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Anotace 

 Předložená práce pojednává o Projektu Statutárního města Ostravy „Revitalizace 

řeky Ostravice.“ V první části se obecně zabývá úpravami, revitalizacemi a renaturacemi 

toků, jakožto možnosti navrácení jeho přírodního charakteru, s návazností na příslušnou 

legislativu. 

 Druhá část popisuje základní charakteristiky daného území, druhy znečištění a 

kvalitu vody v řece. Jsou zde také rozebrány jednotlivé investiční záměry projektu, 

popsány jejich účely a stručný nástin jejich finálního vzhledu. 

 V poslední části se práce zabývá možným imisním zatížení při práci v korytě toku a 

jeho okolí, a také způsobem naložení s odtěženými sedimenty a jejich dekontaminací. 

Klíčová slova: revitalizace; vodní tok; řeka Ostravice; projekt SMO; sedimenty  

 

Summary 

 This presented thesis deals about the project of the City of Ostrava "Revitalization of 

the Ostravice River." The first part deals with general adjustments, revitalization and 

restoring streams, as the possibility of restoration of its natural character, with links to 

relevant legislation. 

 The second part describes the basic characteristics of the area, types of pollution and 

water quality in the river. They also discussed the different investment objectives of the 

project, describe their purpose and short outline of their final appearance. 

 The last part deals with possible load of immissions during work  in the flow trough 

and its surroundings, and the manner of disposition of minning sediments and their 

decontamination. 

Keywords: revitalization, river (flow, stream),Ostravice river, project of the City of 

Ostrava, sediments 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 Neustálé opomíjení přírodních zákonitostí při hospodaření v krajině přivedlo člověka 

do patové situace a jeho následky jej donutili přírodu více vnímat a ponaučit se z jeho 

chyb. Přírodní pochody považované za ohrožující a devastující pro lidská obydlí a 

zemědělskou úrodu se člověk ve své „nadutosti“ snažil podmanit, ale tento boj prohrál. 

Příroda není „hloupá“ a jak nám předvedla při povodních v létech 1997, 2002 a 2009, ona 

je tady tou paní a nedá se jen tak spoutat betonovým opevněním.  

 Přístup ke krajině vždy odpovídá charakteru společnosti a jejím technickým 

možnostem. Jakmile si lidé uvědomili, že tudy cesta nevede, začali hledat pomoc opět 

v přírodě. Zdánlivě jednoduché řešení v podobě revitalizací vodních toků – navracení řek, 

potoků a říček do přírodě blízkého stavu, má však i svá úskalí. V některých případech, 

zvláště v intravilánech, je tato možnost značně omezena zástavbou a provádí se jen 

částečná nebo vůbec žádná.  

 Projekt „Revitalizace řeky Ostravice“ probíhající přímo v centru města Ostravy 

nabízí celou řadu úprav a změn. Cílem bakalářské práce je tento projekt zrekapitulovat, 

posoudit jeho dopad na životní prostředí a jeho potencionální přínos pro samotné město. 
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2 REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ 

 V odborné literatuře se setkáváme s pojmem revitalizace v mnoha návaznostech a 

autoři si jej vykládají různě. Z vodohospodářského hlediska interpretuje Ing. Tomáš Just 

revitalizace vodních toků jako: „Soubor stavebních zásahů, jejichž cílem je vytvoření popř. 

obnovení koryta toku, které bude přírodě blízké nebo alespoň svou tvarovou členitostí 

umožní základní ekologické funkce a požadovaný charakter proudění“ [6], [14]. 

 Nebral se vůbec žádný zřetel na povahu toku. Vesměs všechny úpravy vodotečí jak 

v zastavěném území, tak i ve volné přírodě zahrnovaly tytéž více či méně devastující 

zásahy, jež byly ospravedlňovány protipovodňovou ochranou. 

 Zahrnovaly změnu trasy koryta toku jeho narovnáním a tím pádem i zkrácením, na 

čemž měli největší zájem zemědělci a majitelé pozemků v bezprostřední blízkosti toků, 

zásluhou které se rozšířila plocha zemědělské půdy. Změnou příčného a podélného profilu 

se vytvořilo prizmatické, většinou hluboké koryto bez jakýchkoliv známek členitosti, které 

znemožňovalo vznik výmolů, tůní a úkrytů pro živočichy a další vývoj podélného profilu 

toku. Vydlážděním dna a zároveň zvětšením podélného sklonu vzniklo hydraulicky hladké 

koryto pro rychlé proudění vody a snížila se její samočisticí schopnost. Završení těchto 

devastujících akcí spočívalo v degradaci přirozeného vegetačního pokryvu, který byl 

v lepším případě nahrazen alespoň nějakou zelení [4], [16].  

 Rozsáhlé úpravy vodních toků ve volné krajině, jenž se prováděly v zájmu 

zemědělství nepříznivě ovlivňují povodňovou bezpečnost v intravilánech. Samy o sobě ani 

nejsou tak efektivní, jak se mohlo původně zdát. Ve velkých kapacitních korytech 

budovaných jako nejrychlejší cesta pro odvádění velkých průtoků při povodni se rychlý a 

usměrňovaný postup povodňové vlny sumuje a největší škody způsobí níže po toku. I když 

se upravený tok rozlije do okolí nezpomalí ho to. Degradovaná niva vodu pouze pasivně 

zadrží, ale takto upraveným korytem se povodňová vlna valí dál. Technická koryta 

současně vedou k rychlejšímu a většímu odtoku vody i za běžných a nízkých stavů z 

krajiny což nepříznivě ovlivňuje suchá období. V minulosti se kladl důraz na využití orné 

půdy v říčních nivách, paradoxně se dnes právě orba projevuje jako málo výnosná a 
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rozsáhlé a ekologicky úpravami koryt toků degradované plochy zůstávají využity jen 

extenzivně nebo vůbec ne [1], [14], [18].  

 Proto se projevuje potřeba přikročit ke zpětnému začleňování vodotečí do krajiny, 

jejichž koryta byla z různých důvodů v minulosti upravena. Prvním revitalizačním krokem 

je znalost a podrobná analýza v minulosti upraveného toku a nivy, která je potřebná pro 

návrh a provedení vhodných revitalizačních opatření. Ideálním výsledkem by bylo uvést 

tok do autentického stavu (do stavu před technickou devastací), kterého by se dosahovalo 

jen velmi těžko a vyžadoval by dlouholetou symbiózu se samotnou přírodou [18], [42]. 

 V protipovodňové ochraně a také ve  vodním hospodářství se hledali nové postupy, 

které by byly účinné, šetrné k životnímu prostředí a finančně nenáročné. Z krajiny se 

odstraňují zahloubená a technicky opevněná koryta a vytvářejí se nové podmínky pro 

obnovu přirozené funkce toků [18]. 

 Klíčovým úmyslem prováděných revitalizací je zadržet co nejdéle, co největší 

množství vody v krajině a použít k tomu, je-li to možné, přírodě blízkých nástrojů. 

Revitalizované koryto vodního toku by tudíž mělo disponovat přiměřeně malou kapacitou, 

rozvlněnou trasou, mírným podélným sklonem a dostatečnou drsností a členitostí, což se 

dá někdy provést částečnými úpravami, ale povětšinou bývá lepší staré koryto rovnou 

zasypat a vedle vytvořit nové [15], [18]. 

 Zpomalení proudění a prodloužení doby zdržení vody ve vodním toku napomůže 

zvláště zvlnění, zdrsnění koryta a zmírnění podélného sklonu, které zároveň způsobí i 

požadované prodloužení délky koryta. Změlčení koryta podporuje jeho začlenění a 

přirozený rozliv do nivy a zvyšuje zásoby podzemní vody. Velmi důležitá je samozřejmě 

také členitost dna a podélného profilu a opětovné vytvoření přirozené tvarové rozmanitosti. 

Využívá se zde přirozených vlastností vodních toků jako je erozivita, zanášení koryta 

splaveninami, vytváření štěrkových lavic, zarůstání vegetací atd. Co se týče biologické 

stránky, snaží se revitalizace o zvýšení zásob vody v korytě, což nabízí více prostoru pro 

živočichy a rostliny. Mnoho jezů přispívá za povodní k nebezpečným vzdutím a zároveň 

vytváří překážky při migraci vodních živočichů, které je vhodné eliminovat nahrazením 

propustnými objekty nebo výstavbou rybích přechodů. Z vodohospodářského hlediska je 

přínosem větší objem tůní, který zvětšuje dobu zdržení vody úsekem [5], [15], [18]. 
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 Obnova meandrů v krajině zvýší dotaci vody pro okolní zemědělsky využívané 

plochy a obstará i nižší splavení živin a materiálu z povodí. Bereme-li v úvahu i ekologické 

hledisko, stane se takový tok významným krajinotvorným a ekologicky stabilizujícím 

prvkem. Zvýšení lákavosti pro cestovní ruch napomáhá např. tvorba podmínek pro 

sportovní rybaření, zpřístupnění hladiny toku pro koupání, zlepšení dostupnosti 

propojením sítí cyklostezek, atd. [28], [29]. 

 Přirozené koryto vodního toku podléhá trvalé proměně, řeka se v čase neustále mění 

a tím utváří i celkový ráz krajiny. Nejlepším řešením se ukázalo využít přirozených 

schopností vodních toků a jejich niv k utlumení průběhu povodní. Z hlediska 

protipovodňové ochrany je velice výhodná revitalizace vodního toku již v úseku nad 

chráněným územím. Jelikož přirozeně meandrující, mělké a členité toky postup vody 

účinně zpomalují, což se během povodní projeví poklidným rozléváním vody do 

zatravněné nebo zalesněné nivy, kde nezpůsobí žádnou škodu. Po vylití je voda nucena 

využívat hydraulicky nevýhodný, drsný nivní profil, proto se povodňové vlny zpomalí a 

zdrží a do nižších poloh přiteče voda už zklidněná. Ani „bleskové“ povodně již 

nezpůsobují tolik škody na majetku [17], [18], [41]. 

 K protipovodňové ochraně měla přispět také stavba přehrad. Jenže toto řešení je 

extrémně drahé a hodně problematické. Pro účely protipovodňové ochrany by měla být co 

nejnižší hladina vody v nádrži, pro výrobu elektrické energie však co nejvýše. Výsledkem 

bývá kompromis, zpravidla na úkor protipovodňové ochrany. Přehrady navíc výrazně 

narušují přírodní ráz celé krajiny a životní prostředí v samotném toku [17]. 

2.1 Historie úprav toků 

 Již ve středověku, po vykácení třetiny svého původního stavu lesů, se začaly 

objevovat velké povodně. V 19. století se v říčních nivách stavělo stále více obydlí, která 

bylo nutno před nežádoucími záplavami chránit, zároveň se také rozvíjela říční plavba a 

plavení dřeva. Z tohoto důvodu se rozmohla ekologicky nevhodná technická úprava toků, 

zakládající se na zkapacitnění (napřimování a zahlubování) a na geometricky pravidelném 

opevnění koryt toků za účelem rychlého soustředěného odvodu vody ze zastavěného území 

a odstranění překážek zabraňující splavnění [18]. 
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 Související zemědělské zásahy daly vzniknout odvodňovacím soustavám, které 

přispěly k zemědělskému hospodaření v říčních nivách, kde se zároveň rozmohlo použití 

chemických látek, které významně ovlivňují kvalitu vody. Místo potoků a říček začala 

v krajině nahrazovat technická koryta a kanály, tyto úpravy probíhaly po celé 20. století a 

přesáhly únosnou míru [15]. 

 Ve vyspělých zemích rozmach vodohospodářských revitalizací proběhl v 70. letech 

20. století. U nás se revitalizace rozvíjely po roce 1990 pod záštitou Ministerstva životního 

prostředí a jeho krajinotvorných programu [15]. 

2.2 Revitalizace v intravilánech 

 O revitalizacích vodních toků se zpravidla mluví v souvislosti s volnou přírodou. U 

koryt vodních toků, uprostřed zástavby obcí a měst, bývají podmínky omezenější a 

obvykle se na mě kladou dva požadavky. Prioritní je průtoková kapacita, aby okolní 

zástavba nebyla zaplavována povodněmi a většinou mají být stabilní, aby v okolí zůstalo 

co nejvíc cenného prostoru k zastavění. Jelikož v omezených podmínkách zástavby není 

mnoho místa pro jejich rozvlnění budovala se koryta  co nejvíce napřímena. Nicméně i 

v obcích a městech má smysl usilovat o to, aby vodní toky neměly charakter geometricky 

tvarovaných a ekologicky nevhodných kanálů. I ve velmi sevřených podmínkách existují 

prostředky, jak vodnímu toku navrátit přírodní charakter. Proto si můžeme dovolit i o 

 intravilánových úsecích toku hovořit jako o revitalizacích [13], [18]. 

 Intravilánové revitalizace se snaží o ekologicky a vzhledově vhodnější řešení tekoucí 

i stojaté vody v obcích a městech. Lidé se rádi dívají na vodu, poslouchají jí a pokud je 

čistá, rádi se v ní i smočí. Proto se v tomto oboru nabízejí velmi různorodá řešení, která pro 

každý samostatný případ požadují zvláštní přístup a jejichž výsledkem nemusí vždy být 

maximálně přírodní vzhled. Nabízí se zde místo pro nápadité výtvarné řešení městské 

krajiny. Kapacita koryta by měla být hledaná spíše v šířce než v její hloubce [13], [18]. 

 Taková vodohospodářská řešení vyžadují přechodová území mezi zástavbou a 

volnou krajinou. Podporuje-li se v nivě nad zastavěným územím tlumivý rozliv, pak musí 

být zajištěn soustředěný povodňový průtok z nivy do dostatečně kapacitního koryta v 

přechodu do intravilánu. Při revitalizacích v zástavbě je důležitá proměnlivost koryta. 
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v trase. Tvarovou a hydraulickou členitost koryta je nutné řešit technickými prostředky. V 

řadě případů bude nutné se spokojit pouze s dílčím zlepšením stavu koryta. Specifickou 

záležitostí jsou také náklady těchto staveb. 

Intravilánové revitalizace se zaměřují na: 

- rozšíření říčního prostoru, 

- kombinaci technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření 

- ekologická kompenzační opatření, vyvažující nevhodná technická opatření, 

- udržování většího množství vody v toku i za běžných a malých průtoků, 

- nahrazení nepříliš členitého dna toku kamenitým dnem, 

- podporu atraktivity životního prostředí pro živočichy a vzniku úkrytů a specifických 

stanovišť, 

- upřednostnění „ekologických“ a rekreačních berem před jalovým, 

- architektonicky cennější realizace silně sklonitých břehů, břehových zdí a 

protipovodňových stěn, 

- obnovu migrační prostupnosti vodních toků eliminací překážek, nahrazení překážek 

objekty prostupnými nebo výstavbou rybích přechodů,  

- výstavbu prvků přibližujících vodní tok lidem (přístup, posezení, atd.) [13], [18]. 

2.3 Revitalizace v České republice a v zahraničí  

 V České republice se intravilánová revitalizace teprve prosazuje. Do roku 2005 byla 

známá snad jediná akce, která by byla takto administrativně zařazena – přírodě blízká 

úprava hradebního příkopu v Chrudimi, byla vybudována za podpory Státního fondu 

životního prostředí. V řadě měst a obcí však byly i pod jiným označením provedeny 

parkové a vodohospodářské úpravy, poskytující úsekům potoků a řek pěstěný vzhled a 

ekologickou hodnotu. Názorným příkladem mohou být hradební příkopy v Třeboni nebo 

v Jindřichově Hradci, parková revitalizace potoka v Mariánských Lázních, zpřírodnění 

některých úseků v horní části pražského Bohužel musíme konstatovat, že tyto pozitivní 
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akce jsou zatím ojedinělé a jejich rozsah a dosah je velmi skromný ve srovnání se starými 

technickými úpravami [18], [13]. 

 Ve Velké Britanii existují specializované projektantské organizace, sloužící také jako 

poradenské středisko v oblasti obnovy řek a technických záležitostí. Nejznámější je River 

restoration centre. (The River restoration centre, 2004) Revitalizace vodních toků a 

mokřadů probíhají po celé Velké Británii, revitalizovány byly například řeky Skerne 

v Darlingtonu, Cole v Coleshillu a Ogwen v Severním Walesu [18]. 

 Revitalizace jsou také podstatnou součástí protipovodňového plánu bavorské zemské 

vlády do roku 2020. Do té doby se má v Bavorku revitalizovat neskutečných 2 500 

kilometrů vodních a k tomu 10 000 hektarů pobřežních ploch v rámci obnovy říčních 

koridorů. Náklady těchto opatření by měli činit dohromady 327 milionů eur. Řeka Isary 

nad Mnichovem je nádherným případem, jak se může snoubit společně protipovodňová 

ochrana, ekologie a rekreační využití. Do roku 2005 byla Isary revitalizována ze dvou 

třetin své délky a náklady činili 28 milionu eur [17]. 

2.4 Renaturace 

 Samovolná renaturace představuje dlouhodobý pozvolný proces, kdy je technicky 

upravené koryto ponecháno samovolnému vývoji, který zapříčiní soubor procesu 

degradující funkčnost úpravy a stav potoka či řeky se přibližuje přírodnímu stavu. 

Zahrnuje rozpad technického opevnění, zanášení a zarůstání toku nebo jeho vymílání. Tyto 

procesy přirozeně obnovují členitost koryta, je i změlčují a zmenšují jeho nadměrnou 

průtočnou kapacitu. V úsecích, kde se projevují technické úpravy negativně, může být 

renaturace žádoucí. Užitečně se může jevit zejména v horních částech povodí, kde 

zarůstání a zanášení dříve zahloubených a napřímených koryt může do značné míry 

zlepšovat ekologické a často i vodohospodářské vlastnosti toků [14], [16], [18]. 

 Samovolné renaturace jsou všeobecně velice efektivní a oblíbené, jelikož jsou 

v podstatě zadarmo. Narážejí však na určité mantinely, které zužují míru jejich uplatnění. 

V některých případech mohou selhávat nebo probíhat příliš pomalu, zvláště v úsecích 

vodních toku, které jsou příliš zahloubené (soustředěné průtoky spíše koryto dále 

zahlubují) nebo jsou zajištěny příliš odolným opevněním. V těchto případech je vhodné 
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použít technickou revitalizaci. Dalším případem jsou situace, kdy obnovení přírodního 

charakteru napomůžeme drobnými zásahy v podobě vkládání prvků rozčleňujících a 

rozvlňujících proudnici, které podporují stranovou erozi. Lze použít kameny, dřevěné 

výhony či drny umístěny střídavě po obou březích vodních toků. Z čehož vyplývá, že se 

samovolné renaturace nejvíce uplatňují v korytech, která prodělala v minulosti technickou 

úpravu, ale nebyla opevněna tvárnicemi, tvarovkami nebo dlažbou a umožní podporu 

přirozených korytotvorných procesů. V neposlední řadě může k renaturaci přispět průběh 

povodně. U technicky upravených koryt může povodeň působit destrukčně na konstrukci 

opevnění což umožní podpořit procesy přibližující koryto jeho přírodnímu stavu [16], [18]. 

 I v dnešní době správci vodních toků, v rámci údržby, oprav a investičních zásahů, 

ničí i ty efekty, kterých by mohlo být dobře využito. Pročišťují koryta, odstraňují štěrkové 

lavice a naplavené dříví nebo bezúčelně opravují břehové nátrže v místech, kde to není 

nutné a lze to pokládat za zbytečné až nevhodné. Při těchto příležitostech se odkazují na 

povinnosti správců vodních toků, stanovené zákonem o vodách. Kde se hovoří o pečování 

o svěřený majetek - odstraňování překážek a udržování průtočnosti, z čehož se vyvozuje 

požadavek udržovat pokud možno „kolaudační stav“ technických úprav toků. Striktní 

dodržování administrativních požadavků a přerozdělování omezených finančních 

prostředků je pouze záležitostí rozhodnutí konkrétních pracovníků správ vodních toků. Ti 

zasvěcenější a moderněji uvažující dovedou využívat stávajících právních možností, ale 

pomohlo by jim, kdyby mělo využívání renaturací silnější oporu v právní úpravě, která by 

umožnila pracovat s renaturacemi i ve vodohospodářském plánování. Upravené toky 

vyžadující nápravu stavu by mohly být rozděleny na ty, které vyžadují radikálnější řešení 

revitalizací, a ty, u kterých bude stačit využít renaturaci [14], [16]. 

Jaké ohrožení představuje štěrková lavice? 

 Ve kterémkoli lučním úseku můžeme orientačně do úrovně „pětileté“ vody omezovat 

průtočnost koryta štěrkovou lavicí, která podporuje rozlévání povodňových průtoků do 

nivy, které to nevadí. Při větší povodni je význam této štěrkové lavice co do rozměrů 

nepatrný a štěrk se navíc stejně fluidizuje a znovu usazuje na stejném místě až při opadu 

povodně. Nemluvě o tom, že jsou cenným útočištěm mnoha druhů živočichů [16]. 
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Čemu vadí břehová nátrž?  

 Potoky zvolna se posouvající do okolních pozemků se projevují zcela přirozeně. 

Díky pásu břehového porostu nebudou ani po delší době pozemkové změny příliš výrazné, 

jelikož dynamika břehových nátrží a naplavenin se projevuje převážně oscilací koryta 

kolem břehového pásu. Proto není důvod nátrž nijak opravovat. Podemílá-li tato nátrž 

používanou cestu, je to důvod k opravě, ale měla by se provést pokud možno způsobem 

přírodě blízkým, třeba nepravidelným kamenným záhozem [16]. 

2.5 Legislativa  

 V České republice jsou záležitosti vodního hospodářství rozděleny mezi Ministerstvo 

zemědělství (dále jen MZ) a Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) a ve správě 

vodních toků spolupracuje také s Agenturou ochrany přírody a krajiny (dále jen AOPK) 

ČR. Tato spolupráce se prokazuje v účasti zástupců AOPK ČR v komisích pro 

vodohospodářské plánování nebo v komisích pro posuzování případných povodňových 

škod [14]. 

2.5.1 Rámcová směrnice EU o vodě  

 Průlomový krok Evropská unie učinila, když přijala Směrnici evropského parlamentu 

a rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, která zahajuje nový postoj k hospodaření s vodou 

a její ochraně, který je založen na přirozených geografických a hydrologických 

podmínkách povodích. Rok 2015 je cílový pro dosažení dobrého stavu všech evropských 

vod, jehož známkou jsou příznivé podmínky pro přirozené formy oživení. Zdroj udává, že 

20 % povrchových vod je vážně ohroženo znečištěním, 60 % evropských měst nadměrně 

využívá své zdroje podzemních vod a 50 % mokřadů je ohroženo [27], [13]. 

2.5.2 Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách a souvisejících předpisech 

 „Vodní zákon“ byl naposledy novelizován 1.8.2010. Jeho účelem „je chránit 

povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a 

pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 
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snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu 

s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo 

závisejících suchozemských ekosystémů.“. 

 Zároveň „zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k 

pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale 

udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a 

sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti 

nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního 

prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí“ 

[44]. 

2.5.3 Další legislativní opatření 

- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

- Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků v rámci PRŘS, 

- Metodický pokyn Odboru ekologie krajiny MŽP k zabezpečování PRŘS, 

2.5.4 Program revitalizace říčních systémů (dále jen PPŘS) 

 Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) patřil mezi krajinotvorné programy, 

který byl přijat dne 20.5.1992 usnesením č. 373 a probíhal až do roku 2007 formulovaný 

jako program obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny. Program byl zaměřen na 

investiční akce dvojího typu: revitalizace vodních prostředí a ČOV a kanalizací, které 

mohly být spolufinancovány až do výše 100 %. Financování akcí bylo závislé na objemu 

finančních prostředků MŽP. Samotná AOPK ČR dlouhodobě využívala PRŘS k 

financování vlastních investičních akcí, ovlivňujících vodní režim, převážně na státních 

pozemcích ve zvláště chráněných územích [11]. 
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3 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 Ostravice je významná řeka, 

nacházející se v Moravskoslezském kraji. 

Vzniká  soutokem Bílé a Černé Ostravice 

ve Starých Hamrech na rozcestí Černá v 

Moravskoslezských Beskydech. Svůj 

název získala podle ,,ostrého“ spádu, 

jelikož její přitékající potoky jsou krátké a 

strmé, zejména na území chráněné 

krajinné oblasti (dále jen CHKO) Beskydy 

až po Frýdlant nad Ostravicí. Jak je vidět 

na obrázku č. 1 protéká některými většími 

městy jako je Frýdlant nad Ostravicí, 

Frýdek a Ostrava a také významnou 

přehradní nádrží Šance. Kdysi bývávala 

hraniční řekou, později se stala zemskou 

hranicí mezi Moravou (levý břeh) a 

Slezskem (pravý břeh) [7].          Obrázek č. 1: Mapa zájmové oblasti  

                 (zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 

 Ostravice je tok druhého řádu s číslem hydrologického pořadí je 2-03-01-001, spadá 

do povodí Odry a jejím provozovatelem je státní podnik Povodí Odry Ostrava. Soutok 

Černé a Bílé Ostravice se nachází v nadmořské výšce 521 m n. m., celková délka toku činí 

65,1 kilometrů, plocha povodí je 827 km2 a průměrný roční průtok 12,7 m3.s-1. V tabulce č. 

1 jsou vypsány pravobřežní a levobřežní přítoky Ostravice, od pramene po ústí. Ostravice 

ústí zprava do Odry v Ostravě - Hrušově v nadmořské výšce 203 m n. m. a průměrným 

průtokem u ústí 14,25 m3.s-1 [26]. 
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Tabulka č. 1 Přítoky řeky Ostravice 

Mrazák,Sepetný, Bílý potok, Satina, Sibudov, Lubenec, Bystrý potok, 
Pravé přítoky 

Baštice, Morávka, Podšajarka, Ostravická Datyňka, Lučina 

Bučací potok, Řasník se Stříbrníkem, Čeladenka, Frýdlánská 
Levé přítoky 

Ondřejnice, Olešná 

Přehradní nádrž Šance 

 Údolní vodní nádrž Šance je vybudována na horním toku řeky Ostravice v 

Moravskoslezských Beskydech, dokončena v roce 1969. Při stavbě byla zatopena část obce 

Staré Hamry a zrušena železniční trať v úseku Ostravice-Bílá. Název přehrada získala 

podle vrchu Šance (576 m n. m.), který se nachází jižně od přehradní zdi. Vodní dílo, 

situované pod řídce zalidněnou oblastí, bylo podle původního záměru ochranou před 

povodněmi a později byl doplněn zejména o shromažďování zásob pro výrobu pitné vody 

v úpravně Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí, dále také nadlepšování průtoků v řece 

Ostravici a energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází. Nádrž podléhá 

hygienické ochraně (ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti vody), proto je v ní koupání i 

jiné rekreační aktivity přísně zakázány. Okolo nádrže vedou značené turistické trasy a 

cyklostezky. Sypaná kamenitá hráz je 65 metrů vysoká a 342 metrů dlouhá o objemu 1 340 

000 m3 a rozloze 336 hektarů. Podloží hráze je utěsněno jednořadou injekční štolou do 

hloubky až 70 metrů. Nádrž je kromě Ostravice dotována vodou z přítoků: Červík, 

Červíček, Velký potok, z levé strany a Dudov, Řečice, Velký Kobylík, Malý Kobylík ze 

strany pravé [43]. 

3.1 Geologické poměry, hydrologie 

3.1.1 Geologické poměry 

 Do oblasti povodí Odry zasahují z hlediska regionální geologie obě základní 

geologické jednotky – Český masiv a Západní Karpaty. Do zájmového území zasahují 

však jen Západní Karpaty, zformované pochody alpínského vrásnění, probíhající hlavně od 
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svrchní křídy do třetihor. Na stavbě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské 

pahorkatiny se většinou podílejí sedimenty vněkarpatských flyšových příkrovů, tvořené 

hlavně střídáním málo odolných a odolných hornin. Moravskou bránu pak tvoří plochá 

pahorkatina vyplněná neogénními sedimenty s pokryvem uloženin pevninského ledovce a s 

rozlehlými sprašovými pokryvy. Podbeskydská pahorkatina je vytvořena flyšovými 

horninami podslezského a slezského příkrovu, přesahující v předpolí plynulého rozšíření 

slezské jednotky. Sedimentace jednotky probíhala od svrchní křídy po oligocén. Slezská 

jednotka je zásadní stavební jednotkou Moravskoslezských Beskyd. Převládají v ní 

sedimenty godulského vývoje o stáří svrchní jury až svrchní křídy. Z pokryvných útvarů 

jsou vyvinuty zejména pleistocénní a holocenní fluviální sedimenty říčních teras a niv. 

Flyšové horniny jsou velmi gravitačně zdeformovány, zejména hlubinným ploužením [23] 

[20]. 

3.1.2 Geomorfologické poměry 

 Oblast povodí Odry leží na rozhraní systémů Hercynského a Alpského. Do oblasti 

povodí zasahují tři provincie – Česká vysočina, Středoevropská nížina a Západní Karpaty. 

Tabulka č. 2 představuje geomorfologické dělení zájmové lokality, tedy Západních Karpat.  

Tabulka č. 2 Geomorfologické jednotky zájmové lokality (zdroj: Demek et al., 1965). 

Systém - Alpsko-himalájský 

Subsystém - Karpaty 

Provincie - Západní Karpaty 

Soustava 

VIII Vnější karpatské 

sníženiny 
IX Vnější západní Karpaty 

Podsoustava 

VIIIA Západní vnější 

karpatské sníženiny 

IXD Západobeskydské 

podhůří 
IXE Západní Beskydy 

Celek 

VIIIA-4 Moravská brána 
IXD-1 Podbeskydská 

pahorkatina 

IXE-3 Moravskoslezské 

Beskydy 
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 Západní Beskydy jsou pásem vrchovinného a hornatého území. Jsou tvořeny 

flyšovými horninami s ojedinělým bradlem jurských vápenců. Moravskoslezské Beskydy, 

jejichž flyšové sedimentární komplexy jsou skloněny k jihu, takže k severu exponované 

svahy jsou převážně strmější, poněvadž jsou na vrstevných čelech. Západobeskydské 

podhůří je pruh nižšího terénu při úpatí výrazného svahu, který pokračuje z České 

republiky do Polska. Část, nacházející se na našem území, se nazývá Podbeskydská 

pahorkatina, která má charakter pahorkatiny až vrchoviny, směřuje od severovýchodu 

k jihozápadu. Georeliéf má erozně denudační charakter s četnými příkrovovými troskami, 

zbytky zarovnaných povrchů, průlomovými údolími a výrazně ohraničenými kotlinami. Ve 

sníženinách jsou vytvořeny velké náplavové kužely [3] [9]. 

3.1.3 Klimatologické poměry 

 V dílčím povodí Ostravice je (dle Quitta, 1971) zastoupeno šest klimatické oblasti. 

Chladná oblast CH4,CH6 a CH7 ve střední trase mírně teplá oblast MT2 a MT9 a mírně 

teplá oblast MT10 od pramene po ústí. Na obrázku č. můžeme podle toku řeky najít 

konkrétní oblasti a v tabulce č. 3 jsou obsaženy konkrétní hodnoty klimatických 

charakteristik pro dané oblasti [20]. 

Obrázek č. 2: Mapa klimatických oblastí dle Quitta (zdroj: ovocnarska-unie.cz) 
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Tabulka č. 3 Charakteristiky klimatických oblastí dle Quitta (zdroj: ovocnarska-unie.cz) 

 

 

3.1.4 Hydrologické poměry 

 V oblasti povodí Odry lze definovat dvě hydrologicky rozdílné oblasti, oblast 

jesenickou a beskydskou. Povodí je tvořeno především menšími toky a jeho říční síť 

prodělala dlouhý a komplikovaný vývoj ovlivněný klimatem ve čtvrtohorách. Říční nivy 

jsou významným zdrojem kvalitních štěrkopísků a tvoří zčásti rezervoáry podzemní vody. 

Jinak je ale povodí na podzemní vody docela chudá. Jesenická a beskydská oblast povodí 

mají rozličný charakter i říční sítě. Liší se orograficky, geologicky,  geomorfologicky, ale i 

klimatickými a hydrologickými poměry. Beskydy patří ke srážkově nadprůměrným 

oblastem a zároveň s největší hustotou toků. Sklon beskydské říční sítě je přibližně dvakrát 

větší proti tokům z Jeseníků, což se značně projevuje i při povodních. Vysoké podélné 

sklony, charakter geologického podloží a neúměrný chod splavenin jsou také příčinou malé 

stálosti říčních koryt, zvláště pak v horním úseku, které si převážně zachovávají bystřinný 

charakter, bylo v minulosti nutno z velké části upravit [12].  
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3.2 Plošné, bodové a difúzní zdroje kontaminace 

 Antropogenní činitelé ovlivňující kvalitu vody lze podle charakteru transportu 

znečištění rozdělit na zdroje - bodové, difúzní a plošné. 

3.2.1 Bodové zdroje znečištění 

 Bodové proto, že existují konkrétní místa (body), ve kterých dochází k vypouštění 

znečišťujících látek bezprostředně do vodních toků nebo nádrží v podobě zaústění 

kanalizačních stok a odpadů z čistíren odpadních vod (dále jen ČOV). Zdroje kontaminace 

lze je rozdělit na průmyslové (technologické odpadní vody, vody ze zemědělské živočišné 

výroby, chladící vody, aj.) a komunální (splaškové a dešťové). U měst a obcí je jedním 

z nejdůležitějších ukazatelů počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou 

kanalizaci. Pro stav kvality vody je důležitým činitelem prostorová koncentrace zdrojů 

znečištění na ploše území. Efekt těchto emisí spočívá v náhlé změně kvality vody, přičemž 

velké zdroje znečištění mohou poznamenat kvalitu vody v toku až na vzdálenost mnoha 

desítek kilometrů, proto může sumací jednotlivých bodových zdrojů dojít k imisnímu 

přetížení recipientu, přestože emisní limity pro dané zdroje jsou dodrženy. 

 Komunální zdroje znečištění mají narozdíl od zdrojů ze zemědělství a průmyslu 

relativní stálost objemu produkce, intervalu vypouštění i chemického složení. Množství 

produkce odpadních vod z komunálních zdrojů je závislá na spotřebě vody obyvatelstvem, 

respektive na jejím odběru. Průtok odpadních vod v rámci denní nerovnoměrnosti během 

dne kolísá, přičemž znatelnější jsou v malých městech, kde nejsou kompenzovány retenční 

kapacitou kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody obsahují především biologicky snadno 

rozložitelné látky, jejichž hlavním hodnotícím ukazatelem je biochemická spotřeba kyslíku 

za 5 dní (dále jen BSK5). Znečištění srážkové vody odvedené prostřednictvím kanalizační 

sítě mají dvě nezávislé složky. Koncentrace znečišťujících látek obsažených ve srážkové 

vodě (nízké, ale s výraznými regionálními rozdíly) a látky, které srážková voda vyplachuje 

z povrchu a odvádí do kanalizace [22], [45]. 
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3.2.2 Difúzní zdroje znečištění  

 Difúzními zdroji znečištění obvykle označujeme drobné rozptýlené bodové zdroje - 

komunální, zemědělské, průmyslové, znečištění z dopravy, výluhy ze skládek aj. Jelikož 

jsou k difúzní zdroje významně prostorově rozprostřeny je jejich sumace obtížná a většina 

hodnocení bývá postavena na dílčích nebo nepřímých údajích nebo odhadech. Při analýze 

povodí na mikroúrovni (tj. velikost povodí v řádu desítek km2)se difúzní zdroje projevují 

jako zdroje bodové, při mezoúrovni (tj. plocha povodí v řádu až tisíců km2), se drobné 

rozptýlené zdroje neprojevují jako bodové ani jako plošné. Od bodových zdrojů se liší 

v objemu imisí zátěže. Od zdrojů plošných se liší rozdílným charakterem vypouštěných 

látek. Při analýze na mikroúrovni (tj. povodí v řádu až desítek tisíců km2) bývají difúzní 

zdroje zařazené mezi zdroje plošné, protože mají obdobný mechanismu transportu 

polutantů do vodního toku [22].  

3.2.3 Plošné zdroje znečištění 

 Plošné zdroje znečištění jsou představovány povrchovými splachy z plochy povodí, 

znečištěním ze zemědělské činnosti (tj. aplikovaná hnojiva, pesticidy a ochranné chemické 

postřiky), erozí (urychlení odnosu látek), atmosférickou depozici a rozptylovými zdroji 

znečištění (tj. drobné neevidované zdroje), dále pak nebezpečným odpadem způsobující 

kontaminaci půdy a ovlivňovat jakost povrchových i podzemních vod. Přírodní hnojiva 

převážně ze živočišné výroby, jako je močůvka, hnůj, kejda, bývají nevhodně aplikovány, 

co do zbytečně velkého množství, nevhodného ročního období i nesprávného místa. 

Podstatnou součást plošných zdrojů znečištění představuje atmosférická depozice, jakož to 

následek antropogenních emisní do ovzduší, což ovlivňuje jeho kvalitu. Z dlouhodobého 

hlediska se nejhůře projevuje spalování fosilních paliv, zvláště nekvalitního uhlí, které 

obsahuje vysoký podíl síry a dalších látek pro organismus nebezpečné, včetně těžkých 

kovů, které se během deště při povrchovém odtoku odplavují do vodních toků [22]. 

 V ČR se množství vypouštěného znečištění do odpadních vod snižuje, především 

výstavbou nových ČOV a ČOV s novými technologickými procesy čištění odpadních vod. 

Jakost povrchových vod se zlepšuje, problémem však zůstává znečištění specifickými 

organickými látkami, těžkými kovy a mikrobiální znečištění [45]. 
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3.3 Kvalita povrchové vody v řece Ostravici 

 Do roku 1997 byl stav vody v řece Ostravici žalostný, jakost vody byla zařazena až 

do páté třídy znečištění, oživení nebylo prakticky žádné, tok byla podstatě páchnoucí 

stoka. V letech 2001 a 2005 bylo zaznamenáno zlepšení vždy o jednu třídu. 

 Ostravice je ve svém horním úseku velmi čistá, vypouštějí se zde pouze odpadní 

vody z drobného průmyslu. Jedná se o úpravnu kovů Beskyd, Giff, Norma, Lakum a Saft 

ferak a městská ČOV Frýdlantu nad Ondřejnicí. Ke zhoršení jakosti v koncentraci dusíku a 

fosforu, dochází u měrného profilu Paskov, kde se projevuje znečištění z čistírny 

odpadních vod Frýdek – Místek, ale zároveň jí napomáhá odvedení odpadních vod z 

Vratimova na ÚČOV v Ostravě a výstavba ČOV v Paskově. Zhruba na dvacátém 

kilometru jsou do toku zaústěny vody z Válcoven plechu ve Frýdku – Místku, které své 

odpadní vody předčišťují v mechanicko-chemické čistírně. Voda o stejné jakosti proudí 

tokem až po měrný profil nad Lučinou, pod jezem na říčním kilometru 8,6, kde se na 

zhoršení jakosti podílí především organické znečištění a znečištění amonnými ionty, 

z důvodu zaústění odpadní vody z Biocelu Paskov a Vodní jámy Jeremenko. Přehled 

výpustí odpadních vod do řeky Ostravice od říčního kilometru 8,752 po ústí viz příloha č. 

4. Biocel vypouští přes 300 l.s-1 odpadních vod silně zatížených organickým znečištěním a 

zvyšuje znečištění Ostravice v podobě BSK5, CHSKCr a síranů. Problémem je, že pro málo 

vodnatý tok jako je Ostravice, kde se Q355 pohybuje pod 3 m3.s-1, představuje toto 

zbytkové znečištění velkou zátěž. Vodní jáma Jeremenko vypouští znečištění charakteru 

anorganického jako železo, chloridy a sírany, a také vypouštěny důlní, vysoce zasolené 

vody z retenčního prostoru do řeky v závislosti na průtoku tak, aby byl v místě vypouštění 

dodržen imisní limit rozpuštěných látek, chloridů a síranů. Významným zdrojem 

průmyslových vod je společnost EVI Ostrava vypouštějící své anorganicky zatížené z 

odpopílkovacích nádrží a z koncové čistírny. Největší zhoršení jakosti vody v řece 

Ostravici, a to až na třetí třídu znečištění, způsobuje přítok řeky Lučiny, do níž jsou 

zaústěny obce Šenov, Bartovice a Radvanice, Horní, Dolní a Prostřední Suchá, které pořád 

likvidují své odpadní vody pouze částečně v lokálních ČOV nebo jen mechanicky, 

nečištěné splaškové vody ze Slezské Ostravy - Koblova, Hrušova a Šunčiček, Cemos 

Ostrava, Vysoké pece Ostrava, OKD Bastro a největší producent průmyslového znečištění 

ArcelorMittal Ostrava. Zároveň je znečištěná přítokem toku Sušánka, která odvádí odpadní 
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a důlní vody z Dolu Lazy a splaškové vody z Horní Suché. Stále zbývá dořešit odvedení 

odpadních vod z Bašky a Palkovic. Tabulka č. 4 názorně dokládá, jak určité ukazatele 

znečištění ovlivňují třídu jakosti vody v daném úseku toku [21], [24]. 

Tabulka č. 4 Jakost vody v daných úsecích řeky Ostravice v roce 2010 podle vybraných 

ukazatelů znečištění (zdroj: www.pod.cz) 

 

I. třída  - neznečištěná voda       IV. třída         - silně  znečištěná voda 

II. třída  - mírně znečištěná voda               V. třída - velmi silně znečištěná vod 

III. třída  - znečištěná voda 

Úseky 

toků 

Měrné 

profily 
BSK5 CHSKCr NH4

+ NO3
- P Konduktivita 

Horní 

tok 
3 profily II. třída I. třída I. třída I. třída I. třída I. třída 

Střední 

tok 
3 profily II. třída II. třída I. třída I. třída 

I.a II. 

třída 
I. třída 

Dolní 

tok 
2 profily III.třída III.třída 

I. a II. 

třída 
I. třída III. třída IV a V. třída 
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4. PROJEKT MMO „REVITALIZACE ŘEKY OSTRAVICE“ 

 Pro „Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2009 – 2015“, připravila radnice 

několik investičních záměrů, obsažených v koncepci „Revitalizace a humanizace řeky 

Ostravice“. Jednotlivé investiční záměry lze rozčlenit na dvě skupiny – na projekty 

revitalizační a projekty humanizační. Tato koncepce vychází z „Urbanistické studie 

Humanizace toku řeky Ostravice a navazujících ploch od Karoliny po soutok s Odrou“ 

(viz. příloha č. 1, obr. č. 1), která byla zpracována architektonickou kanceláří ARKOS, 

s.r.o., v letech 2003 – 2004. Předpokladem koncepce má být zatraktivnění centra města 

rekreačním, turistickým a sportovním vyžitím [40], [37]. 

4.1 Revitalizace řeky Ostravice 

 Proto, aby k sobě řeka lidi lákala a nabízela jim příjemné prostředí pro trávení 

volného času, musí být v prvé řadě zajištěn její příjemný vzhled s čistou vodou. Z tohoto 

důvodu je základem revitalizační části investičního záměru odstranění následků důlní 

činnosti a odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov, spočívající v odtěžení a 

sanaci sedimentů a ve vybudování odpadovodu. Tyto dva projekty jsou z celé koncepce 

nejzásadnější a odvíjí se od nich návaznost všech dalších prací. Do skupiny revitalizačních 

projektů jsem zařadila také kompenzační opatření, která nejen během stavby zajistí 

přirozené životní podmínky většině živočichů v řece a její blízkosti. 

4.1.1 Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov 

 Hlavním důvodem pro vybudování odpadovodu z průmyslové zóny Paskov je 

barevné znečištění, zvýšená pěnivost a zápach vypouštěných vod do řeky. Veškeré 

vypouštěné odpadní vody splňují limity dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., avšak 

podniková ČOV Biocelu Paskov a.s. není schopna odstranit především barevné znečištění 

z výroby celulózy, což ubírá předmětné lokalitě na atraktivnosti. Pro odvedení odpadních 

vod mimo řeku Ostravici uznalo Statutární město Ostrava jako nejschůdnější a přitom i 

nejlevnější koncepční návrh přesunu vyústění odpadních vod pod soutok Ostravice s 

Odrou, přičemž bude stavba navržena v pravobřežní bermě řeky Ostravice na pozemcích 
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v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Slezská Ostrava Muglinov a 

Hrušov. Nový odpadovod bude navazovat na stávající výusť v říčním kilometru 8,6 pod 

Vítkovickým jezem. Hydraulická kapacita současného potrubí je podle měření 

provozovatele 400 l.s-1. Vypouštění odpadních vod do řeky není regulováno a podle 

správce toku není regulace vůbec potřebná. Odvedení odpadní vody z průmyslové zóny 

Paskov bude řešeno sklolaminátovým potrubím Hobas v dimenzi DN 700 a DN 800. 

Kapacita odpadovou bude vyhovovat pro výhledové množství odpadních vod 500 l.s-1 

s kapacitním rezervou 20 %, to je celkem 600 l.s-1. Průtok bude v řešeném úseku 

gravitační. Výpočty směšovací rovnice ukázaly, že po zaústění odpadních vod stávající 

celulózky do řeky Odry pod soutok s Ostravicí nedojde k překročení imisních limitů 

daných Nařízením vlády č. 23/2011 Sb. [35]. 

4.1.2 Sanace řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti 

z minulosti 

 Řeka Ostravice byla v minulosti značně ovlivněna důlní činností. Těžba černého uhlí 

způsobila důlní poklesy, proto je devíti kilometrový úsek, vedený městem, rozdělen v dolní 

polovině neklesajícím prahem. Snížení podélného sklonu dna po neklesající práh, 

způsobilo zanesení dna toku půl metrovými sedimenty, které jsou znečišťovány 

vypouštěním odpadních vod z Biocelu Paskov. Požadovaného výsledku bude dosaženo 

sanací koryta řeky, která je založena na dvou následných krocích:  

 - v odtěžení sedimentů od říčního kilometru 5,827 po Vítkovický jez na říčním 

kilometru 8,7 ve vrstvě do 2 metrů a objemu skoro30 000 m3, 

 - v sanaci a rekonstrukci břehů řeky a jejich opevnění od říčního kilometru 4,6 po 

8,7, poničených důlními vlivy, 

 - v říčním kilometru 4,6 až 5,825 bude provedeno pouze srovnání podélného sklonu. 

 Pod pojmem sanace jsou myšleny úpravy vodního prostředí poznamenané 

negativním antropogenním zásahem, tudíž jde o eliminaci škod v krajině, způsobenou 

důlní činností. Před zahájením úprav bude nutné vytýčit staveniště a inženýrské sítě, 

chránit stromy před jejich poškozením a zajistit uložení přebytečné zeminy na skládce. 

Nově navržené koryto řeky bude mít tvar dvojitého lichoběžníku s šířkou ve dně 26,5 
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metru v úseku 4,6 - 7,568 říčního kilometru a v úseku 7,568 - 8,7 říčního kilometru 

s šířkou ve dně 45 metrů, se sklony břehů 1:2,5, jež budou volně přecházet v bermu 

širokou 6,5 metru se sklonem 1:13, která bude na rostlý terén navazovat plynulým 

napojením. Na upravený terén se rozprostře 15 centimetrů humusu a oseje trávou. V patě 

svahu břehu je navržena záhozová patka se zarovnáním líce. Pro přímou trať se použije 

záhozový kámen do 200 kilogramů a v konkávně koryta do 500 kilogramů. V místech 

výustních objektů a křížení mostů se provede oprava dlažby do betonu a do 

štěrkopískového lože s přechodem přes pohoz z lomového kamene na rostlý, popřípadě 

upravený terén, u výustních objektů může dojít i k úpravě délky potrubí. Při projektu se 

budou také pamatovat na úpravy a opravy stávajících objektů. Na závěr se provede osetí 

trávou a výsadba vhodné zeleně [38]. 

 Nedílnou součástí zásahu do koryta řeky Ostravice je i odtěžení štěrkových lavic 

v úseku od zaústění řeky Lučiny po Vítkovický jez. Těžit by se měly sedimenty z kynety 

pod Vítkovickým jezem na říčním kilometru 8,175 - 8,750, při pravém i levém břehu mezi 

pevnými jezy na říčním kilometru 7,568 - 8,175, pod pevným jezem na říčním kilometru 

7,270 – 7,568 a na levém i pravém břehu od železnice po pevný jez na říčním kilometru 

5,810 – 7,568 [34]. 

 Nezávisle na tomto zásahu, ale v rámci projektu je vydano stavební povolení na 

odtěžení šesti štěrkových lavic z konvexních břehů v úseku 0 až 4,650 říčního kilometru. 

Jedná se o lavice s označením číslo 1, 2, 3, 7, 8 a 9. Provede se odtěžení a dosypání lavic 

do maximální výšky úrovně hladiny při průtoku Q180d. Celkově se odtěží 1110 m3 a založí 

15 m3 štěrku. Z důvodu rozmnožování a ranného vývoje vranky obecné, střevle potoční a 

ryb se mohou tyto práce provádět pouze se břehu a v období od 1.9. do 31.3. kalendářního 

roku [34]. 

4.1.3 Navrhována kompenzační opatření 

 Při realizaci stavebních úprav dojde k zásahům do přirozených biotopů většiny 

živočichů, proto je nutné, alespoň částečně, tyto negativní vlivy kompenzovat. Biologický 

průzkum prokázal v dané oblasti výskyt zvláště chráněných, ohrožený, silně ohrožený, a 

kriticky ohrožený druhů (viz. příloha č. 5). Navrhovaná opatření jsou nutná pouze 

v případech, kdy lze předpokládat jejich pozitivní účinek a jsou navrhována nejen pro 
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zvláště chráněné druhy živočichů. Ochrana spočívá v záchranných transferech dospělých 

jedinců a vývojových stádií z míst ohrožení na místa vhodná pro přežití.Tato kompenzační 

opatření zahrnují: 

4.1.3.1 Vybudování náhradních biotopů pro rozmnožování obojživelníků 

 Spočívá ve vybudování alespoň dvou periodických tůní s proměnlivou výškou 

vodního sloupce (od deseti do sedmdesáti centimetrů) na vhodných místech po obou 

březích toku, o celkové rozloze minimálně sto dvacet metrů čtverečních, a to ještě před 

započetím stavby, aby mohly sloužit jako náhradní stanoviště pro transfery. 

4.1.3.2 Vybudování náhradních krytových stanovišť pro ještěrky a delší živočichy 

 Postačí ponechat minimálně dvě hromady lomového kamení podél vodního toku o 

rozloze dva metry čtvereční a výšce půl metru na vhodných místech.  

4.1.3.3 Výroba a vyvěšení budek pro hnízdění ptáků 

 Toto opatření se zakládá na postavení dřevěných nebo plastových budek, které se 

umístí na určitých stromech v určité výšce vždy podle daného druhu ptáka. Pro Morčáka 

budou zavěšeny nejméně dvě budky ve výšce šest až osm metrů. Pro drobné pěvce, jako 

jsou sýkorky a rehci a pro netopýry se zavěsí minimálně třicet budek ve výšce tří až pěti 

metrů. Vnitřní prostor veškerých budek bude vystlán slámou nebo hoblinami.  

4.1.3.4 Výroba a umístění umělých hnízdních nor 

 Pro hnízdění ledňáčka říčního se do břehu řeky umístí minimálně tři umělé nory. 

4.1.3.5 Údržba travních a lučních porostů  

 Po skončení stavby se bude každý rok střídavě ponechávat bez kosení minimálně pět 

souvislých ploch o výměře sto metrů čtverečních na každém břehu pro zlepšení životních 

podmínek čmeláků, motýlů aj. [30], [37]. 
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4.2 Humanizace řeky Ostravice 

 Pojem humanizace představuje polidštění nebo v našem případě spíše přiblížení 

vodního toku lidem. V postatě jde o soubor staveb, úprav a zásahů do toku a jeho okolí za 

účelem jeho zpříjemnění a nabídnutí tohoto významného přírodního prvku lidem 

k bezstarostnému užívání. Jak je známo, voda působí na člověka po psychické stránce 

velmi pozitivně, proto je příjemné provozovat své volnočasové aktivity v její blízkosti. 

Projekt pamatuje na možnost sportovního vyžití v podobě vodáctví, cyklistiky, in-line 

bruslení, a také na relaxaci na promenádách s občerstvením a na slunících plochách v srdci 

Ostravy. Na následujících stránkách popíši jednotlivé projekty, které nám v rámci 

humanizace zpříjemní život v centu města. 

4.2.1 Cyklostezky 

 Podstatou projektu je výstavba nové cyklistické stezky, rekonstrukce stávajících 

chodníků a jejich přestavba na společnou nebo dělenou stezku pro chodce a cyklisty, 

vybudování nezpevněné komunikace v bermě řeky Ostravice, doplnění veřejného 

osvětlení, zřízení schodišť, ramp a lávky. Návrh bude maximálně využívat současné 

komunikace a vyšlapané pěšiny podél řeky Odry a Ostravice v zastavěném i nezastavěném 

území tak, aby se minimalizovalo kácení zeleně. Stavba zasahuje do katastrálního území 

Petřkovic, Koblova, Hrušova, Muglinova, Slezské Ostravy, Moravské Ostravy, Vítkovic, 

Hrabůvky, Hrabové, Kunčiček a Kunčic nad Ostravicí. Zpřístupnění objektů navržených v 

bermě a na řece zajistí vybudování schodišť a ramp. Nová lávka přes řeku Lučinu 

zpřístupní nově navrženou tramvajovou zastávku „Hrad“ a umožní transfer cyklistů přes 

řeku. Návrh řeší jak cyklistickou dopravu, tak i dopravu pěší. Podél řeky Ostravice 

neexistuje celistvá cyklostezka, ale pouze krátké úseky, které ukončují místními 

komunikacemi. Po dokončení výstavby cyklostezek by se mohli cyklisté bez přerušení 

projet od Hornického muzea až do Hrabové v délce asi jedenáct kilometrů. Projekt 

„Cyklostezky“ je rozčleněn do tří částí [33], [37]. 
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4.2.1.1 Úsek od soutoku Lučina – Ostravice po Koblovský most 

 V této části se projektuje výstavba cyklistických stezek, chodníků, přístupových 

účelových komunikací a zřízení víceúčelové komunikace v bermě řeky Ostravice po obou 

stranách. Celá stavba se dělí na čtyři samostatné úseků: 

 - Úsek A – Cyklostezka na levém břehu - Komenského sady až Hradní lávka 

 - Úsek B – Cyklostezka na pravém břehu - Lávka Kamenec až Slezskoostravský hrad 

 - Úsek C – Cyklostezka - Lávka Kamenec až Koblovský most 

 - Úsek D – Komunikace v bermě v úseku most Boženy Němcové až Hradní lávka 

4.2.1.2 Úsek od Koblovského mostu po areál Hornického muzea na Landeku 

 V této části se projektuje cyklostezka na levém břehu řeky Odry procházející od 

Koblovského mostu po Hornické muzeum na hoře Landek o celkové délce jeden a půl 

kilometrů. Cyklostezka povede břehovou nátrží, kam se z bezpečnostního hlediska 

nainstaluje zábradlí o délce dvanácti metrů. 

4.2.1.3 Řešení cyklistické dopravy od soutoku Ostravice s Lučinou do Hrabové 

 Tato výstavba cyklostezky umožní lidem dojezd z centra města, konkrétně ze 

Slezskoostravského hradu až do městského obvodu Hrabová. Celková délka bude pět a půl 

kilometrů a povede převážně po hrázi a bermou řeky Ostravice, pouze v samotném obvodu 

Hrabová povede krátký úsek stezky po stávající asfaltové komunikaci [33]. 

4.2.2 Objekty na řece 

 V investičním záměru číslo III s názvem Objekty na řece se jedná zejména o 

vybudování nových dílčích objektů na řece a v jejím bezprostředním okolí. Výsledkem 

budou různě zaměřené objekty související s volnočasovými aktivitami, umožňující 

pořádání sportovně rekreačních akcí  

4.2.2.1 Vodácký přístav při soutoku řeky Ostravice s Lučinou 

 Vybudování přístaviště zpřístupní tok vodácké veřejnosti. Jeho umístění je 

plánováno na pravém břehu v říčním km 4,5, což je zhruba 90 metrů pod soutokem řeky 
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Ostravice s Lučinou. Myšlenka vodáckého přístavu vzešla z projektu soukromého 

investora - Vodáckého spolku Campanula, kterým předpokládá „vybudování sportovního a 

zábavního cíle na soutoku Ostravice a Lučiny“, sloužící jako víceúčelové zařízení pro 

vodáky a cyklisty s  restaurací. Provoz bude spočívat v provozování infocentra poskytující 

data o řekách v severomoravském kraji, půjčovny lodiček a dalšího vodáckého vybavení, 

půjčovny a servisu jízdních kol, nabízení výukových programů a samozřejmě i v údržbě 

přístaviště a všeho s ním spojeného [31]. 

4.2.2.2 Horní a střední jez 

 Vybudování jezů na řece Ostravici bylo navrženo jako jeden z prioritních zásahů, 

který zabezpečí konstantní vzdutí hladiny. Jedná se o železobetonové konstrukce tvaru 

jamborova prahu umístěné kolmo na směr proudění, jimiž dojde k přehrazení průtočného 

profilu do dvou třetin a zbývající třetina bude upravena jako rybí přechod a sportovní 

propust, která zatraktivní sjezd řeky pro vodáky. Břehy budou upraveny kamennou 

dlažbou a obohaceny o slunící plochy. Přístupy k jezům budou zajištěny novými schody 

napojenými i na cyklostezky a pěší promenády. Provoz a údržba bude prováděna podle 

obvyklých postupů pro takováto vodní díla. Důležité bude udržování funkčního rybího 

přechodu, nejlépe v nezměněném stavu [31]. 

4.2.2.3 Slunící plochy - vodácké zastávky 

 Tři slunící plochy jsou navrženy mezi středním jezem a pěší lávkou u památníku 

rudoarmějců, které by mohly sloužit také jako zastávky pro vodáky (viz příloha č. 1, obr. č. 

2). Jedná se o platy o rozměrech 6 x 25 m z bezúdržbových a voděodolných desek na bázi 

dřeva a PVC, která budou umístěna na vyspárovaný betonový podklad tak, aby po straně 

směřující k vodnímu toku zůstala spára o šířce cca 10cm. Důležitá bude propustnost těchto 

spár, jelikož jsou navrženy jako úkryty pro obojžívelníky, plazy a drobné zemní živočichy 

během migrace. Provoz těchto objektů bude spočívat v udržování ploch v čistotě včetně 

okolí [31]. 

4.2.2.4 Sportovní a rekreační rameno řeky nad soutokem s Odrou 

 Na pravém břehu řeky Ostravice, před jejím vyústěním do Odry, se v zátopovém 

území rozkládá štěrková terasa, kterou by mělo rozdělit obnovené boční rameno a vytvořit 

tak ostrov. Tento záměr se postupem času rozšířil v koncept, který reagoval na připomínky 
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zástupců vodácké veřejnosti o širším využití obnoveného ramene řeky a o vybudování 

sportovního kanálu, který by umožnil i rekreační aktivity. Podrobný výškový průzkumu 

k tomuto záměru také ukázal nutnost vybudování dalšího vzdouvacího jezu [31]. 

4.2.2.5 Přívoz přes Odru 

 Vybudování přívozu přes řeku Odru bylo původně navrženo jako jedna z více 

možností převedení trasy cyklostezky přes řeku směrem k Národní přírodní památce 

Landek. Nová koncepce cyklostezky je směřována přes Koblovský most a navazuje na 

trasu směrem do Hornického muzea, proto je přívoz nyní považován spíše za jedno 

z možných zpestření na trase. Přívoz by byl jistě atraktivním sezónním prvkem podporující 

cestovní ruch. Plovoucí mola by mohla současně sloužit jako nástupní a výstupní stanice 

pro vodáky s návazností na okolní Sportovně rekreační rameno. Údržbu a provoz bude 

zajišťovat Vodácký spolek Campanula [31]. 

4.2.3 Ostatní objekty kolem řeky 

 Veškeré následující dílčí stavby jsou součástí investičního záměru číslo IV. pod 

názvem - Ostatní objekty kolem řeky, jejichž účelem je stejně jako u ostatních investičních 

záměrů přiblížit řeku a její okolí občanům a návštěvníkům města. 

4.2.3.1 Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží  

 V projektu se předpokládalo zřízení promenádní galerie, která by byla v úseku mezi 

ulicemi Kostelní a Matiční po celé délce nábřeží vysunuta nad hladinu řeky, což by 

umožnilo bezpečný pěší a cyklistický provoz (viz. příloha č. 1, obr. č. 3). Z důvodu nového 

řešení cyklistické a pěší dopravy a vyjádření Povodí Odry, s.p. byla koncepce změněna. 

Nové řešení navazuje na projekt Cyklostezky a pěší a přístupové komunikace, které nově 

řeší i pěší a automobilovou dopravu před budovou Krajského soudu. Prostor po úpravách, 

které zahrnují novou kamennou dlažbu, veřejné osvětlení a městský mobiliář a po výstavbě 

visuté galerie, získá náležitý vzhled, odpovídající důležitosti této budovy. Postaveny budou 

2 visuté galerie, před budovou Krajského soudu a návaznosti na ulici Matiční navrženy ve 

výšce 1 m nad úrovní 100-leté vody. Galerie otevřou nový pohled na řeku a budou také 

doplněny stylovým veřejným osvětlením v zábradlí. Součástí této stavby je také navýšení 
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stávající nábřežní zdi, kvůli umístění trasy cyklostezky v tomto úseku, která bude po 

navýšení zdi a vyrovnání okolního terénu vedena podél řeky (viz. příloha č. 1, obr. č. 4) 

[39]. 

4.2.3.2 Bezbariérové řešení pěší lávky u památníku Rudoarmějců  

 Stávající pěší lávka přes řeku Ostravici v Komenského sadech u památníku 

rudoarmějců má velmi nevhodné bariérové nástupy – pro vstup i výstup z lávky je na obou 

stranách nutno překonat velký výškový rozdíl po strmém schodišti. Na pravém břehu lávka 

navazuje na úzký chodníku podél silně zatížené ulice Bohumínské, kterou musíme 

překonat a následně využit nevhodné stávající ocelové schodiště, abychom se dostali na 

Slezskou Ostravu a do Muglinova. Pěší lávka je zároveň využívána jako energolávka, která 

vede inženýrské sítě přes koryto řeky Podle návrhu bude lávka u levobřežního nástupu 

doplněna bezbariérovou rampou. Na pravém břehu lávku rovněž doplní rampa navazující 

na stávající chodník v ul.Bohumínské. Vlastní těleso lávky bude prodlouženo přes ulici 

Bohumínskou až do svahu ulice Na Mundlochu s návazností na stávající cyklotrasy a pěší 

komunikace [39]. 

4.2.3.3 Výtvarné objekty kolem řeky  

- Výtvarný objekt A – soutok Ostravice s Lučinou  

 Ostroh soutoku řek Ostravice a Lučiny je atraktivním místem, v blízkosti 

Slezskoostravského hradu, pro umístění výtvarného objektu doplněného údaji o řekách 

Ostravici a Lučině. Objekt, jehož tématem bude řeka, postaví z betonu, kámen, případně 

jejich kombinace o výšce 2-3 metry Pěší přístup bude umožněn od nově navržené 

cyklostezky na pravém břehu Ostravice. 

- Výtvarný objekt B - Seidlerovo nábřeží 

 Další výtvarný objekt doplnil Seidlerovo nábřeží. Tématem tohoto objektu bude 

„zrození nové řeky“. Měl by byl umístěn v těsné blízkosti navrženého posezení nad řekou. 

Předpokládaná výška objektu bude 2,5-3 metry a použitý materiál by měl být kámen, kov, 

popř. kombinace. Pěší přístup zajistí navržené okolní pěší plochy.  
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- Výtvarný objekt C - Kamenec 

 Na levém břehu řeky Ostravice za  radniční budovou je navržen nový přístup 

k nábřežní zdi a vyhlídkové ploše s lavičkami. Navržený výtvarný objekt bude umístěn na 

protějším pravém břehu řeky Objekt bude začleněn do zeleného pásu mezi břehem a 

cyklostezkou. Doplní ho vyhlídková plošina na koruně hráze, ze které bude vedeno široké 

schodiště do bermy. Tématem bude. připomínka historie hornické Ostravy. Plánovaná 

výška objektu bude 2-3 metry a použije se kámen, beton nebo kov. Pěší přístup zajišťuje 

stávající pěší komunikace. 

- Výtvarný objekt D – soutok s Odrou 

 Při soutoku řek Ostravice a Odry bude postaven poslední výtvarný objekt, který bude 

mít charakter věže, v horní části s mobilním a světelným prvkem. Tématem výtvarného 

objektu bude opět řeka, doplněn informacemi o řekách Ostravici a Odře. Předpokládané 

rozměry objektu jsou 12-16 metrů a materiál - beton, kámen, kov, sklo, plast, případně 

jejich kombinace.Objekt na ostrohu soutoku se dobře pohledově uplatní z protějšího břehu 

řeky Odry z navržené cyklostezky na Landek [32]. 

4.2.4 Revitalizace Komenského sadů 

 Revitalizace Komenského sadů zahrnuje především komplex terénních a 

rekultivačních prací, úprav stavebních, inženýrských, sadovnických a pěstitelských, jako 

jsou úpravy zelených ploch, zpevňování hrází, veřejné osvětlení, výsadba zeleně, výstavba 

vodních prvků aj. Návrh se nejvíce zaměřuje na zjevné a nefunkční prvky a pouze 

nejnutnější zásahy, podmíněné úpravou komunikace a funkčními změnami určitých částí. 

Prioritou je přesouvání, úprava a revitalizaci již stávající zeleně. Sady o délce 1,3 

kilometru a rozloze 30 hektarů se nachází v zastavěném území. Jedná se o centrální 

městský park a jeden z nejrozsáhlejších městských parků v České republice, který nabízí 

širokou škálu využití pro každodenní rekreaci a relaxaci. Můžeme zde nalézt fontány, 

památníky, dětská hřiště, prodej suvenýrů a občerstvení, ale také pěší a cyklistické trasy, 

malá sportovní zařízení a kondiční dráhy [36]. 
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5. TECHNOLOGICKÁ OPATŘENÍ – MINIMALIZACE IMISNÍ 

 ZÁTĚŽE 

 Jelikož připravovaná stavba přímo souvisí se zlepšováním podmínek životního 

prostředí v Ostravském regionu a s vlastní realizací záměru budou souviset negativní 

projevy, je třeba v průběhu stavby věnovat pozornost následujícím opatřením: 

- U zemních prací s ohledem na možné úniky ropných látek z mechanizmů a strojů do 

půdy a vody se doporučuje: 

 - zajistit sorbční materiál pro likvidaci případné ropné havárie, 

 - u stavebních strojů a mechanizmů používat pouze ekologické (v přírodě 

rozložitelné) oleje a maziva, 

 - opravy strojů a mechanizmů provádět zásadně v dílnách (nikoli na staveništi), 

 - při přerušení stavebních prací budou stroje, mechanizmy nebo dopravní prostředky 

ze staveniště přemístěny na předem určenou odstavnou plochu, kde dodavatel 

zajistí potřebná opatření proti únikům ropných látek. 

- Je také nutné, aby byly stavební stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu i 

z hlediska hlučnosti, jelikož při realizaci stavby musí být dodržovány hygienické limity 

hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

 Další imisní zatížení vyprodukuje provoz těžkých nákladních vozidel spalující 

motorovou naftu. V tomto případě se ovšem jedná o dočasné působení provozu mobilních 

zdrojů, jelikož práce budou probíhat v různou dobu na různých úsecích, přičemž nejsou 

stanoveny konkrétní pojezdové trasy vozidel, proto by bylo zavádějící vypracování 

rozptylové studie, která za daných okolností nemůže charakterizovat imisní zátěž lokality. 

 Porovnáme-li v projektu vypočtené imisní příspěvky znečišťujících látek v blízkosti 

komunikací s imisními limity, je zřejmé, že vyvolaná doprava nebude mít prakticky žádný 

vliv na imisní situaci. Vypočtené příspěvky jsou pouze zlomkem imisních limitů, řádově 

můžeme hovořit o desetinách až jednotkách promile stávajícího imisního pozadí. Roční 

imisní příspěvky budou ještě menší, jelikož v průběhu roku se bude měnit pojezdová trasa 

vozidel. Proto lze říci, že bude vliv prací na imisní situaci zcela nevýznamný. 
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 V současné době jsou platné imisní limity stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 

Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k poloze území jsou v oblasti 

platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Imisní situace lokality je v převážné míře 

ovlivněna emisemi z velkých zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě a místně je výrazně 

ovlivněna dopravou na ulici 1. třídy (Rudná) a především exhalacemi ze sousedního areálu 

společnosti ArcellorMittal [34], [35]. 
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6. TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI SEDIMENTŮ 

 Dekontaminační technologie, používané při nápravě škod na životním prostředí 

způsobených lidskou činností, lze třídit podle dekontaminovaného media nebo 

kontaminantu, podle používané strategie, podle místa realizace, použitého principu a podle 

míry používání a účinnosti. Výběr sanační technologie, které se dále člení do skupin 

fyzikálně/chemické, termické, biologické a jiné, závisí převážně na kontaminantu a 

dekontaminovaném mediu, což jsou v našem případě - zeminy, sedimenty a kaly. 

 Většina sanačních technologií používá buď výhradně nebo v kombinaci tyto tři 

základní strategie: 

 - destrukce nebo změna kontaminantu – používají se při metodách termických, 

biologických a chemických, 

 - extrakce nebo separace kontaminantu od environmentálního media – používají 

ošetření zeminy pomocí termické desorpce, praní, extrakce rozpouštědly a odsávání 

půdního vzduchu, 

 - imobilizace kontaminantu – zahrnují stabilizaci, solidifikaci a „contaiment“ 

technologie (umístění na zabezpečené skládce nebo konstrukce kalových stěn). 

 Při výběru a kombinaci metod je nezbytné používat ty, které zajistí nejefektivnější 

transportní mechanismus, aby se zajistila co nejvyšší celková účinnost. Při likvidaci 

ekologických škod všeobecně platí, že jediná sanační technologie zpravidla nestačí na 

potřebné vyčištění kontaminovaného prostoru. Pro zajištění potřebné dekontaminace tak 

většinou bývá kombinováno více jednotlivých technologických postupů. 

 Dle místa realizace se technologie dělí na dvě podstatné skupiny: 

 Technologie „ex situ“ se provádí v zařízeních nebo na plochách k tomuto účelu 

specificky zřízených a odpovídajícím způsobem zabezpečených. Vyžadují odtěžení a 

transport kontaminovaného materiálu na dané místo. Jsou účinnější, snáze kontrolovatelné, 

šetrnější k životnímu prostředí, ale také výrazně dražší. 
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 Technologie „in situ“ se realizují přímo na místě, jejich výhodou jsou značně nižší 

náklady, nevýhodou je však obtížnější kontrola průběhu sanace a možné nerovnoměrné 

odstraňování kontaminantu způsobené nehomogenitami v čištěném horninovém materiálu. 

 Další kriteria třídění dekontaminačních technologií je míra používání a účinnost, 

která slouží výhradně k hrubé orientaci a jsou relevantní spíše až v souvislosti s konkrétní 

kontaminovanou lokalitou. Při praktickém výběru některé z technologií je podstatné zda 

jsou kontaminanty fyzikální, chemické nebo mají toxikologické vlastnosti, o jaké 

kontaminovanét medium se jedná (zeminy, sedimenty a kaly; podzemní vody, povrchové 

vody, aj.), jaké jsou geologické, hydrologické a klimatické poměry lokality a v neposlední 

řadě i ekonomické aspekty. 

Zeminy, sedimenty a kaly (dále jen tuhá fáze) 

 Tuhá fáze bývá tvořena anorganickými a organickými látkami, které lze dělit podle 

velikosti částic. Částice menší než 1000 nm jsou označovány jako koloidní částice, které se 

bez přídavku flokulantů jen obtížně usazují. Anorganické složky tuhé fáze bývají 

prezentovány oxidy, uhličitany a sírany, křemičitany, a jílovými minerály. Obsah 

uhličitanů se umožňuje tlumit změny pH při kontaktu tuhé fáze s kyselými látkami. Oxidy 

některých kovů se podílejí na sorpci kontaminantů a u křemičitanů a jílových minerálů 

v tuhé fázi je podstatný jejich podíl na schopnosti tuhé fáze zadržovat kationty a jejich 

poměrně velká plocha povrchu. Organické složky tuhé fáze vznikají nahromaděním 

odumřelé rostlinné hmoty a částečně rozložených a částečně resyntetizovaných rostlinných 

a živočišných ostatků. Odumřelé organické látky obsažené v tuhé fázi se biologicky 

rozkládají a vytváří humus, tedy tmavě zbarvenou amorfní organickou složku. Měrný 

povrch a adsorpční kapacita huminových látek je vyšší než u křemičitých minerálů [8].  

 Vzhledem k faktu, že dosud nebyl vyhlášen vítěz výběrového řízení na proveditele 

stavby, není známa vybraná skládka odpadu ani technologie, jakou bude dekontaminace 

sedimentu provedena. Z výsledků analýz vzorku sedimentů a kalů (viz. příloha č. 2 a č. 3) 

víme, jaké látky a v jaké koncentraci se v sedimentech nacházejí a z výsledků je pouze 

zřejmé, že sedimenty splňují parametry pro uložení na interní skládku odpadu. Kromě 

sedimentů by měly být odtěženy také části štěrkových lavic, ale protože je situace stejná, 
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jako v předchozím případě, víme pouze, že část odtěženého štěrku bude při pracích 

v korytě opět použita.  

 

7. ZÁVĚR 

 Již od roku 2003 si Statutární město Ostrava pohrává s myšlenkou obrovské 

koncepce „Revitalizace a humanizace řeky Ostravice“. Jedná se o soubor na sebe 

navazujících projektových záměrů, které by měly řeku vyčistit, splavnit a vytvořit pro lidi 

maximálně příjemný a plnohodnotně využitelný prostor pro volnočasové aktivity, 

samozřejmě se v projektech pamatuje i na živočichy žijící ve vodním toku i jeho okolí. 

 Podle prvotních plánů měla být revitalizace kompletně dokončena na jaře roku 2013. 

Například stavba Projektu odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov měla být 

zahájena v únoru 2009 a dokončena v srpnu následujícího roku. Ovšem realita je úplně 

jiná. Dnes je konec dubna 2012 a podle informací z odboru strategického plánování 

Ostravské radnice je na stěžejní projekty teprve vypsána hospodářská soutěž. Největší 

problémy nastaly na Ministerstvu financí, které značně pozdrželo výplatu slíbených dotací. 

To však neodradilo vedení města a 11.7.2011 alespoň částečně začalo s projekty jezů a 

slunících ploch, sloužících zároveň jako vodácké zastávky (viz. příloha č. 6). Prostor pro 

práci je však omezen, s mnoha stavebními pracemi se musí vyčkat, dokud nebudou 

odtěženy sedimenty. Termín dokončení stavby je v únoru 2013, ale stavitelé jsou 

optimističtí a předpokládají dokončení stavby již na podzim letošního roku. 

 Pokud se na koncepci „Revitalizace a humanizace řeky Ostravice“ podívám jako na 

celek, tak považuji za Revitalizační opatření ve smyslu uvedení toku do přírodě blízkého 

stavu pouze vybudování odpadovodu, který toku velice prospěje a veškerá kompenzační 

opatření pro oživení lokality. S odtěžením sedimentů se ztotožňuji jen částečně, samotné 

odtěžení usazenin z výpustí odpadních vod a dalších sedimentů je v pořádku, ale 

odtěžování štěrkových lavic, vnímám zase jen jako úpravu toku a zásah do přirozených 

procesů v korytě toku. Zbytek koncepce je čistě jen humanizace za účelem nalákání 

obyvatel Ostravy do centra města.  



Kateřina Králová: Revitalizace řeky Ostravice 

 2012  - 35 - 

 Podle mého názoru lidé velice ocení cyklostezky. Nejen, že 16 kilometrový úsek 

umožní přesun z Landeku až do Hrabové, ale napojením na další stezky je možné se dostat 

až do Beskyd. Také usnadní cyklistickou dopravu v rámci Ostravy, z důvodu velkého 

provozu a mnoha čistě pěších zón je pohyb na kole po centru Ostravy problematický. 

Vodácká veřejnost zajisté velmi ocení veškeré projekty spojené se splavněním řeky, ať už 

vodácký přístav, jezy, tak i vybudování sportovního kanálu. 

 Co se týče ostatních humanizačních projektů, tak si nejsem moc jistá jejich využitím. 

Všichni chceme žít v pěkném a čistém prostředí a nechat na sebe působit sílu a pozitivní 

psychické účinky vody, ale obávám se, aby sice krásné, ale takto nákladné realizace nezely 

prázdnotou, popřípadě si je neusurpovala jen určitá část obyvatelstva nebo v nejhorším 

případě nebyly poničené vandaly. Obávám se, že pokud nemají lidé dodnes potřebu 

centrum města navštěvovat, jakákoliv „atrakce“ tohoto směru je nepřitáhne. Upřímně ale 

doufám, že teď už vše půjde podle plánů a jednou se při výletu na kole zastavíme na 

občerstvení a nabrání dalších sil u vodáckého přístavu. 
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