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Hydromorfologické hodnocení
vodních toků
• Hydromorfologický stav a hydrologický režim ovlivňují skladbu společenstev vodních
organismů.
• Hydromorfologické sledování řek a potoků je prováděno pomocí zaznamenávání
fyzikálních charakteristik říčních koryt, břehů, příbřežních zón a inundačních území.
• Výsledkem hodnocení je popis aktuálního stavu hydromorfologických podmínek
sledovaných úseků vodních toků.
• Monitoring hydromorfologických charakteristik vodních toků je součástí systému
monitoringu složek ekologického stavu vodních útvarů dle požadavků Rámcové
směrnice o vodách (2000/60/ES).
• Na hydromorfologické složky je v rámci hodnocení ekologického stavu pohlíženo jako
na podpůrné charakteristiky pro složky biologické.

Mapování hydromorfologie
• Mapování provedeno dle HEM 2014
Metodika monitoringu
hydromorfologických ukazatelů
ekologické kvality vodních toků
• Mapování provedeno jen ve 3. etapě
• říjen 2015 - březen 2016
• 86 lokalit monitorovací sítě
• Na lokalitách bylo mapováno 3 až 5 homogenních úseků toků
• Celkem bylo zmapováno 388 úseků toků, tj. cca 55,6 km vodních toků
• Fotografická dokumentace a videodokumentace stavu

Klasifikace hydromorfologického stavu
sledovaných úseků toků lokalit monitorovací sítě
Parametry jsou monitorovány ve třech zónách říčního prostředí:
I. Koryto
1. Upravenost trasy toku (TRA)
2. Variabilita šířky koryta (VSK)
3. Variabilita zahloubení v podélném profilu
(VHL)
4. Variabilita hloubek v příčném profilu (VHP)
5. Dnový substrát (DNS)
6. Upravenost dna (UDN)
7. Mrtvé dřevo v korytě (MDK)
8. Struktury dna (STD)
9. Charakter proudění (PRO)
10. Ovlivnění hydrologického režimu (OHR)
11. Podélná průchodnost koryta (PPK)

II. Říční břehy/příbřežní zóna
12. Upravenost břehu (UBR)
13. Břehová vegetace (BVG)
14. Využití příbřežní zóny (VPZ)
III. Inundační území
15. Využití údolní nivy (VNI)
16. Průchodnost inundačního území (PIN)
17. Stabilita břehu a boční migrace koryta
(BMK)

Ukazatele hydromorfologické kvality
sledovaných 388 úseků toků
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TRA - upravenost trasy toku
VSK - Variabilita šířky koryta
VHL - Variabilita zahloubení v podélném prof
VHP - Variabilita hloubek v příčném profilu
DNS - Dnový substrát
UDN- Upravenost dna
MDK - Mrtvé dřevo v korytě
STD - Struktury dna
PRO - Charakter proudění
OHR - Ovlivnění hydrologického režimu
PPK - Podélná průchodnost koryta
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UBR - Upravenost břehu
BVG - Břehová vegetace
VPZ - Využití příbřežní zóny
VNI - Využití údolní nivy
PIN - Průchodnost inundačního území
BMK -Stabilita břehu a boční migrace koryta
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Postup hodnocení
hydromorfologického stavu
Hodnocení je založeno na skórování jednotlivých ukazatelů.
Je provedeno v následujícím sledu kroků:
1. Skórování hydromorfologické kvality hodnocených ukazatelů
2. Výpočet hydromorfologické kvality úseku
3. Klasifikace hydromorfologického stavu úseku
4. Výpočet hydromorfologické kvality vodního útvaru (v našem
případě pro 3 -5 mapovaných úseků v blízkosti lokalit sítě)
5. Klasifikace hydromorfologické kvality

Klasifikace hydromorfologického stavu
sledovaných úseků toků lokalit monitorovací sítě
Otava – Lhota u Kestřan

Kamenice – Hřensko

3. třída 1. třída
8 lokalit 7 lokalit
8%
9%

Vltava – Pěkná

Odra – Petřvaldík

2. třída
71 lokalit
83%

Klasifikace hydromorfologického stavu
sledovaných úseků toků lokalit monitorovací sítě

Fyzikálně-chemické a chemické
analýzy povrchových vod
Garant: Ing. Radek Novotný

Kvalita vody v tocích
• Kvalita vod byla sledována v intencích Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES)

• RS o vodách stanovuje 5 základních všeobecných fyzikálně-chemických složek
stavu, které mají být hodnoceny v útvarech povrchových vod tekoucích
• Tyto složky stavu jsou sledovány pomocí vybraných ukazatelů
• Seznam ukazatelů pro ČR je uveden v Metodice hodnocení všeobecných fyzikálněchemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích
Fyzikálně – chemické
složky stavu

Ukazatel / indikátor

Teplotní poměry

teplota vody [°C]

Kyslíkové poměry

nasycení vody kyslíkem [%], BSK5 [mg.l-1]

Solnost

elektrická vodivost [mS.m-1]

Acidobazický stav

pH, alkalita jako KNK4,5 [mmol.l-1]

Živinové podmínky

celkový fosfor, PO4-P, NO3-N, NH4-N [mg.l-1]

Analýzy vzorků povrchových vod
• Na všech 86 profilech sítě bylo ve vodách analyzováno 6x
ročně 10 základních parametrů
• Analýzy vod byly prováděny ve všech 3 etapách, dostatečné
počty analýz/rok jsou k dispozici pouze pro II. a III. etapu
• V I. etapě byly k dispozici obvykle jen 3 odběry/rok
• Ukazatele byly hodnoceny dle metodiky Rosendorf a kol.
(2011)
• Výsledky analýz na každé lokalitě byly ve všech sledovaných
etapách zatříděny do kategorie stavu:
o VD - velmi dobrý
o D - dobrý
o S - střední

pro jednotlivé složky stavu a jako celkový stav.

Hodnocení kvality vody – dílčí složky stavu dle Rosendorf a kol. (2011)
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Hodnocení kvality vody – celkový stav dle Rosendorf a kol. (2011)
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