících biotopů stojatých vod. U koryt toků jde o rozšíření stávající sítě 

přirozených až přírodně blízkých toků. Je podstatné, aby byl zajištěn přirozený 

vodní režim, obnova říčního kontinua a zamezení nových migračních bariér. 

4.2 Biotechnická opatření při revitalizaci koryt 

4.2.1 Migrační bariéry na tocích 

Pro vodní živočichy, především rybí osádku, je velmi důležitá migrační propustnost 

vodního toku. V případě, že se na trase vyskytují překážky, které brání 

přirozenému tahu některých druhů ryb proti proudu, je tok dělen na izolované 

úseky, pak vzniká problém fragmentace rybí populace a její možné degenerace. 

Na diverzitu toku mají migrační překážky negativní vliv. Problematiku migrační 

propustnosti koryta řeší zákon 254/2001 Sb., vodní zákon. Ten při procesu 

povolování vodních děl či jejich změn nebo odstranění zohledňuje ochranu 

vodních ekosystémů. Vodní díla nesmějí vytvořit bariéry pohybu ryb a vodních 

živočichů a to v obou směrech toku. 

4.2.2 Obnovení břehových a doprovodných porostů 

Břehové a doprovodné porosty jsou zbytky přirozených lužních lesů kolem 

vodních toků. Napomáhají ke zpevnění břehů a tím i stabilizaci břehové čáry. Dále 

chrání okolí před záplavami zvýšením drsnosti inundace a zlepšují svou 

přítomností mikroklima. Jejich kořeny čeří vodu, koruny zastiňují hladinu a tím 

snižují výpar. Poskytují také útočiště drobné zvěři a hmyzu a mají také velký 

význam při samočištění vody. V případě, že u vodního toku chybí břehové a 
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doprovodné porosty tak je to nevhodný stav jak z hlediska ekologického, tak i 

z hlediska vodohospodářského. V takových to případech dochází k vyšší erozi 

břehů a je nutné volit nákladné a náročné stavby ke stabilizaci břehu.  

Pokud se břehové porosty zakládají uměle, je třeba volit vhodnou koncepci 

výsadby. Měla by být odborně i technicky na úrovni a samozřejmě také 

respektovat ekologické podmínky stanoviště a podporovat estetickou hodnotu 

krajiny. Optimální umístění dřevin nad hladinou průměrných průtoků ve 

vegetačním období je 0,6 až 1,1 metru. Stabilizační dřeviny mají navrhovanou 

vzdálenost mezi jednotlivými stromy 1,3 až 1,7 metru na konkávním břehu a 2 až 

3 metry v přímých a konvexních úsecích. Větší mezery mezi stromy je vhodné 

vyplnit solitery a keři. Nedoporučuje se jen alejová výsadba. Vhodná doba 

výsadby je v mimovegetačním období a to po opadu listů do zámrazu, na jaře po 

rozmrznutí půdy do fáze rašení. U keřů spon výsadby volíme v závislosti ne 

velikosti a to od 0,4 do 1,0 metru. Skupiny keřů by neměly bránit přístupu k toku. 

Výsadbu keřů nejlépe provádíme na podzim. U tohoto termínu je větší 

pravděpodobnost ujmutí sazenic než u jarního termínu, kdy často nastupují jarní 

přísušky a výsadby tak pro nedostatek vláhy hynou.  

Správně založený břehový porost bude plnit své funkce jen tehdy, pokud o něj 

bude po dobu několika let od výsadby dobře a správně pečováno. Do péče o 

porosty patří ošetřování, při kterém se provádí okopávání půdního škraloupu a 

v dostatečné zálivce, odstraňování plevelů a s tím spojené kypření půdy. Tato 

péče se provádí v raném stádiu po výsadbě. Je třeba se také postarat o ochranu 

porostů před abiotickými a biotickými vlivy. To znamená pozdní mráz, dlouhodobé 

záplavy, sucho, krupobití, choroby a škůdci rostlin. Je třeba také zajistit rostliny 

proti okusu zvěře. 

4.2.3 Prořezávka vrbových porostů 

Při zakládání břehových porostů je nutné tyto porosty dále prořezávat a to 

především keřové vrby. Na březích Lučiny je velké množství keřových vrb, je tedy 

nutná jejich prořezávka. Měla by probíhat ve 2 až 3 letých intervalech u mladých 
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rostlin a 3 až 4 letých intervalech u rostlin starších. Tato prořezávka zajišťuje 

pružnost prutů a jejich funkčnost při zvýšených průtocích. Díky tomuto snižuje 

rychlost vody u břehu a chrání jej před nárazy vody a dalším poškozováním. 

Pokud se prořezávka pravidelně neprovádí, keřové vrby zastiňují plochu hladiny 

toku. Tím znesnadňují přístup ke korytu, mohou způsobovat zanášení koryta a 

následné zmenšení průtočného profilu. 

4.2.4 Odstranění překážek v korytě toku 

V úseku řeky, kde byla přemostěna, zůstaly trosky původního mostu v korytě. 

Jednalo se o betonový most, který sloužil nejen pro pěší ale i pro automobily. 

V místě mostu byly břehy postupně proudem vymílány a ze strany města nebyla 

vyvinuta snaha o zpevnění břehů a opravu mostu. Nechali most uzavřít a 

postupem času proud břehy natolik vymlel, že se mostní konstrukce zřítila do 

koryta. Již několik let je tato konstrukce v korytě. Tato překážka v korytě může při 

povodni měnit směr proudění nebo se může kolem ní akumulovat materiál 

povodní přinášený. V oblasti původního mostu byla vykácena kvůli jeho stavbě 

zeleň. Vzhledem k velké erozi by břehové a doprovodné porosty mohly břehy 

chránit. Nejprve je třeba z koryta odstranit betonové trosky mostu a pak vysadit 

nové břehové porosty. V blízkosti tohoto úseku je čistírna odpadních vod Havířov, 

která je díky silné erozi břehů ohrožena. Díky dobré přístupnosti i těžší technice je 

možné pomocí jeřábu tuto mostní konstrukci naložit a nechat dále ekologicky 

zlikvidovat nebo betonovou drť použít pro opevňování břehů čistírny například již 

použitými gabiony. Po odstranění konstrukce bude nutné narušené koryto upravit, 

aby se přiblížilo přirozenému tvaru a vzhledu. Měl by být také připraven vhodný 

osazovací plán pro břehové a doprovodné porosty. Použité dřeviny a rostliny by 

měly být domácími a měly by se shodovat s druhotným složením již rostoucích 

porostů. Osazovací plán by měl obsahovat přesné názvy použitých dřevin, jejich 

spony při výsadbě a přehled další péče, která je nutná pro správný růst a budoucí 

funkce porostu. 
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4.2.5 Likvidace invazivních rostlinných druhů 

Likvidace křídlatky 

V příbřežním pásmu toku se vyskytují invazivní druhy rostlin. Jedním z nich je 

křídlatka. Ta má nejen negativní vliv na přirozená společenstva, ale díky jejímu 

masovému šíření dochází k poškozování protipovodňových zařízení. Metod 

likvidace je několik druhů. První metodou je pouze chemická likvidace. Provádí se 

opakovaný postřik systematickým herbicidem, nejlépe v kombinaci 

s dejuvenantem, které po dvou až třech letech vedou téměř k úplné likvidaci. 

Nejvhodnější doba prvního postřiku u této metody je květen až červen, kdy rostlin 

dorůstají 1 metru. Druhý postřik se doporučuje na závěr sezóny, kdy dochází ke 

kumulaci zásobních látek v kořenech a díky tomu má herbicid dlouhodobější 

účinek. Lze také provádět postřik neselektivním herbicidem. K tomuto se používá 

10 až 20% roztok. Postřik se provádí v srpnu a září. Nejvíce se osvědčil herbicid 

Roundup Biaktiv.  

Další metodou likvidace křídlatek je spojení chemické likvidace systematického 

herbicidu a mechanického narušování podzemní i nadzemní biomasy. Mechanické 

narušení biomasy se provádí v jarních měsících. Ke konci vegetační sezóny je na 

zregenerované výhony aplikován herbicid. Úplné likvidace se dá docílit po dvou 

letech zásahů. Doporučuje se také pravidelné sečení a to jednou za 14 dnů a 

vytrhávání celých rostlin i s oddenky a to nejlépe v červenci. Po likvidaci se 

doporučuje výsadba nových porostů. 

Likvidace netýkavky žláznaté 

U dalšího z invazivních druhů je doporučováno pro likvidaci mechanická cesta. 

Porosty netýkavek se kosí, vytrhávají a zamezuje se dozrávání semen. 

Mechanická likvidace se provádí 3 až 7 let a již po prvním zásahu je omezení 20 

až 50% původní populace. Provádí se před začátkem kvetení a to v červnu. 

Vytrhanou nebo pokosenou hmotu je nutné odvézt z lokality, usušit a 

zkompostovat nebo spálit. Je také důležité na ošetřené ploše vysadit nové keře a 

stromy. 
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5 Výkresové, fotografické a mapové podklady 

 

Obrázek 6. Mapa části koryta řeky Lučiny. 

 

Obrázek 7. Historická mapa části koryta řeky Lučiny z let 1836 – 1852. 
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6 Závěr 

Ostravsko-karvinský region je charakteristický velkou koncentrací průmyslových 

podniků. S tím je spojena i vyšší zátěž životního prostředí. Potřeba vody pro 

průmyslovou výrobu je značná a s tím související vypouštění průmyslových 

odpadních vod nezanedbatelné. Tato práce je zaměřena na celkovou 

charakteristiku povrchového vodního toku Lučina. Lučina je jedním ze zdejších 

toků, který je do procesu průmyslové výroby zapojen. Funguje jako zásobárna 

vody pro průmyslovou výrobu a to především pro společnost ArcelorMittal Ostrava 

a.s. Dále má funkci recipientu nejen společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., ale i 

dalších subjektů jako jsou např. městské čistírny odpadních vod. Jeden z jejich 

přítoků, Sušanka, přivádí do řeky důlní vody z Dolu Lazy OKD a.s., které jsou do 

něj vypouštěny.  

Porovnáváním kvality vody v částech toku je viditelné, že v horní oblasti po soutok 

Sušanky s Lučinou je kvalita lepší a od soutoku se zhoršuje. Tento stav je 

zapříčiněn již zmiňovanými znečišťovateli. Tyto subjekty každoročně zaplatí za 

vypouštění odpadních vod do řeky poplatky stanovené zákonem 254/2001 Sb., 

vodní zákon. Tyto poplatky však jsou v porovnání s ostatními náklady 

zmiňovaných subjektů pro jejich plátce spíše zanedbatelné. Jistě by stálo za 

zvážení přijmout taková legislativní opatření, aby výše poplatků byla navýšena. 

Tento krok by umožnil navýšení rozpočtu pro další investice do správy vodních 

toků a umožnil by tak financovat záměry, které by přispěly ke zvýšení kvality vody 

a prostředí vodních toků zasažených průmyslovou výrobou.  

Další skupinou znečišťovatelů, která má negativní vliv na řeku, jsou rodinné domy, 

které zaúsťují své přepady ze septiků do vodního toku. Zde je třeba zrychlit proces 

odkanalizování těchto oblastí. Problémem je, že tyto zaústění nejsou legální, tudíž 

nehlášené vodoprávnímu úřadu. Subjekty tedy nemají povinnost sledovat 

požadované ukazatele znečištění. Je tedy nutné, aby se legislativními kroky 

upravilo postihování těchto lokálních znečišťovatelů. Měly by se také provádět 

kontroly vypouštění splaškových vod ve větším rozsahu. V tomto případě by se 



Lucie Pokorná: Meandry řeky Lučiny 

2009 37 

opět zvýšilo množství finančních prostředků, které by se z pokut za nehlášené 

vypouštění vybraly. 

Kvalita vody v Lučině se během posledních dvaceti let výrazně zlepšuje. Na 

grafech, které jsou v práci prezentovány, je pokles koncentrací znečišťujících látek 

nejvíce viditelný v období začátku devadesátých let a tento trend poklesu 

pokračuje i v následujících letech. Tento jev nastává především v důsledku 

snížení průmyslové výroby o proti létům minulým, dále pak zlepšení technologií při 

čištění odpadních vod a v neposlední řadě má na tento pozitivní trend vliv 

postupná změna v legislativě a to především v zákoně 254/2001 Sb, vodní zákon, 

kterou se zpřísnily limity pro vypouštění odpadní vody. Ke zlepšování také přispívá 

odkanalizování velké části měst a obcí nad 2000 EO, které mají povinnost 

výstavby kanalizační sítě. Tato povinnost je dána směrnicí rady 91/271/EHS o 

čištění městských odpadních vod. 
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