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Výsledky pozorování režimu plavenin v povodí Labe
Results of observation of suspended solids in Elbe river basin
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Abstrakt
Příspěvek uvádí dílčí výsledky systematického pozorováním režimu plavenin v gesci ČHMÚ
včetně přehledu používaných metod sledování. Na sedmi stanicích na toku Labe
s vyhodnocováním průtoků vody a v závěrových profilech jeho významných přítoků jsou
popsány za období let 2001 – 2011 změny pohybu plavenin v podélném úseku přirozeného
i regulovaného Labe a změny v celkovém odtoku plavenin hraničním profilem do povodí
německého úseku Labe. Analyzovány jsou vybrané a extrémní srážkoodtokové situace
a jejich vliv na transport plavenin včetně povodňových epizod v letech 2002 a 2006. Význam
sledování množství plavenin v tocích z hlediska kvantifikace pohybu znečištění je
dokumentován bilancí vybraných nebezpečných látek pro hraniční profil Labe - Prostřední
Žleb a pro vybrané přítoky s vyšší mírou kontaminace.
Klíčová slova: koncentrace plavenin, odnos, bilance, kontaminace

Abstract
This contribution presents an overview of used methods for the monitoring. Characteristic
natural patterns of suspended solids transport were described according to observation results
using discharge evaluation in seven gauging stations on Elbe river and in outlet sections of its
significant tributaries in 2001-2011 period. Representative extreme runoff events were
analyzed and also their influence on suspended solids transport including flood events
in years 2002 and 2006 was evaluated. The changes of suspended solid transport along
longitudinal section of both natural and regulated Elbe river banks and the changes
in suspended solids’ total load were reviewed and compared including the assessment of total
solids “export” to the German part of Elbe river basin in this period. The significance
of suspended solids quantity monitoring in watercourses form point of view of quantification
of transport of contaminants bound on solid particles was illustrated by a balance of selected
dangerous substances at border profile Děčín - Prostřední Žleb (Schmilka).
Keywords: concentration of suspended solids, transport, evaluation, contamination

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině.
Mikulov, 8. – 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Úvod
Systematickým pozorováním režimu plavenin a bilancováním transportu plavenin v povodích
hlavních toků se v ČR zabývá výhradně ČHMÚ od roku 1985 v rámci hydrologických
činností. Výskyt a pohyb plavenin v řekách souvisí s erozí, smyvem a splachem půd z povodí
a v důsledku odráží ztrátu zemědělského půdního fondu. Transport plavenin následně
negativně ovlivňuje průtočnost koryt a kapacitu retenčních nádrží zanášením a přispívá
k jejich znečištění. Síť sledování na Labi byla původně založena tak, aby obsáhla změny
v hydrologických

charakteristikách

toku

a reprezentovala

úseky

jak

s přirozenými

podmínkami proudění, tak regulovanou část toku a rovněž vliv transportu významnými
přítoky. Výběr profilů byl limitován i lokalizací stávajících hydrologických stanic
s pravidelným vyhodnocováním průtoků vody a měřením srážek. Na přelomu 20. a 21. století
pak na tuto síť navázal i monitoring kvality pevných matric, nejprve v rámci výzkumných
projektů [1] a později od roku 1999 v rámci komplexního monitoringu jakosti vod [2]. Síť
pozorování režimu plavenin se stala zčásti základem pro návrh sítě monitoringu pevných
matric v souladu s požadavky Rámcové směrnice v rámci situačního monitoringu, který běží
od roku 2007. V povodí Labe je v současné době pozorováno a vyhodnocováno 7 profilů
na toku Labe a dále závěrové profily významných přítoků - Orlice, Loučná, Jizera, Cidlina,
Vltava, Ohře, Bílina a Ploučnice, jejichž transport plavenin představuje významnější přínos
do Labe (viz obr.1).

Obr. 1 Síť sledování množství plavenin na Labi a jeho přítocích
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Metodika
Základním vyhodnocovaným údajem pro sledování režimu a bilancování transportu je
koncentrace plavenin – množství nerozpuštěných látek, které se pohybují v suspenzi, udávané
v jednotkovém objemu vodu. Odběry vzorků pro stanovení koncentrace plavenin se původně
prováděly ručním vzorkovačem integrálním způsobem v jedné reprezentativní svislici, která
byla určena na základě celoprofilových měření (viz obr.2). Na vybraných stanicích jsou
zaváděny v rámci automatizace sítě automatické vzorkovače plavenin, tzv. samplery typu
ISCO 6700, které ve zvolených časových intervalech odebírají kontinuálně vzorky z jednoho
bodu v toku. (viz obr.2). Vzorkování samplery může být řízeno programem dle zadaných
výšek hladiny, případně dle hodnot zákalu pomocí měřící YSI sondy. Standardně je
automatické vzorkování nastaveno na odběr 1x denně, jeho řízení jinými parametry je ve fázi
testování.

Obr. 2 Ruční a automatický odběr vzorků plavenin

Výsledky
Přehled dlouhodobých charakteristik transportu plavenin
Průměrná roční koncentrace plavenin na profilech Labe kolísá mezi 8 až 59 mg/l, vyšší
obsahy plavenin jsou dlouhodobě vyhodnoceny v přirozeném úseku horního Labe (Němčice,
dlouhodobý roční průměr 34 mg/l), směrem po toku dochází k mírnému poklesu obsahů
v podstatě až k závěrovému profilu středního úseku Labe v Obříství (21 mg/l). Pouze v letech
s extrémními srážkoodtokovými situacemi a významnějšími povodněmi je měřeno v tomto
úseku zvýšené množství plavenin vzhledem k horní části povodí. Na středním úseku Labe se
projevuje vliv četných příčných staveb v toku, kdy při zpomaleném proudění vody dochází
k sedimentaci části suspendovaného materiálu přinášeného z horní části povodí. Stabilně nižší
průměrné roční hodnoty koncentrací plavenin jsou vyhodnoceny v profilu Labe - Dolní
Beřkovice pod zaústěním Vltavy (dlouhodobý průměr 14 mg/l) a konečně pouze mírný nárůst
koncentrací je pak měřen v hraničním profilu Labe ve Žlebu (dlouhodobý průměr 17 mg/l)
v úseku s přirozeným prouděním vody již bez většího vlivu jezů.
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Zvýšené koncentrace plavenin se na horním Labi v uvedeném období vyskytovaly nejčastěji
a pravidelně v souvislosti s epizodami oblev a tání sněhu v měsíci březnu, případně v lednu
či únoru (dle klimatické situace) s hodnotami mezi 300 – 400 mg/l, dále v letních měsících
během epizod intenzivních a přívalových srážek (v červenci, srpnu), kdy maximální
koncentrace dosahují hodnot mezi 500 až 2000 mg/l a méně častěji i v říjnu již s nižšími
hodnotami koncentrací okolo 100 až 300 mg/l. Proměnlivě se projevuje také zvýšený chod
plavenin při oblevě a tání první sněhové pokrývky ve vyšších polohách v průběhu prosince
s hodnotami opět do 300 mg/l. Nejvyšší změřená hodnota denní hodnota 2 700 mg/l byla
zaznamenána na horním Labi v červenci 2010 při přívalových srážkách. Charakteristické je
pro tuto část povodí rychlé odeznívání zvýšeného chodu plavenin obvykle v průběhu 1 – 3
dnů.
Plaveninový režim středního úseku Labe je ovlivňován jak srážkoodtokovými situacemi
v horním povodí, tak na četných přítocích (Loučná, Chrudimka, Cidlina, Jizera).
Charakteristické jsou déle trvající dotokové epizody (5 ž 7 denní) zvýšeného chodu plavenin
ovšem s významně nižšími denními hodnotami, než jsou měřeny na horním úseku Labe.
V případě jarních povodní jsou obvykle koncentrace plavenin v úrovni 50 % maxim horního
Labe. Výjimkou byl zvýšený chod plavenin v březnu 2006, kdy při povodňových průtocích
změřená denní maxima 1300 mg/l několikanásobně převýšila hodnoty koncentrací plavenin
na horním Labi. V tomto období byla na profilu Obříství vyhodnocena i nejvyšší průměrná
měsíční koncentrace plavenin (195 mg/l). Vliv přítoků na chod plavenin se projevil
nejmarkantněji v srpnu 2010 po intenzivních srážkách v s. a sv. části republiky na Cidlině
a zejména na Jizeře, kde byly současně vyhodnoceny měsíční maxima koncentrací plavenin
za celé sledované období. V Obříství dosáhla v tomto období průměrná měsíční koncentrace
60 mg/l, na horním profilu Labe ve Valech pouze 25 mg/l. Rovněž mezi profily na středním
Labi směrem po toku jsou zaznamenávány pravidelně diference a zejména v úseku mezi Valy
a Obříství snížení koncentrací plavenin (např. v květnu 2010 zde byl vyhodnocen po lokálních
srážkových epizodách až 60% pokles obsahů plavenin).
Chod plavenin na dolním Labi je dlouhodobě charakteristický zejména snížením obsahů
plavenin v Labi v profilu Dolní Beřkovice pod zaústěním Vltavy (o 10 až 50%). Výjimkou
byly následující dva roky po katastrofální povodni v roce 2002, kdy lze předpokládat změny
v korytu Labe ale i antropogenní ovlivnění režimu pracemi při čištění toků a odstraňování
povodňových škod v tocích. Vltava celkově přináší do Labe poměrně malé množství plavenin
(průměrně 11 mg/l) a projevuje se spíše ředícím efektem. V případě regionálních epizod,
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např. v období jarního tání jsou koncentrace v tomto úseku srovnatelné s horní části toku,
pokud nedojde vlivem časové zpoždění chodu plavenin v povodí Vltavy k ředění.
V hraničním profilu Labe pod Děčínem nejvyšší zaznamenané denní koncentrace dosáhly
nejvýše 350 mg/l. I v období srpnových povodní roku 2002 nejvyšší změřená koncentrace
nepřesáhla 300 mg/l. Typické zde jsou déletrvající 10 až 14 ti denní epizody postupného
odeznívání zvýšeného chodu plavenin s hodnotami mezi 50 až 100 mg/l při jarních oblevách
a regionálních intenzivních srážkových epizodách jako odraz srážkoodtokové situace v celém
povodí. Záznam denních hodnot koncentrací plavenin v letech 2000 – 2010 na vybraných
profilech toku Labe uvádí obr. 3

Obr. 3 Přehled denních hodnot koncentrací plavenin v letech 2000 – 2010 na toku Labe

Podobný charakter změn v transportu plavenin dokumentují názorněji i diference v odtocích
plavenin

mezi

sledovanými

profily

během

jednotlivých

mimořádných

epizod

srážkoodtokových situací provázených zvýšeným chodem plavenin. Na základě bilancí
odnosů a změn v transportu plavenin ve stávající síti profilů lze identifikovat úseky toků
se zvýšenou sedimentací (střední úsek Labe) nebo přechodně zvýšeným odnosem (Labe
pod Střekovem). Odhadem lze vyčíslit i množství materiálu, které během jednotlivých epizod
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sedimentovalo nad jezy v jezových zdržích, případně v přehradních nádržích. Nejčastěji a
opakovaně dochází k deficitu množství transportovaného materiálu, řádově v tisících až
desetitisících tun, v úsecích Valy – Lysá, Lysá – Obříství, Obříství - Dolní Beřkovice a rovněž
v úseku mezi stanicí Dolní Beřkovice a Děčín (např. v období března až května 2006 v tomto
úseku sedimentovalo odhadem 150 000 t). Mimořádný význam mají z pohledu výskytu a
pohybu plavenin povodňové situace. Během povodní je transportováno 50 až 90% ročního
úhrnu plavenin. Ve spojitosti s extrémním transportem se zvyšují i látkové odnosy
znečišťujících látek vázaných na plaveninách. Na příkladu povodní na Labi v srpnu 2002 je
dokladována extremita transportu plavenin (viz obr. 4).

Obr. 4 Odnos plavenin na Labi během srpnových povodní 2002

Příkladem zanášení nádrží je pak epizoda zaznamenaná na horním Labi ve stanici Vestřev,
kdy při letních přívalových deštích v červenci 2009 bylo během 3 dnů (s koncentracemi
plavenin mezi 1000 až 2800 mg/l) transportováno do dolní části povodí odhadem 8 000 t
materiálu, který byl z velké části zadržen a sedimentoval v nádrži Les Království. Úhrn
celkového množství transportovaných plavenin za období 2000 – 2010 (viz obr. 5), z nichž
převážná část představuje splachy z půd, dokumentuje stále aktuální problém ohrožení
zemědělského půdního fondu vodní erozí.
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Obr. č. 5 Přehled ročních odnosů plavenin v období let 2000 – 2010 na stanicích v podélném
profilu Labe

Závěr
Hraničním profilem Labe v Děčíně Prostředním Žlebu bylo za období let 2000 – 2010
transportováno úhrnem 2 688 000 t nerozpuštěných látek. Vzhledem k tomu jaký význam
má pro jakost vod znečištění v partikulární fázi, jde o významný fenomén transportu
znečištění i v přeshraničním měřítku. Kupříkladu v roce 2010 bylo hraničním profilem Labe
transportováno do německé části povodí Labe ve vazbě na plaveninách (při celkovém odnosu
plavenin 347 000 t) 5 t arsenu, 25 t olova, 300 kg kadmia, 400 kg rtuti, a 10 kg p,p´DDT. Bez
spolehlivých a podrobných údajů o množství plavenin pohybujících se v tocích v podstatě
nelze věrohodně kvantifikovat množství a pohyb kontaminantů vázaných v partikulární fázi.
Této problematice budeme nadále věnovat pozornost včetně zdokonalování metod měření
a vyhodnocování transportu plavenin.
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