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LITORÁLNÍ PÁSMO
Litorální pásmo je pobřežní oblast jezer, rybníků, moří a vodních toků s převažující stojatou vodou. V takových místech může být voda buď trvale nebo jen dočasně - například při přílivu. Zároveň sem spadají 
i plochy silně ovlivněné postřikem vody či zvýšenou hladinou podzemní vody. Rozsah litorálního pásma obecně závisí především na tlaku vody a její čistotě - v čistší vodě může být litorál rozsáhlejší, protože se 
světlo dostane do větší hloubky. Litorální pásmo je naprosto klíčovým druhem ekosystému, který v dnešní krajině zásadně chybí. Litorál je téměř vždy zarostlý vegetací a vytváří tak útočiště mnoha živočišným 
druhům, jejichž vývoj je vázaný na vzácná mokřadní stanoviště. Naprosto klíčovou roli hraje například pro obojživelníky a hmyz. Zároveň tvoří přirozený přechodový ekosystém mezi souší a vodou a slouží 
částečně jako přirozená čistička vody. 
Detailní návrh jsem se rozhodla věnovat litorálnímu pásmu právě proto, že jde o tak klíčový ekosystém. Zároveň je alarmující, jak málo je jeho návrhu běžně věnována pozornost. Mým cílem bylo především 
poukázat na význam litorálního pásma a navrhnout způsob, jakým ho lze začlenit do rozsáhlých krajinných projektů, jako jsou například rekultivace. 

CELKOVÁ SITUACE 

ŘEZ VODNÍ PLOCHOU ŘEZ LITORÁLNÍM PÁSMEM

SITUACE LITORÁLNÍHO PÁSMA

hloubka do 10 m hloubka do 50 m hloubka do 85 m hloubka do 120 m hloubka do 155 m hloubka do 190 m

Mělký eulitorál

Trvale zatopená mělká 
zóna do hloubky 
zhruba 2 m. Může být 
zarostlá makrovegetací 
zakořeněnou ve dně 
nebo může být zcela 
bez vegetace. 

Druhový výběr:

Orobinec širokolistý
Rákos obecný
Zblochan vodní
Chrastice rákosovitá
Ostřice měchýřkatá

Pobřežní dřeviny

Tyto dřeviny budou 
trvale ovlivněné 
zvýšenou hladinou 
podzemní vody 
a mohou být 
krátkodobě 
zaplaveny.

Druhový výběr:

Vrba bílá
Olše lepkavá
Tpol bílý
Dub letní
Vrba šedá
Vrba jíva
Střemcha obecná

Mělké tůně

Trvale zatopené mělké 
zóny obklopené 
mělčí vodou. Vytváří 
izolované nádrže 
vhodné pro plovoucí 
makrovegetaci. 

Druhový výběr:

Leknín bílý
Stulík žlutý
Rdesno obojživelné

Pásmo měkké plovoucí 
makrovegetace

Zóny významně ovlivněné 
vodními proudy. Hloubka 
může být zhruba do 3 m. 
Ideální pásmo pro růst 
plovoucí makrovegetace.

Druhový výběr:

Leknín bílý
Stulík žlutý
Rdesno objživelné

Pásmo ponořených luk

Zóna plynule navazující na 
hlubokou vodu. Hloubka 
je limitována zejména 
průhledností vody, při vysoké 
kvalitě vody může být hlboká 
až 10 m. Dno je pokryté vodní 
makrovegetací.

Druhový výběr:

Stolístek přeslenatý
Bahnička jehlovitá
Růžkatec ponořený
Rdest kadeřavý

Když jsem si vybírala téma pro svou diplomovou práci, bylo pro mě zásadní pracovat s něčím, co znám. S něčím, v čem žiji. Chtěla jsem k této práci přistupovat co možná nejvíce osobně. Proto bylo mou první 
myšlenkou zabývat se územím, odkud pocházím, tedy Teplicemi a okolím. Své prvotní úvahy a analýzy jsem věnovala celému okresu Teplice. To mi přineslo nezbytný holistický pohled na věc a ujasnila jsem si 
tak veškeré širší vazby. Postupně jsem svůj okruh zájmu zužovala na ty největší problémy, které z mého pohledu Teplicko trápí. Snažila jsem se přiřadit jim různou důležitost a rozhodnout se, čím se chci zabývat 
hlouběji. Ve většině analýz, které jsem zpracovávala, se jako nejzásadnější problém ukázal lom Bílina. Je to kus země, kde byla krajina zcela vymazána, i se všemi svými základními atributy. Nenajdeme zde 
vodu, faunu, floru ani lidské stopy. Právě proto jsem se rozhodla zabývat se možnostmi rekultivace tohoto území více do hloubky a navrhnout vhodné řešení, které by tuto porušenou krajinu vyléčilo. 

Bílinský lom je velkým problémem, který nikdo neřeší. Je to díra do krajiny, chybějící dílek, prázdnota. Mnoho prvků zde zaniklo, mnoho přestalo fungovat. Stále je ale součástí krajiny a je třeba mu navrátit 
původní tvář a dát jí nový výraz. V okolí Bílinského lomu je mnoho dalších oblastí, které potkal podobný osud. Ať už šlo o bývalé doly, lomy nebo výsypky, téměř vždy byla krajina naprosto přetvořena k 
nepoznání. V případě lomů je nejjednodušším způsobem „obnovy“ jejich úplné zaplavení. To ale nestačí. Nestačí to okolní krajině, nestačí to živočichům, nestačí to lidem. Taková vodní plocha zůstane mrtvá, 
pokud nedojde ke komplexnějšímu řešení břehových oblastí. Tato práce se snaží poukázat na problémy dnešních rekultivací. Snaží se o nový pohled na věc a o navržení alternativy přijatelnější nejen pro krajinu, 
ale i pro nás.

ŠIRŠÍ VZTAHY
Lom Bílina je rozsáhlý povrchový hnědouhelný lom na hranicích okresů Teplice a Most. V současné době jde o nejrozsáhlejší 
a nejhlubší povrchový lom v České republice - maximální hloubka přesahuje 200 m. Na dně lomu se také nachází nejníže 
položené otevřené místo v České republice. Nachází se v silně urbanizované oblasti a přímo sousedí s obcemi Duchcov, 
Ledvice, Bílina, Braňany a Lom. Na území lomu došlo k přerušení Radčického, Lomského a Loučenského potoka a jejich 
svedení drenážemi okolo lomu. Dříve šlo o přímé přítoky řeky Bíliny, dnes se vlévají do Klášterského potoka. Dále zde v 
průběhu 70. až 90. let minulého století došlo k zániku pěti obcí - Břežánek, Břešťan, Jenišova Újezdu, Liptic a Libkovic. Většina 
těchto vesnic ležela na břehu Radčického potoka. 

vrstevnice á 2 m

zastavěné území

travní porosty 
stávající

lesní porosty 
stávající

orná půda 
stávající

lesní porosty 
navržené

travní porosty 
navržené

orná půda 
navržená

vlhké louky

pláže

litorální pásmo

vodní toky
stávající

vodní plochy
stávající

vodní toky 
navržené

vodní plochy 
navržené

železnice

silnice stávající

pěší cesty
stávající

silnice 
navržené

pěší cesty 
navržené

molo

hranice těžební jámy

rovina řezu

LEGENDA

LEGENDA

vrstevnice á 2 m

lesní porosty

travní porosty

orná půda

vlhké louky

pláže

litorální pásmo

vodní plochy 
stávající

vodní plochy 
navržené

vodní toky

silnice

pěší cesty

rovina řezu

Lom a zdejší těžba 
negativně ovlivňuje život v 
okolních obcích a ohrožuje 
mnoho kriticky ohrožených 
druhů ptáků žijících v okolí. 
I přes to všechno bylo v 
roce 2019 rozhodnuto o 
prolomení těžebních limitů, 
následkem čehož zde bude 
těžba pokračovat nejméně 
do roku 2035.

úprava 
terénu

okres 
Teplice

lom Bílina

Dubí

Teplice

Osek

Litvínov

Duchcov

Ledvice

Bílina

Most

VODNÍ REŽIM
Konceptem pro vodní režim je především navrácení původního 
funkčního režimu. Ten dnes nefunguje, jelikož oblast těžební jámy 
je dokonale odvodněna drenážemi a jedná se tak o bezodtoké 
území. Cílem bylo nejen navrhnout míru zatopení, ale především 
využít okolní vodní toky k napájení této vodní plochy a navrátit 
tak vodu do území.

KONCEPCE KRAJINY
Konceptem pro krajinu jako celek je vytvoření funkčního a živého 
ekosystému. Jelikož v dnešní době jde o zcela mrtvé území bez 
vegetace, jde zde o vytvoření zcela nového prostředí úplně od 
základů. Cílem bylo nejen navrhnout nový, funkční ekosystém, ale 
především zapojit ho různými způsoby do okolní krajiny a vytvořit 
tak plynulé krajinné přechody. 

PROSTUPNOST
Konceptem pro cestní síť je v první řadě zpřístupnění území lidem. 
V dnešní době je území zcela uzavřené a nepřístupné a jediná 
možnost, jak ho navštívit, jsou turistické prohlídky s průvodcem.
Cílem bylo jednak navrhnout dostatek různých přístupů k vodě v 
návaznosti na okolní sídla, ale také tyto cesty vzájemně propojit 
okruhem. 

bezodtoká oblast

zatrubněný 
Radčický potok

zatrubněný 
Lomský potok

odkloněný 
Loučenský potok

nivní sedimenty

Stávající:

Navržený:

rybniční krajina

obnovený 
Lomský potok

vodní nádrž

obnovený 
Loučenský potok

obnovený 
Radčický potok

litorální pásmo

Stávající:

Navržená:

těžební jáma

orná půda

lesní porosty

trvalé travní 
porosty

lesní porosty

trvalé travní 
porosty

orná půda

vlhké louky

pláže

Stávající:

Navržená:

silnice

pěší cesty

soukromé cesty

železnice

cyklotrasy

stezka mokřadem

záchytná 
parkoviště

molo

nová silnice

okružní stezka

přístupy na pláž

VYUŽITÍ KRAJINY
Konceptem pro návrh nového využití území bylo hlavně vymyslet takové funkce, které by byly v území reálně využitelné a zpřístupnit 
tak oblast lidem. Cílem bylo hlavně eliminovat plochy sloužící průmyslu a plochy bez funkce a dát jim nový smysl.

Stávající: Navržené:

trvalé travní 
porosty

zemědělská 
krajina

jehličnatý les

těžební krajina

rybniční krajina

zemědělská 
krajina

přírodní rekreační 
krajina

sportovně 
rekreační krajina rybniční krajina sportovně rekreační krajina

přírodní rekreační krajina zemědělská krajina

1

1 - Radčický potok
2 - Lomský potok
3 - Loučenský potok
4 - Navržená vodní nádrž
5 - Nově navržený rybník
6 - Záchytné parkoviště

7 - Okružní stezka kolem nádrže
8 - Stezka mokřadem
9 - Molo s výhledem
10 - Pěší přístup k pláži
11 - Volně přístupné louky
12 - Nepřístupné mokřadní oblasti
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3

4

5

5

5

5

5 5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

9

10

10

10

10

10

10

11

11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
11

12

12

12

záchytné 
parkoviště

pěší přístup k pláži

pěší přístup k pláži

okružní stezka
kolem nádrže

nepřístupný mokřad

volně přístupná louka

volně přístupná louka

Radčický potok

Lomský potok


