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ABSTRAKT  
Bakaláīská práce je zaměīena na revitalizaci zatrubněné části toku Bíliny v místě 
Ervěnického koridoru. Cílem bude odstranění levé dvojice trub a vytvoīení nového 
koryta, které bude po pīírodní stránce lépe začleněno do krajiny. Model a následný 
návrh je vytvoīen v programech Autodesk Civil3D a AutoCAD. Výpočet kapacity nového 
koryta vodního toku byl proveden programem HEC-RAS.  
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ABSTRACT  
This bachelor thesis is focused on revitalization of the tubular part of the Bílina river 
at Ervěnický koridor. The aim will be to remove the left pair of tubes and create a new 
riverbed, which will be naturally integrated into the landscape. Model and design 
is created in Autodesk Civil3D and AutoCAD. The capacity of the new riverbed was 
calculated using the HEC-RAS program.  
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1. Úvod 
Již od stUedovEku probíhaly vodohospodáUské zásahy v údolích potok] a Uek. Doba 

nejvEtších technických zásah] do vodního prostUedí ale nastala až koncem 
devatenáctého století. S rostoucími nároky na ochranu staveb, lom] a zemEdElských 
ploch pUed zaplavováním a zamokUením vycházeli vstUíc nové technické možnosti. Tyto 
úpravy se soustUedily pUevážnE na zkapacitnEní sítE vodních tok] za účelem rychlého 
odvádEní vody. Na protipovodOové regulace navázaly zemEdElské úpravy drobných 
vodních tok], umožOující funkci plošných odvodOovacích soustav. Z krajiny se začaly 
ztrácet potoky a Uíčky a jejich místo zaujaly upravené vodní toky, svodnice, kanály a trubní 
pUeložky. [5] 

Za více než sto let u nás byly technicky upraveny tisíce kilometr] potok] a Uek. 
Celkový rozsah upravenosti činí desítky procent z celkové délky sítE vodních tok]. 
VýraznE byl zredukován prostorový rozsah pUírodních pr]točných pás]. Z ekologického 
hlediska se jednalo o masakr prvk] pUírody a krajiny, vázaných na vodní toky a nivy. 
PUicházíme však na to, že jde i o velký problém vodohospodáUský. Technicky upravená 
koryta odvádEjí bEžné i povodOové pr]toky z krajiny významnE rychleji než koryta 
pUírodní. Omezují a oddalují tlumivé rozlivy do nezastavEných niv. Za sucha krajinu 
vysušují, za povodní zhoršují její vznik a zesilují pr]bEh a dopady na zastavEná území. 

Naše fungování v kulturní krajinE se neobejde bez jisté míry upravenosti vodních tok]. 
Jde však o únosnost této míry v]či pUírodE. Je celkem zUejmé, že významná část 
technických úprav nepUináší a mnohdy ani nikdy nepUinášela pUimEUené hospodáUské 
efekty, naopak rozsah škod na pUírodE a vodním režimu krajiny podstatnE pUesáhl meze 
únosnosti. [4] „Vodu neoceníme, dokud nám studna nevyschne, a to platí o všem 
v životE.“ [Benjamin Franklin] V této situaci bylo tUeba hledat cesty zpEt, snažit se vrátit 
část upravených potok] a Uek do stavu bližšímu pUírodE, zasypat a zbourat stávající 
technicky Uešená koryta a vybudovat nová, pUírodE blízká, koryta. Tak se zrodila 
pUedstava revitalizací. [4] 
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2. Cíle práce 
Hlavním cílem mé bakaláUské práce je navrhnout revitalizační opatUení pro zatrubnEný 

úsek vodního toku Bíliny. Seznámíme se s daným úsekem, bude provedeno zhodnocení 
stávajícího stavu a návrh nového otevUeného koryta. 

Práce je rozdElena na tUi části. V první části práce budou popsány pr]vodní údaje 
výstavby a současný stav ErvEnického koridoru. V dalším kroku vysvEtlíme princip a 
význam provádEní revitalizací ve vodním hospodáUství. A poslední část je vEnována 
možnostem návrhu včetnE volby a vlastní provedení jednoho z návrh]. 

Cíle práce tedy jsou: 

 Zhodnocení stávajícího stavu 

 Seznámení s revitalizacemi 

 Návrh revitalizace 
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3. Pr]vodní údaje zájmové lokality 

3.1. Správní údaje 

 Název kraje    Ústecký 

 Název obce    Most, Vysoká Pec 

 Názvy katastrálních území  ErvEnice, Vysoká Pec 

 Název vodního toku  Bílina 

 Číslo hydrologického poUadí 1-14-01-001 

 Povodí    OhUe 

3.2. UmístEní a charakter úpravy 

Pramen Ueky Bíliny se nachází v oblasti Krušných hor, severnE od Chomutova. 
Protéká smErem na severovýchod Mosteckou pánví mezi Krušnými horami a Českým 
stUedohoUím, kde se vlévá do Labe. [10] 

Účelem stavby je revitalizace Ueky Bíliny v oblasti ErvEnického koridoru. Délka 
zájmového území je cca 3,1 km. V současnosti je zde tok Bíliny pUevádEn dvEma 
dvojicemi nadzemního potrubí o pr]mEru DN 1200. Cílem bude zrušení levé dvojice trub 
a vytvoUení nového koryta, které bude po pUírodní stránce lépe začlenEno do krajiny. 

 

Obr.1 Povodí Ueky Bíliny v místE ErvEnickém koridoru 
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3.3. Historie Bíliny a výstavba ErvEnického koridoru 

Povodí Ueky Bíliny bylo za poslední století značnE ovlivnEno tEžební činností. Teka 
Bílina je jednou z nejvíce transformovaných tok] na území Česka. NapU. v oblasti 
Mostecké pánve je témEU nemožné identifikovat p]vodní trasu toku. Celková délka toku 
Bíliny byla zkrácena témEU o 3,9 %. [12] Z d]vodu výstavby lom] pro tEžbu hnEdého a 
černého uhlí byla potUeba toky regulovat a pUeložit. Vybudovala se Uada pUeložek a 
koridor]. NejvýraznEjší úprava provedená zatrubnEním a pUevedením Ueky Bíliny byla 
výstavba ErvEnického koridoru. [10] 

ErvEnický koridor je dílo, které vzniklo v osmdesátých letech dvacátého století 
bEhem druhé etapy budování vodohospodáUské soustavy, která mEla sloužit jako 
náhrada za p]vodní nádrž DUínov. [11] Jelikož se jedná o nejvEtší zrušenou nádrž 
v Česku, náhradní opatUení se musela rozdElit na šest staveb, které tvoUily celek 
vodohospodáUské soustavy. [2] 

Počáteční návrh studie technického Uešení pUeložky Bíliny, byl vytvoUit otevUené 
lichobEžníkové koryto s použitím tEsnícího prvku z PVC nebo asfaltové malty. Dle 
prognózy mosteckého Výzkumného ústavu pro hnEdé uhlí, se v místech koridoru 
očekávaly poklesy v Uádech nEkolika metr], a tak nešlo garantovat dostatečnou 
nepropustnost koryta. Z tohoto d]vodu byla pUeložka Bíliny provedena formou 
zatrubnEní, a to konkrétnE čtyUmi ocelovými troubami s pr]mErem DN 1200 uloženými na 
dUevEných pražcích. [11] 

 
Obr.2 EK - Historická fotka z výstavby [20] 

Obr.3 EK – Současnost 

V následujících desetiletích se škody zp]sobené pUedchozími technicky provedenými 
úpravami na povodí Bíliny začaly projevovat. Koncem osmdesátých let patUilo povodí 
Bíliny mezi nejvíce zatížené oblasti z hlediska životního prostUedí. [10] 

Tuto skutečnost dobUe dokazuje popEvek skaut] ze šedesátých let: 
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„Okolo Mostu vodEnka teče 

kdo si k ní pUičuchne  chytaj ho kUeče. 

Vona neteče  vona jen smrdí 

proto jsou Mostečtí  na ní tak hrdí 

Od toho zápachu zčernala celá 

proto jí Mostečtí Uíkají BElá“ [3] 

3.4. Pedologické a geologické pomEry 

ErvEnický koridor se nachází v oblastech, které jsou využívány pro tEžbu hnEdého 
uhlí. V dotčeném území se pUirozený p]dní pokryv již nevyskytuje. Z pedologického 
hlediska se jedná výhradnE o heterogenní antropogenní navážky, [12] Spodní špatnE 
propustná vrstva zeminy se nachází ve hloubce zhruba 2 m a skládá se ze soudržných 
materiál] charakteru jílovitých zemin a jílovc]. Pokryvné materiály jsou silnE propustné a 
skládají se z nesoudržných materiál], štErko-hlinito-písčitých. [13] 

Ve spodní části zatrubnEného úseku, ve vzdálenosti asi 115 m nad budovou MVE, 
byla zjištEna pozorovací sonda. ZmEUená úroveO hladiny podzemní vody je zhruba 2,8 m 
pod úrovní terénu. 

 
Obr.4 Pozorovací sonda vedle stávajícího potrubí 
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Obr.5 Vrtaná sonda na začátku návrhu [13] 

 
Obr.6 Vrtaná sonda na 0,7 km návrhu [13] 
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Obr.7 Kopaná sonda na 1,55 km návrhu [13] 

 
Obr.8 Vrtaná sonda na 2,25 km návrhu [13] 
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Obr.9 Kopaná sonda na 2,85 km návrhu [13] 

3.5. Hydrologické pomEry 

Hydrologické údaje poskytl ČHMÚ v Ústí nad Labem dne 14.04.2003 pod čj. 
564/OH a jedná se o údaje pro tok Bíliny pUed ErvEnickým koridorem v profilu vodního 
díla Újezd. Údaje jsou vztaženy pro vlastní povodí Bíliny včetnE povodí BUezeneckého 
potoka. Ve variantE b) jsou údaje ovlivnEny čerpáním a nadlepšováním pevnE 
zaústEných pUítok] do pUivadEče pr]myslové vody. 

Údaje v tabulkách nezahrnují vliv manipulací a odbEr] na VD Jirkov a VD JezeUí, 
včetnE vlivu manipulací na objektech PKP a PPV. [6] 

3.5.1. M-denní pr]toky 

 Bílina - VD Újezd 

 

Minimální pr]tok v BílinE na výpusti z VD Újezd je Q = 0,150 m3/s. M-denní vody jsou 
ovlivnEny provozem MVE ErvEnický koridor. [6] 

M ンヰ ヶヰ Γヰ ヱヲヰ ヱヵヰ ヱΒヰ ヲヱヰ ヲヴヰ ヲΑヰ ンヰヰ ンンヰ ンヵヵ ンヶヴ
;ぶ  QﾏS ふﾏンっSぶ ヱくΑヶ ヱくヱΑ ヰくΒΓ ヰくΑヵ ヰくヶヴ ヰくヵン ヰくヴΑ ヰくヴ ヰくンン ヰくヲΒ ヰくヲヴ ヰくヰΑΒ ヰくヰンΓ
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Obr.10 Vodní dílo Újezd 

3.5.2. N-leté pr]toky 

 Bílina - VD Újezd 

 

3.5.3. Manipulace s vodou 

 Vodní dílo Újezd 

Na základE hydrologické pUedpovEdi pUi očekávání pUíchodu povodnE, lze v pUedstihu 
pUed-vypustit zásobní prostor nádrže tak, aby bylo bEhem povodnE reálné doplnEní 
zásobního prostoru alespoO na úroveO pUed povodní. Maximální pr]tok pro koryto Bíliny 
pod VD Újezd je dle manipulačního Uádu vodohospodáUské soustavy 10 m3/s. [6] 

N ヱ ヲ ヵ ヱヰ ヲヰ ヵヰ ヱヰヰ
Qﾐ ふﾏンっSぶ ヵくヵ Β ヱヴくヵ ヲヲ ンヲ ヵヲ Αヵ
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Obr.11 KUivky prázdnEní nádrže VD Újezd [6] 

 Spojovací koryto Podkrušnohorského pUivadEče 

Jedná se o železobetonové prefabrikátové koryto, které je využíváno za povodOového 
stavu, nebo pUi nečekaných událostech. Maximální kapacita spojovacího koryta je 12 
m3/s. Za soutokem v oblasti ErvEnického koridoru nelze vyloučit soubEh pr]tokových 
stav] z VD Újezd. [6] 

 
Obr.12 Pr]tokové schéma manipulace s vodou na povodí Bíliny [6] 
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4. Stávající objekty na toku 

4.1. Vtokový objekt 

Jedná se o železobetonovou monolitickou jímku s rozmEry 17,3 × 5,7 m, ze které 
vedou čtyUi odbErné vtoky do jednotlivých potrubí. Vtoky jsou opatUeny strojnE stíranými 
česlemi a regulačním hrazením. Pro zajištEní tlakového režimu v potrubí jsou vtoky 
na levé dvojici potrubí zahrazeny dvoudílnými hradicími tabulemi. PUi pUekročení odtoku 
4 m3/s z VD Újezd se dle manipulačního Uádu MVE EK hrazení tabulemi zvedne. [6] 

 
Obr.13 Vtokový objekt na ErvEnický koridor a MVE 

4.2. Trubní vedení a nouzové odpadní koryto ErvEnického koridoru 

Nadzemní vedení EK je tvoUeno ze čtyU ocelových potrubí DN 1200 uložených 
volnE na pražcích. Pražce je potUeba v pUípadE pokles] podsypat, aby se pUedešlo vzniku 
nebezpečných podélných napEtí v potrubí. Pro tyto účely slouží provozní komunikace 
vedená podél potrubí, složena ze silničních panel] KZD 360/120/15. Maximální kapacita 
trubní pUeložky EK včetnE MVE je 10 m3/s.  

Nouzové odpadní koryto je situováno vlevo od potrubí a plní funkci odvodnEní 
plánE nebo pUípadné zachycení pr]tok] za poruchového stavu. Maximální kapacita 
koryta je 8 m3/s. [6] 
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Obr.14 Nouzové koryto a potrubní vedení EK 

4.3. MVE ErvEnický koridor 

MVE ErvEnický koridor je osazena dvEma Bánkiho turbínami. Jedná se o automatizovaný 
provoz obou turbín, Uídící se dle pr]toku. Minimální hltnost jedné turbíny je 0,240 m3/s. 
Maximální hltnost obou turbín je 2,400 m3/s. Voda k turbínám je vedena pravou dvojicí 
ocelového nadzemního potrubí DN 1200. Levá dvojice potrubí, také DN 1200, slouží 
k pUevedení zbytkového pr]toku Bíliny, který už nepojme pUivadEč pro MVE. Dále je tu 
záložní obtokové potrubí o pr]mEru DN 600, které je opatUeno klapkovým uzávErem a 
otevírá se pouze pUi pUekročení odtoku 8 m3/s z VD Újezd, když jsou obE turbíny 
odstaveny z provozu. Automatické odstavení MVE nastává také v pUípadech výpadku 
rozvodné sítE pUi malém pr]toku vody. [6] 

 
Obr.15 MVE a trubní vedení ErvEnický koridor 
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4.4. Výtokový objekt obtokového potrubí 

Levá dvojice obtokového potrubí se na konci vlévá do železobetonového výtokového 
objektu obdélníkového p]dorysu o rozmErech 17,2 x 7,4 m. Výtokový objekt se skládá ze 
spadištE a následného vývaru po pUekonání výškového pUepadu. Z výtokového objektu 
už pokračuje otevUené koryto, které se spojuje s odtokovým korytem od MVE a společnE 
se vlévá do upraveného otevUeného koryta Bíliny. [6] 

 
Obr.16 Výtokový objekt potrubí EK 
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5. Teorie revitalizací vodního hospodáUství 
Revitalizace by nemEly být vnímány jenom v užším, biologickém smyslu jako 

znovuoživení, by[ to je jejich významnou součástí. Revitalizacemi v širším smyslu se 
rozumEjí takové zásahy, které se snaží posílit pUírodní a krajinné hodnoty a současnE 
pUíznivé vodohospodáUské funkce vodního prostUedí. Tato jednota pUínos] se mimo jiné 
promítá v pevném pUesvEdčení, že v oblasti revitalizací mají biolog, krajináU a 
vodohospodáU hledat společný postup. [5] 

 

Obr.17 Ukázka revitalizace vodního toku LodEnice [17] 

Nejd]ležitEjší efekty, které mohou pUinášet revitalizace: 

 Zadržování vody v krajinE. Kompenzace ochuzování malého vodního obEhu. 

 Vyrovnávání odtokových pomEr]. Nejd]ležitEjší je zadržení vody ve zvodnElém a 
zeminovém prostUedí, v nivách, mokUadech a v korytech vodních tok]. Tyto prvky 
zadržují vodu ze srážek a vytváUejí podmínky pro její pomalý odtok. 

 Možnosti rozlivu do potoční nebo Uíční nivy, které umožOují zpomalení pr]chodu 
povodOových vln a d]sledkem toho jejich transformaci. 

 Obnova a zkvalitOování vodních, mokUadních a na nE navazujících biotop] 
s výskytem mnoha vzácných a zvláštE chránEných druh] rostlin a živočich]. 

 Zlepšení jakosti vody a podpora proces] samočištEní. [5] 

 



N=┗ヴｴ ヴW┗ｷデ;ﾉｷ┣;IW デﾗﾆ┌ Bｹﾉｷﾐ┞ ヮﾗ Eヴ┗[ﾐｷIﾆYﾏ ﾆﾗヴｷSﾗヴ┌ Aﾐデﾗﾐｹﾐ B;ヴデﾗジ 
B;ﾆ;ﾉ=ギゲﾆ= ヮヴ=IW 

ヱヵ 
 

Nejd]ležitEjší cíle z ohledu na koryto a biotu Uadíme: 

 Obnovu prostorového rozsahu pUírodE blízkých tvar] koryt vodních tok] a niv. 

 Obnovu pUirozené hydraulické členitosti a pUirozeného pr]tokového režimu 
vodního toku. 

 Obnovení možnosti samovolného vývoje koryta. 

 Zlepšení biologického stavu a obnova pUirozené migrační propustnosti vodního 
toku pro vodní organismy. 

 Zlepšení podmínek pro pUežívání bioty vodního toku za povodní a za sucha. [4] 

5.1. Obnova koryt do pUirozeného pUírodního stavu bez nutnosti 
vEtších úprav 

Touto revitalizační metodou obnovy se zabývají renaturace. 

5.1.1. Samovolná renaturace 

Tento pUístup spočívá zejména v zanášení upravených koryt splaveninami, 
v zar]stání bylinami, dUevinami a v postupném rozpadu umElých opevnEní a dalších 
technických prvk] v korytech. K renaturaci niv dochází v souvislosti s ústupem 
intenzivních forem zemEdElského hospodaUení, s dožíváním odvodOovacích zaUízení a 
s návratem pUirozeného zamokUení. Tyto procesy pUinášejí cenné revitalizační efekty 
zadarmo. PUedevším je nutno pUedcházet jejich zbytečnému maUení samoúčelnE 
provádEnou údržbou vodohospodáUských úprav. Údržba by mEla být omezena pouze na 
skutečnE opodstatnEné činnosti. [5] 

 
Obr.18 Ukázka samovolné renaturace v pUírodE [14] 
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Postup samovolných renaturací je pomalý a v nEkterých pUípadech m]že být 
dosažení plnE uspokojivého stavu velmi vzdálené. Je-li úprava koryta provedena 
souvislým tuhým opevnEním po vEtší délce, nem]žeme zde p]sobením samovolné 
renaturace očekávat dostačující účinky. V takových pUípadech je vhodnEjší zvolit 
revitalizaci, navržením nového pUírodE blízkého koryta. [5] 

5.1.2. Renaturace povodnEmi 

PUirozená koryta a nivy m]žou pr]bEh povodní pUetváUet, nemEní však jejich 
podstatu. Naopak pr]bEh renaturace povodnEmi v upraveném korytE a jeho náležité nivE, 
m]že dosáhnout zásadnEjšího revitalizačního efektu, oproti korytu pUírodního typu. 

V pUípadE částečnE upraveného koryta bez souvislého tuhého opevnEní m]že 
povodní vytvoUená soustava nános] a bUehových nátrží do značné míry obnovit pUírodE 
blízký pr]bEh trasy, pUíčný i podélný profil koryta, a tím v podstatE koryto revitalizovat. 
Následná popovodOová opatUení je tUeba provádEt diferencovanE. V zástavbE obcí a 
v dosahu inženýrských staveb a podobných objekt], vyžadujících ochranu, je na prvním 
místE ochrana pUed škodami, tedy obnova stabilního a kapacitního koryta. Ale v úsecích 
tok] a niv ve volné krajinE je tUeba podporovat obnovu pUirozeného rázu. PUíznivý je 
zejména tlumivý rozliv povodOových pr]tok] v nivách. Proto by odstraOování 
povodOových nános] a bUehových nátrží mElo být provádEno jen v naprosto nezbytné 
míUe, napUíklad pokud by docházelo k neakceptovatelnému narušení cizího majetku. [5] 

V nEkterých pUípadech tEžce upravené koryto se souvislým tuhým opevnEním 
podlehne povodOové destrukci. Naruší se soudržnost konstrukce nepUizp]sobivé 
ke zmEnám koryta a celé opevnEní se rozpadne. Pokud nejsou pádné d]vody pro to, aby 
byla úprava koryta zrekonstruována, napUíklad v blízkosti komunikační stavby nebo 
v místech mEstské zástavby, je vhodné nastalou situaci Uešit formou revitalizace. [5] 
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Obr.19 Účinky dlouhodobé renaturace v korytE [15] 

5.2. Revitalizace koryt vodních tok] a niv 

Jako vodohospodáUské revitalizace se označují opatUení ponejvíce investičního 
charakteru, pUi nichž jsou technicky upravená koryta nahrazována koryty pUírodE bližšími. 
PUi revitalizacích ve volné krajinE je snaha se co nejvíce pUiblížit p]vodní pUírodní 
pUedloze. Obnovit širší potoční a Uíční pásy, v nich vytvoUit členitEjší koryta, mElká a 
pr]tokovE málo kapacitní a podpoUit inundaci do okolní nivy. [7] 

 
Obr.20 Ukázka vodního toku Rokytka po provedení revitalizace [18] 
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Ideální pUípad pro provedení revitalizace je v situaci, kdy existuje vodní tok 
s vysokým sklonem nivelety dna, korytem o pUedimenzované kapacitE a s nevhodnE 
zvoleným tuhým opevnEním, napUíklad za pomoci betonu. Stávající stav nahradíme 
novým meandrujícím korytem s pUíčným profilem, který je podstatnE mElčí a členitý tím, 
že dno a bUehy koryta tvoUí zemina a kamenivo. D]sledkem pUirozeného zvlnEní podélný 
sklon zmenšíme. K dosáhnutí lepšího revitalizačního efektu je vhodné podélný profil 
rozčlenit na stUídající se pasáže menšího a vEtšího sklonu. [5] 

 
Obr.21 Vodní tok Rokytka s betonovým opevnEním pUed provedením revitalizace [19] 

Revitalizace v intravilánu mEst obnovují členitost koryt, ovšem za respektování 
prioritního požadavku protipovodOové ochrany stávající zástavby. [7] 

SmEry revitalizací mohou vycházet z r]zných pUedstav. Obnovy pUírodního stavu, 
estetického vnímání potok] a Uek, ochrana flory a fauny apod. Tyto pUístupy by se mEly 
vzájemnE doplOovat a kontrolovat. K dosažení náležitého efektu revitalizace se lze 
dopracovat nEkolika zp]soby. [5] 
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 Zvýšení omočeného povrchu na jednotku plochy dna 

PUi volbE druhu opevnEní koryta je v rámci revitalizací vhodné zvolit opevnEní pružné, 
napUíklad z kamenného pohozu. Kamenný pohoz zapUíčiní zvEtšení omočeného povrchu 
na jednotku plochy dna. Pro orientační zhodnocení, jak se zmEní velikost omočeného 
povrchu, si lze pUedstavit rovný povrch souvisle pokrytý tElesy kulového tvaru. Jelikož 
omočený povrch bereme včetnE plochy všech jednotlivých kulových objekt], lze 
orientačnE Uíci, že dno pokryté kamenivem m]že mít oproti dnu rovnému omočený povrch 
jeden a p]l až více násobný. 

 
Obr.22 ZnázornEní zvýšení omočeného povrchu betonové desky pokryté kamenivem [5] 

Omočený povrch koryta, včetnE spodních stran kamen], má velký význam pro oživení 
ve vodním toce. Z vodohospodáUského hlediska je významný jeho vliv na intenzitu 
proces] samočištEní vody. Hlavním činitelem samočištEní v drobných tocích je tzv. 
bentos, tedy drobnohledný život na povrchu materiálu dna. [5] 

 Posílení pUirozené stability koryta 

Zpravidla vytváUíme koryto o malé kapacitE s pUípadným inundačním rozlivem do 
okolí. Z tohoto d]vodu m]že být revitalizační koryto pUirozenE stabilnEjší, tedy ménE 
náročné na opevnEní. Pro opevnEní se využívá zejména kamenných pohoz] a zához], 
které se mírným zmEnám koryta pUizp]sobují, a ještE jimi nabývají na stabilitE. PUitom 
však jistá míra nestability, která se projevuje v dotváUení koryta, zvEtšování jeho pUíčné a 
podélné členitosti, vzniku bUehových úkryt] apod., je pUi revitalizacích žádoucí. [5] 
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 Doba zdržení vody v korytE 

Náležitým zdrsnEním povrchu a meandrováním koryta, tedy prodloužením délky a 
zmírnEním podélného sklonu, docílíme zpomalení proudEní, a tím prodloužíme dobu 
zdržení vody v daném úseku. Doba zdržení je rozhodujícím parametrem zejména pro 
sanaci a pUirozené samočištEní vody. [5] 

 
Obr.23 Schéma meandrování v pr]Uezu údolní nivou [16] 

 Zvýšení množství vody v korytE a ovlivnEní hladiny podzemních vod v okolí 

V první UadE si musíme uvEdomit, že proudEní vody v korytE pUírodního typu se 
neodehrává pouze na povrchu v úrovni dna, ale značnou část tvoUí také voda pod 
povrchem. Množství vody proudící korytem a v zeminovém podloží pod úrovní dna, bývá 
v nEkterých pUípadech nadlepšováno vodou podzemní, a naopak v nEkterých pUípadech, 
pUevážnE za vEtšího pr]toku pUi rozlivu do pUidružené nivy, má za následek zvýšení 
hladiny podzemní vody v okolí. V pUípadE souvislého tuhého opevnEní dna a bUeh] 
koryta, není vodní tok ve styku s podzemní vodou a okolím. PUirozená rovnováha mezi 
vodou v korytE, vodou podzemní a vodou v okolní nivE, zde potom nedosahuje 
požadovaného efektu v rámci ochrany krajiny. Ideální pUípad z pohledu na množství vody 
v korytE a zvýšení vody v krajinE, je pUírodní koryto o malé kapacitE členEné t]nEmi. 
Snahou revitalizací je se podobnému prostUedí, které vyhovuje rostlinám a živočich]m, 
alespoO pUiblížit. [5] 
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6. Možnosti návrhu úpravy zájmové lokality 
PUi Uešení konkrétních možností návrhu revitalizace zatrubnEného úseku Ueky Bíliny 

musíme nejprve zvážit, jaká kritéria pro zhotovení novE otevUeného koryta zde bude tUeba 
splnit. 

Jak bylo popsáno v pUedchozích kapitolách, v současnosti plní část trubní pUeložky 
Bíliny po ErvEnickém koridou funkci pUivadEče pro MVE. Nejd]ležitEjším kritériem pUi 
volbE návrhu tedy je, zda tomu tak bude i nadále, nebo jestli se provoz MVE ErvEnický 
koridor pUeruší. ObE z variant mají svoje plusy i mínusy.  

6.1. Varianta návrhu bez MVE 

V pUípadE zrušení provozu MVE ušetUíme náklady na výstavbu, jelikož se 
nemusíme zabývat pUeložením a pUípadnou sanací nebo výmEnou stávajícího potrubí. 
Úprava vtokového objektu by nebyla tak náročná, protože bychom se nezabývali 
vtokovým zaUízením pro potrubní pUivadEč. Zlepšení oproti druhé variantE by nastalo i 
v nadlepšení bEžného pr]toku novE navrženého koryta. A samozUejmE nesmíme 
zapomenout na rozšíUení místa a možností variability návrhu trasy nového koryta, kterého 
i v tomto pUípadE není dostatek, nebo[ se upravovaný úsek nachází v prostoru mezi státní 
silnicí E449 Chomutov - Most a provozní komunikací lomu ČSA. 

6.2. Varianta návrhu s ponecháním MVE 

Když se však na danou situaci podíváme s vEtším nadhledem, je zUejmé, že 
zrušením MVE ušetUíme náklady na výstavbu, avšak pUi jejím ponechání m]žeme z jejího 
provozu očekávat návratnost náklad] na pUeložení pUivadEče a pUípadné snížení náklad] 
z provedení celé stavby. Vzhledem k tomu, že se v dnešní dobE pUihlíží pUedevším k 
ekonomickým kritériím, je tato varianta provedení reálnEjší. 

 

Další kritérium, které musíme zohlednit, jsou výsledky inženýrsko-geologického 
pr]zkumu. 

Podkladní vrstva ErvEnického koridoru se skládá z antropogenních navážek 
nedalekého lomu ČSA. Jak je patrné z kopaných a vrtaných sond na obrázku č. 5 - 9, 
složení horní vrstvy zeminy je z vEtších frakcí štErku písčitého, který je doplnEn o polo-
opracované a opracované valouny. M]žeme zde tedy v pozdEjších návrzích čekat 
problémy s objemnEjším vsakováním vody do podloží. Tento problém byl kdysi i jedním 
z faktor] volby provedení pUeložky Bíliny formou zatrubnEní. Tento problém by se 
samozUejmE dal vyUešit jednoduchým technickým zp]sobem, který se bEžnE využíval za 
dob totality, a to pomocí koryta složeného z betonových desek. Dnes už ale víme, že 
podobný návrh by udElal více škody než užitku. Jelikož Uešíme revitalizace, máme zde 
ještE jiné možnosti, které budou pro danou lokalitu vhodnEjší a budou splOovat veškeré 
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podmínky pro tvorbu bioty. Protože v místE ErvEnického koridoru jsou díky pUedstavené 
soustavE nádrží pomErnE malé m-denní pr]toky, o to více musíme brát ohledy na možné 
vsakování, aby nám v korytE nEjaká voda v]bec z]stala. 

6.3. OpevnEní dna hydroizolační fólií 

Jedna z variant, která se zde nabízí, je použít na opevnEní dna hydroizolační fólii. 
Použitím fólie sice nedosáhneme tak perfektních podmínek pro život jako mají koryta 
pUírodní bez opevnEní, ale oproti betonu nebo kamenné dlažbE je v rámci revitalizačního 
efektu šetrnEjší, jelikož by fólie byla na povrchu obohacena o další materiály, napUíklad 
kombinací zeminy a kamenného pohozu nebo záhozu. Nevýhodou fólií a geotextílií však 
je, že pUi vEtších pr]tocích má kamenivo tendenci klouzat po povrchu fólie, a ta pak není 
dostatečnE chránEna. Částečným Uešením, pro usmErnEní vEtších pr]tok] korytem, by 
bylo zvolit jako profil návrhového koryta složený lichobEžník. Složený lichobEžník je zde, 
zdá se, nejlepší variantou, jelikož kontrolované inundace v místech bermy jsou pro 
revitalizační účely velice žádoucí. ObecnE, rozliv vody z koryta do okolí (pokud se tedy 
nebavíme o intravilánu mEst apod.), má za následek zvEtšení zásob podzemní vody 
v krajinE a mnoho dalších pozitivních efekt]. 

6.4. Varianta návrhu bez opevnEní dna 

Hydroizolační fólii nebo jinému tuhému opevnEní dna se však m]žeme v návrhu 
kompletnE vyhnout. Jedno z Uešení je, provést návrh nového koryta tak, aby se úroveO 
dna nacházela v oblasti špatnE propustného jílového podloží. Posunutím nivelety dna 
k jílovému podloží vyUešíme problém vsakování a koryto lze navrhnout pUírodE blízké bez 
nutnosti dalšího pevného opevnEní. Nevýhodou této varianty návrhu je, oproti variantE 
pUedchozí, likvidace vEtšího množství zeminy. Z toho d]vodu je tato varianta proveditelná 
pouze současnE se skončením provozu nedalekého lomu Československé armády, 
jelikož na finální vnitUní výsypku bEhem rekultivace lomu, bude potUeba množství zeminy 
v Uádech desítek milion] metr] kubických. Tím vyUešíme dva problémy naráz a náklady 
na provedení stavby nebudou tak veliké. Ukončení tEžby uhlí na lomu ČSA je plánováno 
na konec roku 2024, avšak v minulosti bylo toto datum ukončení už nEkolikrát odloženo. 
Na téma rekultivace lomu ČSA zpracoval bakaláUskou práci Vladimír Tichý. [8] 

Hlavní výhodou této varianty je, že bez vEtšího zásahu do opevnEní dna zde necháme 
prostor pro roznášení sediment] a živin vodním tokem, a tím díky tvorbE bentosu na dnE 
koryta toku, vytvoUíme pUíznivEjší podmínky pro samočištEní vody, pro tvorbu a život bioty. 
Jako profil návrhového koryta je zde opEt vhodný složený lichobEžník, ponEvadž pUíliš 
zahloubený jednoduchý lichobEžník by mEl tendenci se časem vlivem vodní eroze ještE 
více prohlubovat. Zatímco v pUípadE složeného lichobEžníku, pUi správnE zvolené, 
nepUíliš kapacitní kynetE, m]žeme očekávat za vEtšího pr]toku rozlivy, a tak se vlivy 
vodní eroze projeví postupným dotvarováním kynety, v nejlepším pUípadE tvorbou t]ní a 



N=┗ヴｴ ヴW┗ｷデ;ﾉｷ┣;IW デﾗﾆ┌ Bｹﾉｷﾐ┞ ヮﾗ Eヴ┗[ﾐｷIﾆYﾏ ﾆﾗヴｷSﾗヴ┌ Aﾐデﾗﾐｹﾐ B;ヴデﾗジ 
B;ﾆ;ﾉ=ギゲﾆ= ヮヴ=IW 

ヲン 
 

slepých ramen. Konečný stav tak bude ještE více odpovídat podmínkám, které se 
vyskytují v pUírodních neupravených korytech vodních tok]. Provedení varianty návrhu 
revitalizace bez opevnEní dna je popsáno v následující kapitole č. 7. 
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7. Zvolený návrh revitalizace zájmové lokality 

7.1. Výpočtové Uešení 

7.1.1. Metoda po úsecích 

Pro numerické stanovení veličin se nejčastEji používá metoda po úsecích. Tato 
metoda výpočtu vychází z Bernoulliho rovnice. (3) 

V prvním kroku je nutno si stanovit smEr výpočtu proudEní. U Uíčního režimu 
proudEní vody se vychází ze známé dolní hladiny vody a dále postupujeme proti proudu 
vody. U bystUinného režimu proudEní je naopak známa horní hladina vody a smEr postupu 
je po proudu vody. [9] 

 
Obr.24 Schéma pro výpočet nerovnomErného proudEní vody [9] 

 

Bernoulliho rovnice pro výpočet metody po úsecích   i待珍ッL珍  髪 h沈 髪 苅日塚日鉄態巽 噺  月沈袋怠 髪 苅日甜迭塚日甜迭鉄態直 髪  hzj   3. 

i0j je sklon dna v daném úseku, ∆Lj je délka úseku, hi a hi+1 jsou hloubky vody v daném 
profilu, g je Coriollisovo číslo, v je pr]Uezová rychlost, g je gravitační zrychlení a hzj je 
celkový součet ztrát, který je určen dle rovnice (4):   月権倹 = 月兼倹 + 月建倹,       4.  

hzj je celkový součet ztrát, hmj jsou ztráty místní a htj jsou ztráty tUením po délce.  
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Ztráty místní hmj jsou vyjádUeny jako absolutní hodnota rozdílu rychlostních výšek, které 
jsou vynásobeny součinitelem místních ztrát つ. Rovnice pro výpočet místních ztrát je:  h陳珍 噺  ど 茅 嵳苅旦日鉄貸苅旦日鉄態直 嵳      5.  

Ztráty tUením po délce htj se vypočítají z délky Uešeného úseku ∆Lj a pr]mErného sklonu 
čáry energie ipj.   月建倹 = 件喧倹茅∆詣倹       6.  

Sklon čáry energie je potom odvozen z Chézyho rovnice.  Q 噺  S 鎚椎珍 茅 C椎珍 茅 紐迎椎珍 茅 件椎珍 ┸     7. 

Q je pr]tok v daném úseku, Spj je pr]mErná hodnota pr]točné plochy, Cpj je Chézyho 
rychlostní součinitel pro daný úsek, Rpj je pr]mErný hydraulický polomEr a ipj je pr]mErný 
sklon čáry energie. Po úpravE Chézyho rovnice m]žeme vyjádUit ipj jako:   件椎珍 噺 町鉄聴妊乳鉄 茅寵妊乳鉄 茅眺妊乳       8. [9] 

7.1.2. Návrhový pr]tok 

Návrhový pr]tok Q100 je stanoven dle manipulačního Uádu z maximálního 
pr]toku koryta Bíliny pod VD Újezd a maximálního pr]toku ze spojovacího koryta 
z Podkrušnohorského pUivadEče. Jelikož nem]žeme vyloučit soubEh pr]tok], návrhový 
pr]tok QN =10+12 =22 m3/s. (Více viz kapitola 3.5.) 

 
Obr.25 Soutok spojovacího koryta PKP do Ueky Bíliny pod VD Újezd 
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7.1.3. Výpočet kapacity koryta 

Výpočet kapacity koryta byl proveden v programu HEC-RAS, který vycházel 
z vloženého modelu z programu Civil3D od společnosti Autodesk. 

 

ふﾆﾏぶ ふﾏンっゲぶ ふﾏぶ ふﾏぶ ふﾏぶ ふﾏぶ ふﾏぶ ふﾏぶ ふﾏぶ
PFぱヱ ヰくヰヰヰヰ ヲヲ ヲヵΓくヴ ヲヶヰくヴΓ ヲヶヰくヶヴ ヲヶヰ ヲヶヰ ヱくヰΓ
PFぱヲ ヰくヰヶヰヰ ヲヲ ヲヵΒくΒヱ ヲヵΓくΓ ヲヶヰくヰヵ ヲヵΓくヴヱ ヲヵΓくヴヱ ヱくヰΓ
PFぱン ヰくヱヲヰヰ ヲヲ ヲヵΒくヲヱ ヲヵΓくン ヲヵΓくヴヴ ヲヵΒくΒヱ ヲヵΒくΒヱ ヱくヰΓ
PFぱヴ ヰくヱヴヰヰ ヲヲ ヲヵΒくヰヱ ヲヵΓくヱ ヲヵΓくヰヵ ヲヵΓくヲヴ ヲヵΒくヶヱ ヲヵΒくヶヱ ヱくヰΓ
PFぱヵ ヰくヲヰヰヰ ヲヲ ヲヵΑくヴ ヲヵΒくヴΓ ヲヵΒくヶヴ ヲヵΒ ヲヵΑくΓΓ ヱくヰΓ
PFぱヶ ヰくヲヶヰヰ ヲヲ ヲヵヶくΒヱ ヲヵΑくΓ ヲヵΒくヰヴ ヲヵΑくヴヱ ヲヵΑくヴヱ ヱくヰΓ
PFぱΑ ヰくヲΒヰヰ ヲヲ ヲヵヶくヶヱ ヲヵΑくΑン ヲヵΑくヶヵ ヲヵΑくΒヵ ヲヵΑくヲヱ ヲヵΑくヲヱ ヱくヱヲ
PFぱΒ ヰくンヴヰヰ ヲヲ ヲヵヶ ヲヵΑくヰΓ ヲヵΑくヲヴ ヲヵヶくヶ ヲヵヶくヶ ヱくヰΓ
PFぱΓ ヰくヴヰヰヰ ヲヲ ヲヵヵくヴ ヲヵヶくヴΓ ヲヵヶくヶヴ ヲヵヶ ヲヵヶ ヱくヰΓ
PFぱヱヰ ヰくヴヲヰヰ ヲヲ ヲヵヵくヲ ヲヵヶくンヱ ヲヵヶくヲヴ ヲヵヶくヴヴ ヲヵヵくΒ ヲヵヵくΒ ヱくヱヱ
PFぱヱヱ ヰくヴΒヰヰ ヲヲ ヲヵヴくヶヱ ヲヵヵくΑ ヲヵヵくΒヴ ヲヵヵくヲ ヲヵヵくヲヱ ヱくヰΓ
PFぱヱヲ ヰくヵヴヰヰ ヲヲ ヲヵヴくヰヱ ヲヵヵくヱ ヲヵヵくヲヴ ヲヵヴくヶヱ ヲヵヴくヶヱ ヱくヰΓ
PFぱヱン ヰくヵヶヰヰ ヲヲ ヲヵンくΒヱ ヲヵヴくΓヲ ヲヵヴくΒヵ ヲヵヵくヰヵ ヲヵヴくヴヱ ヲヵヴくヴヱ ヱくヱヱ
PFぱヱヴ ヰくヶヲヰヰ ヲヲ ヲヵンくヲヱ ヲヵヴくン ヲヵヴくヴヴ ヲヵンくΒヱ ヲヵンくΒヱ ヱくヰΓ
PFぱヱヵ ヰくヶΒヰヰ ヲヲ ヲヵヲくヶヱ ヲヵンくΑ ヲヵンくΒヵ ヲヵンくヲヱ ヲヵンくヲヱ ヱくヰΓ
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PFぱヱΑ ヰくΑヶヰヰ ヲヲ ヲヵヱくΒヱ ヲヵヲくΓ ヲヵンくヰヴ ヲヵヲくヴヲ ヲヵヲくヴヱ ヱくヰΓ
PFぱヱΒ ヰくΒヲヰヰ ヲヲ ヲヵヱくヲヲ ヲヵヲくン ヲヵヲくヴヴ ヲヵヱくΒヲ ヲヵヱくΒヲ ヱくヰΒ
PFぱヱΓ ヰくΒヴヰヰ ヲヲ ヲヵヱくヰヲ ヲヵヲくヱヲ ヲヵヲくヰヴ ヲヵヲくヲヵ ヲヵヱくヶヲ ヲヵヱくヶヱ ヱくヱ
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PFぱヲヱ ヰくΓヶヰヰ ヲヲ ヲヴΓくΒヱ ヲヵヰくΓ ヲヵヱくヰヵ ヲヵヰくヴヲ ヲヵヰくヴヱ ヱくヰΓ
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PFぱヲヴ ヱくヱヰヰヰ ヲヲ ヲヴΒくヴ ヲヴΓくヵΑ ヲヴΓくヶΑ ヲヴΓ ヲヴΓ ヱくヱΑ
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PFぱヲヶ ヱくヱΒヰヰ ヲヲ ヲヴΑくΒヵ ヲヴΓくヰヱ ヲヴΓくヱヲ ヲヴΒくヴヵ ヲヴΒくヴヵ ヱくヱヶ
PFぱヲΑ ヱくヲヴヰヰ ヲヲ ヲヴΑくヴヴ ヲヴΒくヶヱ ヲヴΒくΑヱ ヲヴΒくヰヴ ヲヴΒくヰヵ ヱくヱΑ
PFぱヲΒ ヱくヲヶヰヰ ヲヲ ヲヴΑくンヱ ヲヴΒくヴΒ ヲヴΒくンヴ ヲヴΒくヵΒ ヲヴΑくΓヱ ヲヴΑくΓヱ ヱくヱΑ
PFぱヲΓ ヱくンヲヰヰ ヲヲ ヲヴヶくΓ ヲヴΒくヰヶ ヲヴΒくヱヶ ヲヴΑくヵ ヲヴΑくヵ ヱくヱヶ
PFぱンヰ ヱくンΒヰヰ ヲヲ ヲヴヶくヴΓ ヲヴΑくヶヵ ヲヴΑくΑヶ ヲヴΑくヱ ヲヴΑくヰΓ ヱくヱヶ
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PFぱンヴ ヱくヵヴヰヰ ヲヲ ヲヴヵくンΓ ヲヴヶくヵヶ ヲヴヶくヴヲ ヲヴヶくヶヶ ヲヴヵくΓΓ ヲヴヵくΓΓ ヱくヱΑ
PFぱンヵ ヱくヶヰヰヰ ヲヲ ヲヴヴくΓΑ ヲヴヶくヱン ヲヴヶくヲヴ ヲヴヵくヵΑ ヲヴヵくヵΒ ヱくヱヶ
PFぱンヶ ヱくヶヶヰヰ ヲヲ ヲヴヴくヵヵ ヲヴヵくΑヲ ヲヴヵくΒン ヲヴヵくヱヵ ヲヴヵくヱヶ ヱくヱΑ
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PFぱンΓ ヱくΒヰヰヰ ヲヲ ヲヴンくヶ ヲヴヴくΑヶ ヲヴヴくΒΑ ヲヴヴくヲ ヲヴヴくヲ ヱくヱヶ
PFぱヴヰ ヱくΒヲヰヰ ヲヲ ヲヴンくヴヶ ヲヴヴくヶン ヲヴヴくヵ ヲヴヴくΑン ヲヴヴくヰヶ ヲヴヴくヰヵ ヱくヱΑ
PFぱヴヱ ヱくΒΒヰヰ ヲヲ ヲヴンくヰヵ ヲヴヴくヲヱ ヲヴヴくンヲ ヲヴンくヶヵ ヲヴンくヶヵ ヱくヱヶ
PFぱヴヲ ヱくΓヴヰヰ ヲヲ ヲヴヲくヶン ヲヴンくΒ ヲヴンくΓヱ ヲヴンくヲン ヲヴンくヲン ヱくヱΑ
PFぱヴン ヱくΓヶヰヰ ヲヲ ヲヴヲくヵ ヲヴンくヶΒ ヲヴンくヵヴ ヲヴンくΑΒ ヲヴンくヱ ヲヴンくヱ ヱくヱΑ
PFぱヴヴ ヲくヰヲヰヰ ヲヲ ヲヴヲくヰΒ ヲヴンくヲヴ ヲヴンくンヵ ヲヴヲくヶΒ ヲヴヲくヶΒ ヱくヱヶ
PFぱヴヵ ヲくヰΒヰヰ ヲヲ ヲヴヱくヶΑ ヲヴヲくΒヴ ヲヴヲくΓヴ ヲヴヲくヲΑ ヲヴヲくヲΑ ヱくヱΑ
PFぱヴヶ ヲくヱヰヰヰ ヲヲ ヲヴヱくヵン ヲヴヲくΑヱ ヲヴヲくヵΒ ヲヴヲくΒヱ ヲヴヲくヱン ヲヴヲくヱン ヱくヱΒ
PFぱヴΑ ヲくヱヶヰヰ ヲヲ ヲヴヱくヱヲ ヲヴヲくヲΒ ヲヴヲくンΓ ヲヴヱくΑヲ ヲヴヱくΑヲ ヱくヱヶ
PFぱヴΒ ヲくヲヲヰヰ ヲヲ ヲヴヰくΑ ヲヴヱくΒΒ ヲヴヱくΓΒ ヲヴヱくンヱ ヲヴヱくン ヱくヱΒ
PFぱヴΓ ヲくヲヴヰヰ ヲヲ ヲヴヰくヵΑ ヲヴヱくΑヶ ヲヴヱくヶヲ ヲヴヱくΒヵ ヲヴヱくヱΑ ヲヴヱくヱΑ ヱくヱΓ
PFぱヵヰ ヲくンヰヰヰ ヲヲ ヲヴヰくヱヶ ヲヴヱくンヲ ヲヴヱくヴン ヲヴヰくΑヶ ヲヴヰくΑヶ ヱくヱヶ
PFぱヵヱ ヲくンヶヰヰ ヲヲ ヲンΓくΑヵ ヲヴヰくΓヲ ヲヴヱくヰヲ ヲヴヰくンヵ ヲヴヰくンヵ ヱくヱΑ
PFぱヵヲ ヲくンΒヰヰ ヲヲ ヲンΓくヶヱ ヲヴヰくΑΓ ヲヴヰくヶヶ ヲヴヰくΒΓ ヲヴヰくヲヱ ヲヴヰくヲヲ ヱくヱΒ
PFぱヵン ヲくヴヴヰヰ ヲヲ ヲンΓくヲ ヲヴヰくンΑ ヲヴヰくヴΑ ヲンΓくΒ ヲンΓくΒ ヱくヱΑ
PFぱヵヴ ヲくヵヰヰヰ ヲヲ ヲンΒくΑΓ ヲンΓくΓヶ ヲヴヰくヰΑ ヲンΓくヴ ヲンΓくンΓ ヱくヱΑ
PFぱヵヵ ヲくヵヲヰヰ ヲヲ ヲンΒくヶヶ ヲンΓくΒヴ ヲンΓくΑ ヲンΓくΓヴ ヲンΓくヲヶ ヲンΓくヲヶ ヱくヱΒ
PFぱヵヶ ヲくヵΒヰヰ ヲヲ ヲンΒくヲヴ ヲンΓくヴ ヲンΓくヵヱ ヲンΒくΒヵ ヲンΒくΒヴ ヱくヱヶ
PFぱヵΑ ヲくヶヴヰヰ ヲヲ ヲンΑくΒヴ ヲンΓ ヲンΓくヱヱ ヲンΒくヴヴ ヲンΒくヴヴ ヱくヱヶ
PFぱヵΒ ヲくヶヶヰヰ ヲヲ ヲンΑくΑ ヲンΒくΒΒ ヲンΒくΑヴ ヲンΒくΓΒ ヲンΒくン ヲンΒくン ヱくヱΒ
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Obr.26 Prostorový pohled modelu návrhu pUi pr]toku Q100 z programu HEC-RAS 

7.2. Návrh pUíčného Uezu 

Ve výsledku je navržen složený lichobEžníkový profil se stEhovavou kynetou, pro 
pUevedení kapacity Qm60 = 1,97 m3/s, v úsecích bez stabilizačního prahu. Kyneta je šíUky 
ve dnE 1,0 m, se sklony svah] 1 : 2 a hloubkou 0,6 m pod oboustrannými bermami. Bermy 
mají šíUku ve dnE 40 m a sklony svah] 1 : 2,5 do upravené bUehové linie. Na levém svahu 
ve vzdálenosti 5 m od dnové linie, je navržena lavička o šíUce 1 m, která v pUípadE násypu 
tvoUí korunu hráze levého bUehu a v pUípadE záUezu pokračuje svah 1 : 2,5  do úrovnE 
stávajícího terénu. 

 

 
Obr.27 Návrh pUíčného Uezu 
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7.3. Trasa 

SmEr a výškové umístEní navržené bermy složeného lichobEžníku z velké části 
odpovídá niveletE dna p]vodního nouzového koryta, které je na pravém bUehu rozšíUeno 
a na levém bUehu upraveno dle potUeby. Vlastní kyneta v daném prostoru mezi hrázemi 
berem meandruje a tvoUí vodící prvek pro pr]toky zhruba do Qm60 = 1,96 m3/s. PolomEry 
oblouk] kynety jsou pUevážnE R = 180, pouze poslední oblouk má polomEr R = ヱヰヰく 

7.4. Podélný profil 

7.4.1. Sklony nivelety bermy 

Sklon nivelety bermy na začátku úseku je 10,00 Ц, prostUední nejdelší úsek témEU 
kopíruje niveletu dna p]vodního odpadního koryta pod sklonem 6,86 Ц a na pUechodu 
pod EK sklon odpovídá 17,10 Ц. 

 
Obr.28 Začátek podélného profilu z programu HEC-RAS pUi pr]toku Q100 

7.4.2. Sklony nivelety kynety 

V d]sledku meandrování stEhovavé kynety došlo k prodloužení daného úseku, a 
tím ke zmírnEní sklonu nivelety kynety. Stabilizační prahy vyvýšené 0,2 m nad dno se 
zúženým profilem z části plní funkci spádového stupnE a zmírOují tak sklon hladiny, 
snižují rychlost a zajištují za bEžného stavu udržování vodní hladiny v kynetE a rozlévání 
vody do berem za účelem tvoUení t]ní a mokUad]. Sklon nivelety kynety se po úpravE 
pohybuje od 6,74 Ц do 9,93 Ц. 
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Obr.29 Začátek podélného profilu z programu HEC-RAS pUi 60-denním pr]toku 

 
Obr.30 Začátek podélného profilu z programu HEC-RAS za minimálního pr]toku korytem 

7.5. Výkopové práce 

PUi provádEní výkop] bude materiál z koryta pUetUídEn. Opracované a 
polo-opracované valouny z výkop] a ze stávajícího opevnEní nouzového koryta, budou 
využity na opevnEní kynety jako kamenný pohoz. Písky, hlíny a jiné vhodné zeminy 
použijeme pro vyrovnání bUehové linie nebo pro potUeby krajinného utváUení. (viz kopané 
a vrtané sondy na obr. 5 až 9) PUebytek zemin se využije v rámci rekultivace jako vnitUní 
výsypkanedalekého lomu ČSA společnosti Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal. 
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Obr.31 Kamenný pohoz stávajícího nouzového koryta z valoun] 

Ukončení tEžby uhlí na lomu ČSA je plánováno dne 31.12.2024. V souvislosti 
s ukončením tEžby bude nezbytné realizovat sanační opatUení a na provedení tEchto 
prací bude potUeba pUesun hmot o objemu 14,568 mil. m3 [8]. 

7.6. Návrh opevnEní a vegetačního doprovodu 

7.6.1. OpevnEní kynety 

Jak už bylo zmínEno v kapitole 8.5, kyneta bude po celé své délce zpevnEna 
kamenným pohozem z valoun] frakce kameniva 5 - 20 cm. Ke stabilizaci opevnEní dna 
a bUeh] kynety slouží stabilizační prahy vyvýšené 0,2 m nad dno široké 0,5 m a hluboké 
1 m. Sklony svah] na prahu jsou po zúžení daného profilu 1 : 3. Prahy jsou rozmístEny 
po 140 m a jako materiál bylo zvoleno kamenné zdivo. 

 
Obr.32 Detail opevnEní kynety kamenným pohozem z pUílohy B.4 

Obr.33 Detail stabilizačního prahu z kamenné dlažby z pUílohy B.4 
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7.6.2. Bermy a návrh vegetace 

Dno a svahy na bermách z]stanou bez vEtšího opevnEní, bude provedeno pouze 
ohumusování a výsadba náležitého druhu vegetačního doprovodu. Z obr. 32 a 33 lze 
vyčíst, že zejména v místE návrhu stabilizačních prah] nebo pUi pr]toku vEtším, než je 
Qm60 i v ostatních úsecích, se bude voda vylévat z koryta kynety ven, podmáčet okolní 
bermy a po čase se zde začnou tvoUit t]nE a mokUady. Z toho d]vodu jsem zvolil bahenní 
rostliny jako druh vegetace pro výsadbu na dnE bermy. A to konkrétnE: rákos obecný, 
orobinec širokolistý, kyprej vrbici a chrastici rákosovitou. Výhodou tEchto rostlin je, že 
jejich dlouhé a hluboké koUeny napom]žou pUi zpevnEní koryta, jsou velice odolné v]či 
vodE a zároveO i občasnému suchu, velmi dobUe pUezimují a jsou nenáročné na výsadbu, 
protože rostou jako plevel roznášený po proudu vody. Výsadba na bUezích v nižší části 
svahu bude z vrbových Uízk] a r]zných druh] keU], výše vysadíme listnaté stromy typu 
olše, javor apod. 

 
Obr.34 Vzorový návrh vegetace pravé bermy z pUílohy B.4 

 
Obr.35 Orobinec širokolistý [21] 
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7.7. Objekty na toku 

7.7.1. Vtokový objekt 

NovE navržená monolitická spadištní jímka bude p]dorysnE z veliké části 
odpovídat stávajícímu stavu. Stávající regulační uzávEry levé dvojice potrubí na 
vtokovém objektu, včetnE železobetonové konstrukce rozdElující nátok do potrubí, budou 
zbourány. Dvojice stávajících uzávEr] bude nahrazena jedním regulačním uzávErem 
klapkového typu. A to konkrétnE ocelovou klapkou, která je usazena na betonovém 
základu Jamborova prahu o výšce 1 m. ŠíUka novE navržené klapkové konstrukce je 5,5 
m a odpovídá šíUce mezi p]vodními uzávEry potrubí. Regulační výška klapky je 2 m a 
pUeliv pUes klapkovou konstrukci je vrchem. K jejímu ovládání slouží zdvihací 
mechanismus, který je opatUen cévovou tyčí a jeho umístEní bude v místE stávající 
kontrolní buOky vtokového objektu, která bude pUemístEna. Na klapkovou konstrukci 
navazuje obdélníkové koryto tvoUící vývar o délce 20 m a šíUce odpovídající šíUce klapky. 
Stávající železobetonový most bude zbourán a na jeho místE bude postaven nový. Jedná 
se o železobetonový most se čtyUmi otvory a tUemi vnitUními pilíUi. Na levý vnitUní pilíU a 
prostUední nejvEtší pilíU, jejichž rozchod odpovídá šíUce vývaru, jsou napojeny betonové 
ochranné zdi o šíUce 1 m, které utváUejí levý a pravý bUeh na pUechodu z vývaru k soutoku 
s rybím pUechodem a následným balvanitým skluzem. Betonové zdi plní funkci ochrany 
pUeloženého potrubí a rybího pUechodu. Vtokový objekt pravé dvojice potrubní pUeložky 
pUivadEče pro MVE EK, včetnE regulačního hrazení a strojnE stíraných česlí, bude 
odpovídat stávajícímu stavu. Ale pUi výstavbE bude provedena rekonstrukce škod, 
vzniklých pUidruženými bouracími pracemi.  

Pro zachování migrační propustnosti vtokového objektu, je navržen rybí pUechod. 
Jedná se o koryto obdélníkového pr]Uezu o délce 128 m a šíUce 1 m. Začátek se nachází 
v místE stávajícího vodního toku Bíliny, pUed nátokem do spadištní jímky. Pro dosažení 
minimálního pr]toku rybím pUechodem, je na vtoku navržen betonový stupeO nad dnem, 
hradící stávající koryto Bíliny. Ke zpomalení rychlosti proudEní slouží betonové drážky 
rozmístEné po celé délce rybího pUechodu. Rybí pUechod je vyústEn do navrženého koryta 
v místE ukončení levé ochranné zdi, pUed začátkem balvanitého skluzu. 

Balvanitý skluz o délce 100 m, je rozdElen na 2 úseky. V prvním úseku se jedná o 
lichobEžníkové koryto s šíUkou dna 5,5 m. Druhý úsek je pUechod z lichobEžníku na 
složené lichobEžníkové koryto, které se v místE bermy rozšiUuje a v místE kynety zužuje, 
aby se pUizp]sobilo navrženému pr]Uezu na začátku návrhu. 



N=┗ヴｴ ヴW┗ｷデ;ﾉｷ┣;IW デﾗﾆ┌ Bｹﾉｷﾐ┞ ヮﾗ Eヴ┗[ﾐｷIﾆYﾏ ﾆﾗヴｷSﾗヴ┌ Aﾐデﾗﾐｹﾐ B;ヴデﾗジ 
B;ﾆ;ﾉ=ギゲﾆ= ヮヴ=IW 

ンン 
 

 
Obr.36 Situace vtokového objektu, pUíloha B.1.1 

7.7.2. PUeložka pUívodního potrubí na MVE 

Pravá dvojice ocelových nadzemních trub DN 1200 v současné dobE plní funkci 
pUívodního potrubí pro MVE. Jelikož se v návrhu počítá s možností zachování stávající 
MVE, bude potrubí pUeloženo pod patu svahu státní silnice E449 Chomutov - Most a po 
úpravE bude i nadále plnit stejnou funkci. Na výstavbu pUeložky použijeme p]vodní 
pUívodní nebo p]vodní obtokové ocelové potrubí DN 1200, u kterého bude provedena 
sanace. Potrubí bude i nadále nadzemní, uložené na betonových podporách. 
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Obr.37 Obtokové a pUívodní potrubí na MVE ErvEnický koridor 

7.7.3. Betonová ochranná ze@¨ 

Zhruba na 2,9 km úpravy je navržena ze@, která slouží jako zúžení profilu a 
navedení vody k prostUednímu mostnímu otvoru. Horní hrana zdi kopíruje terén 
stávajícího pravého bUehu návrhu, Výšková kóta se pohybuje v rozmezí od 236,15 
m.  n. m. v oblasti mostu, až 238,00 m n. m. na začátku zdi. Délka zdi je 80 m. Ze@ je 
navržena z d]vodu ochrany stávající MVE pUi povodOovém stavu. Jako materiál je zvolen 
beton tUídy C30/37 XC3. 

7.7.4. Železobetonový most 

Stávající železobetonový most se tUemi otvory bude pUestavEn. UmístEní novE 
navrženého mostu bude odpovídat současnému stavu. RozmístEní mostních pilíU], bude 
mírnE upraveno. ŠíUky prostUedního a pravého otvoru z]stanou nedotčené, a i nadále 
budou odpovídat 5 m, ale šíUka levého otvoru v místE balvanitého skluzu bude rozšíUena 
na 6,5 m. 
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Obr.38 Stávající železobetonový most 

7.7.5. Výtokový objekt a pUechod pod ErvEnický koridor 

V místE pUíčného Uezu 62 na 2,82 km návrhu, kde pUechází návrh pod ErvEnický 
koridor, se trasa stEhovavé kynety rozdvojuje. Koryto kynety pokračuje k levému otvoru 
mostu jako balvanitý skluz, se sklonem nivelety dna 20,6 Ц, který je ale zmírnEn 
balvanitými stupni. Sklony svah] kynety jsou i nadále 1 : 2, s pUípadným zúžením o 
náležité balvany. Upravený terén bermy je však pod menším sklonem a díky tomu se 
šíUka bUeh] kynety postupem rozšiUuje. Balvanitý skluz začíná na 2,864 km návrhu, 
v dostatečné vzdálenosti od rozdvojení kynety, aby se zahrazením balvany neovlivnila 
redistribuce pr]toku do odlehčovacího ramene. Délka balvanitého skluzu je 150 m a 
konec je až za mostem, v místE Uezu 68, kde následuje soutok s výtokem odlehčovacího 
ramene a MVE. 

Jak už bylo zmínEno, v místE rozdvojení kynety začíná odlehčovací rameno. 
Odlehčovací rameno plní funkci redistribuce pr]toku, tím že navádí jeho značnou část 
k betonovému spadišti a prostUednímu otvoru mostu. Jedná se o lichobEžníkové koryto 
s šíUkou dna 1,4 m, sklony svah] 1 : 3 a sklonem nivelety dna 16,5 Ц. PUed nátokem do 
spadištE je pUechod z lichobEžníkového koryta na obdélníkové. Jako pravý bUeh 
monolitického objektu spadištE slouží betonová ochranná ze@ a levý bUeh je tvoUen 
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betonovou zdí s výškou koruny na kótE upraveného terénu bermy. SpadištE se nachází 
pUed železobetonovým mostem, a je situováno v místE p]vodního výtokového objektu 
potrubí. ŠíUka je 5 m a výška rozdílu pUekonaného spádu odpovídá 1 m. Po pUekonání 
spádu pokračuje odlehčovací rameno se sklonem nivelety 4,88 Ц k soutoku. Za 
soutokem pokračuje koryto se stejným sklonem až ke konci návrhu. 

 
Obr.39 Situace výtokového objektu, pUíloha B.1.1 
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8. ZávEr 
Zájmové území bylo v minulosti výraznE zmEnEno antropogenní činností. P]vodní 

terén byl zcela zmEnEn tEžební činností a výstavbou energovod] v prostoru ErvEnického 
koridoru, výsledkem toho se vytvoUily velmi nepUíznivé podmínky pro životní prostUedí. 
Díky novému otevUenému korytu se záplavovými oblastmi bude celkový vzhled okolní 
krajiny zmEnEn pozitivním smErem. Po odstranEní trubek, betonových ploch a vytvoUení 
pUírodE blízkého vodního toku s biologicky hodnotnými zaplavovanými bermami zde 
vytvoUíme vhodné podmínky pro tvorbu biotopu. Realizací projektu dojde ke zvýšení 
zásoby vody v krajinE, zlepšení mikroklimatu a také ke zvýšení druhové rozmanitosti 
rostlinných a živočišných společenstev. 

 
Obr.40 PUíklad mokUadního biotopu [22] 
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