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Abstrakt
Tato magisterská práce se zabývá půdami labské nivy. Obsahuje základní informace
o vývoji labské nivy se zřetelem na oblast středního toku Labe. Jejím cílem je zachycení
vývoje nivy v zájmovém území mj. za pomoci popisu a porovnání půd na vybraných
transektech v okolí Kostelce nad Labem ve dvou různých časových obdobích. Za tímto
účelem bylo vybráno několik transektů z fragmentů historické dokumentace vypracované
při příležitosti příprav splavnění Labe, které byly analyzovány. Dále bylo v roce 2013
provedeno terénní šetření na identických transektech.
Získané informace byly následně porovnány a vyhodnoceny.
Klíčová slova:
niva, půda, pedologie, splavnění Labe, Kostelec nad Labem

Abstract
The thesis deals with soils of the middle Elbe floodplain. Basic information about
the development of Elbe floodplain is focused on the middle Elbe region. The aim of the
thesis is to capture the floodplain development in the area of interest, including the
description and comparison of soils at different transects in surroundings of Kostelec nad
Labem. For this purpose several transects from the historical Elbe canalisation
documentation were chosen. Additional to this, small soil survey was carried out at
identical locations in 2013.
Obtained information was confronted and evaluated.
Key words:
floodplain, soil, soil science, Elbe canalisation, Kostelec nad Labem
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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

ev. č.

evidenční číslo

EVL

Evropsky významná lokalita

GNSS

globální navigační družicové systém

KPP

Komplexní průzkum půd

nedat.

nedatováno

ř. z.

říšského zákona

TKSP

Taxonomický klasifikační systém půd České republiky

USDA

United States Department of Agriculture

VD

vodní dílo

WMS

web map services

WRB

World Reference Base for Soil Resources
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1. Úvod
Tato diplomová práce se zabývá půdami labské nivy se zřetelem na oblast středního
toku Labe. Práce je věnována fenoménu nivy a nivních půd, včetně tématu povodní
a kanalizace středního toku řeky. Snaží se zachytit vývoj nivy s ohledem na zájmové území
a zhodnotit vývoj půd v nivě z dlouhodobého i krátkodobého hlediska se zvláštním
zaměřením na posledních cca 100 let. K tomuto účelu jsou využity historické mapové
podklady, fragmenty historické dokumentace z roku 1907 vyhotovené při příležitosti
příprav splavnění Labe a terénní šetření na vybraných transektech územím.
Cílem práce je zhodnocení vývoje půd v zájmovém území, zachycení změn v tomto
vývoji a nastínění dynamiky těchto změn. K tomu, spolu s rešerší a zpracováním
historických i aktuálních mapových podkladů, slouží i dvoustupňové porovnání transektů
v okolí Kostelce nad Labem vyhotovených na počátku 20. století (pravděpodobně
v r. 1907) a v roce 2013.
Práce je rozdělena na několik částí. Na první, rešeršní, část navazuje geografická
charakteristika území, práce dále pokračuje zpracováním historických i aktuálních
podkladů a informacemi o aktuálním terénním šetření. Následně jsou výsledky práce
shrnuty a podrobeny diskusi. Závěr obsahuje shrnutí výsledků práce a zamýšlí se nad jejich
využitím.
Tato diplomová práce navazuje na diplomovou práci Ing. J. Ďoubala (2012) z Českého
vysokého učení technického v Praze, který se zabýval shodnými fragmenty výše zmíněné
historické dokumentace z pohledu geodézie, a to mj. s cílem umožnit jejich využití pro
další práci na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
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2. Rešerše
Vývoj aluviálních půd není izolovaným procesem, a proto je nutno dívat se na něj
v kontextu všech půdotvorných faktorů a podmínek, včetně vývoje vodního toku a jeho
nivy. Je tedy třeba k vývoji nejen aluviálních půd přistupovat se zřetelem na matečné
horniny, klima regionu, jeho reliéf, organismy podílející se na pedogenezi a dobu (čas), po
kterou se půda vyvíjela. Do hry vstupují i další faktory, jako intenzita a četnost povodní, či
antropogenní zásahy. Zejména antropogenní zásahy jsou dnes významným faktorem
ovlivňujícím dynamiku vývoje aluviálních půd, neboť úpravy koryt řek, jejich kanalizace
a přímé zásahy do půdního fondu v nivních územích jsou nejen časté, ale též velmi
intenzivní (Lehotský et al., 2009).

2.1 Niva obecně
Termín „niva“ je často používán v odborných i populárně naučných textech a proto je
jeho obsah považován za obecně známý. Niva však může být definována z mnoha pohledů,
jak mj. uvádí Pokorný v knize Neklidné časy: Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí
(kapitola Základní stavební plán české krajiny, 2011), či Ložek v publikaci Po stopách
pravěkých dějů: O silách, které vytvářely naši krajinu (2011). Niva je často vnímána jako
svěží louka a botanické definice vysokobylinných niv poukazují na horské úplazy.
Geologie a geomorfologie však za nivu považují ploché dno údolí tvořené naplaveninami
vodního toku (Ložek, 2011; Pokorný, 2011) a živou složku se nezabývají. Asi nejčastěji je
u nás citována Demkova definice nivy (1988): „Niva je akumulační rovina podél vodního
toku, která je tvořena nekonsolidovanými sedimenty transportovanými a usazenými tímto
vodním tokem, přičemž při povodních bývá zpravidla zaplavována.“ Niva je ve své
podstatě makroformou reliéfu a je charakterizována souborem mezoforem (přirozené
hráze, slepá ramena, mokřady, tvary koryta) a mikroforem reliéfu (Lóczy et al., 2012).
Geomorfologické vymezení nivy tedy vychází z její geneze a morfologie (Křížek, 2007)
a zároveň umožňuje uchopit nivu jako dynamické, nestabilní prostředí (Doolittle, 2006).
Nivu je též možno vymezit na základě pedologických a biogeografických údajů.
Z pedologického hlediska se jedná o území, na němž se vyskytují fluvizemě, mladé
nevyvinuté půdy a též gleje (Chuman, 2008). Niva je ovšem součástí katény rozvodí - svah
- niva - vodní tok (Zádorová, 2008). Skutečná hranice nivy je tedy nejasná, neboť
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v případě nepřerušené půdní katény dochází vlivem eroze k zanášení aluvionu svahovými
sedimenty. Vymezení z pohledu biogeografie je ještě obtížnější, neboť současné nivy jsou
antropogenně značně pozměněné a vymezení na základě nivních biochor, ekosystémů
a společenství rostlin či živočichů je možné jen v přírodních a přírodě blízkých úsecích niv
(Chuman, 2008). Zároveň se jedná o vysoce produktivní ekosystém, přičemž produktivita
je podmíněna periodickým zaplavováním (Ogden et al., 2007). Velmi obecně řečeno „niva
je ploché dno údolí, jehož stavbu, vegetaci i faunu vytváří a ovlivňuje činnost vodního
toku“ (Ložek, 2011).
Vyvinutý

nivní

ekosystém

zahrnuje

sedimenty

dopravované

povodněmi

a přemisťované při meandrování vodního toku, i sedimenty starých říčních ramen. Typický
je i mikroreliéf nivy: agradační valy, terasy, různě zazemněná slepá ramena a odškrcené
meandry, výplavové kužely přítoků atp. Na variabilitu mikroreliéfu je navázána řada
stanovišť charakterizovaná specifickou faunou i flórou. Složky jsou ovlivňovány vodním
režimem toku, reliéfem, půdou a podnebím v celém povodí. Nivy patří k významným
krajinným prvkům, hlavním migračním koridorům (Lipský, 1998; Ložek, 2011), a ty
patřící k drobnějším tokům jsou často refugii flóry a fauny v kulturní krajině (Ložek,
2011).

2.2 Niva v historickém kontextu

2.2.1 Viselský glaciál a starší holocén
Současná česká krajina byla modelována čtvrtohorním klimaticko-sedimentačním
cyklem. Sedimentární výplně údolního dna vznikaly ve viselském glaciálu a v holocénu
(Ložek, 2011). Na přelomu mladšího a staršího pleistocénu došlo k vyklenování Českého
masívu a k výzdvihu okrajových pohoří. Takové zvýšení spádu řek logicky vyústilo
v hloubkovou říční erozi. Počal se vytvářet sled říčních teras se štěrkopískovými
akumulacemi (Pokorný, 2011). Glaciální niva tedy byla velmi odlišná, bezlesá,
s divočícími toky. Půdy v ní byly nevyvinuté či jen slabě vyvinuté, vegetace byla pouze
sporadická – vrba (Salix), rakytník (Hyppophae) (Ložek, 2011). Na konci mladšího dryasu
se poměr eroze a akumulace v říčních systémech ustálil na rovnovážném stavu. Niva,
vymezená z obou stran nejmladší terasou, se vyznačovala velkou členitostí (Pokorný,
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2011; Ložek, 2011). Kromě zbytků starších terasových stupňů v ní bylo možno nalézt
například i erozní rýhy či pískové přesypy (Opravil, 1983). Povodně se vyskytovaly zřídka
a neměly významnější efekt i díky relativně vysokému podílu zalesněných ploch
v povodích (Pokorný, 2011). Divočící toky se proměnily v toky meandrující (Pokorný,
2011; Ložek, 2011). Z biogeografického hlediska byly staropleistocenní nivy tvořeny
fluviálními písky porostlými řídkou vegetací, bažinnými společenstvy slatinných výplní
v rýhách a depresích a lesními dřevinami rostoucími na zahliněných terasách nebo
agradačních valech pokrytých sprašemi (Opravil, 1983).

2.2.2 Mladší holocén
Erozní pochody vykazovaly v různých místech rozdílnou intenzitu, avšak k celkovému
nárůstu intenzity těchto pochodů došlo na konci staršího holocénu. Akumulace začala
převládat s

rolnickou kolonizací v neolitu, pokračovala se zvýšenou intenzitou

a občasnými přerušeními od mladší doby bronzové až do současnosti (Le Bissonnais,
Gascuel-Odoux, 1998; Ložek, 2011). Niva agradovala. Vznikala tzv. kulturní krajina,
kromě kácení lesů došlo i k zornění části půd zejm. v oblasti horních toků řek, což vedlo ke
zvýšené erozi. Nastalo období akumulace materiálu v nivách. Jemné jílovité náplavy, často
označované jako tzv. nivní (povodňová) hlína, jsou pozůstatky zemědělských půd
transportovanými při povodňových vlnách (více viz níže). Tento proces, který se u nás
začal už v mladší polovině pravěku, výrazně nabyl na intenzitě během středověké
kolonizace (Pokorný, 2011). Další významný nárůst je spojen s masovým nástupem
kukuřice a okopanin, zavedení hluboké orby a zvýšení poptávky po dřevě v souvislosti
s rozvojem průmyslu (18. a 19. století) (Sádlo et al., 2008).
V nivách nížinných řek se pravidelně objevovaly rozsáhlé a dlouhodobé záplavy.
Vznikaly až několik metrů mocné akumulace sedimentů (Sádlo et al., 2008). V souvislosti
s těmito masivními souvrstvími vzniklými akumulací hovoříme o období největšího
nárůstu ukládání povodňových (nivních) hlín – docházelo tedy k zahliňování niv (Sádlo et
al., 2008; Pokorný, 2011). „Povodňové hlíny změnily charakter niv“ (Pokorný, 2011).
S ukládáním povodňových hlín úzce souvisí i retrográdní vývoj půd spočívající v rozrušení
vyvinutých půd až na matečný substrát, jež je později též přemístěn a následně ukládán
v nivách níže po proudu a mění tak jejich charakter (Ložek, 2003). Kromě samotných
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splachů zemědělských půd docházelo i k redeponování spraší. Sedimenty byly meandrující
řekou

neustále

přemisťovány.

Nivy

změnily

svůj

charakter

směrem

k plošší

a jednotvárnější krajině (Sádlo et al., 2008). V takovýchto nivách se etablovaly nové
biotopy – tvrdé a měkké lužní lesy (Ložek, 2011).
Do poloviny 20. století byly louky v nivách nehnojené, využívány byly převážně
k produkci steliva (Pokorný, 2011). Ve druhé polovině 20. století došlo k nástupu umělých
hnojiv a zvýšené mechanizaci. Vodní toky byly regulovány, zahloubeny a často přinuceny
téct ve vyzděných, uměle vymodelovaných, korytech. Vlhké nivní louky byly po
kolektivizaci odvodněny, osety kulturními pícninami a vysoceprodukčními travami, došlo
tedy k vysušení a zornění nivy. Nivní louky příliš vzdálené nebo nepřístupné pro
mechanizaci byly opuštěny a proměnily se v lada (Pokorný, 2011; Ložek, 2011). Nivy byly
postiženy i zástavbou v podobě chemických podniků jako je Spolana Neratovice v povodí
Labe, dnešní VÚAB Pharma v Roztokách u Prahy (dřívější „penicilínka“) v povodí Vltavy,
zástavbou rekreačními objekty či objekty trvalého bydlení (Ložek, 2011). Mnohdy se tak
dělo bez ohledu na dynamiku toků a nutnost protipovodňové ochrany (Kovanda, 1994).
V jiných případech byla niva téměř definitivně odstraněna v souvislosti s těžbou
nerostných surovin, dopravou či budováním vodních děl. 20. století je označováno za
období denaturalizace niv. Dobře vyvinuté nivy přirozeného rázu se tak staly ohroženými
a vzácnými stanovišti (Ložek, 2011). Současné antropogenně přetvořené nivy vykazují
odlišné vlastnosti, než nivy přirozené. Dominantním řídícím prvkem se, kromě klimatu,
stala antropogenní činnost. (Rulf, 1994) Nivy jsou dlouhodobě antropogenně
ovlivňovanými biotopy, což dosvědčují četné rybníky, mlýnské náhony či historické mapy
dokumentující využití niv jako kosených luk či orné půdy (Ložek, 2011). Avšak
i v přetvořených nivách velkých řek lze často nalézt pozůstatky původní nivy, jako
například opuštěná říční ramena, ostrůvky či zazemněná fluviální jezera (Lehotský, 2009).
Etapa vysoké eroze a akumulace trvá i dnes, přestože dochází k zalesňování. Za příčinu je
mj. považováno napřimování a zatrubňování vodních toků či odvodňování mokřadů
(Pokorný, 2011). Monitoring ve vybraných lokalitách ovšem poukazuje na vysoký
regenerační potenciál nivy (Ložek, 2011).
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2.2.3 Shrnutí
Sedimentární výplně údolních den se tedy skládají ze dvou hlavních jednotek
rozdílného stáří, jejichž vzájemný poměr se může lišit. Starší, pozdně glaciální, jednotka je
tvořena štěrky a písky, jež byly transportovány divočícími toky. Jemnější složky se
vyskytují pouze výjimečně, většinou v odstavených ramenech. V České republice vznikaly
tyto útvary jen v širokých říčních nivách a pánvích. Mladší jednotkou jsou souvrství
současných niv. Tyto byly vytvořeny meandrujícími toky a skládají se z říčních sedimentů
tvořících agradační valy, písčitých a štěrkových materiálů, jemného bahna z povodňových
událostí (okaly) a z výplní odstavných ramen (Ložek, 2011).
Jednotlivé biocenózy plně odpovídaly změnám kvartérního klimaticko-sedimentačního
cyklu. Viselský pleniglaciál charakterizovaly porosty keřových vrb, rakytníku a bylinná
společenstva sprašové stepi. V pozdním glaciálu se na naplaveninách vyvinula parkovitá
vegetace s mokřady. V preborálu a boreálu došlo k rozšiřování lesních porostů, zejména
lužních, na malých tocích se objevily plošky černozemní stepi. Během klimatického
optima (atlantik, epiatlantik) se v nivách meandrujících toků vyvinula mozaika lužní,
mokřadní i vodní vegetace a tzv. bobřích luk (Ložek, 2011). Od mladší doby bronzové
docházelo k akumulaci nivních hlín a následně šíření lužních hájů a mokřadů a ke vzniku
lučních pastvin. Od středověku docházelo k antropogenním úpravám nivy a mizení
přírodních niv. Tento proces vyvrcholil ve 20. století.

2.3 Půdy v nivě
Půdy v nivě jsou, jako ostatně všechny půdy, součástí rozsáhlého nelineárního
dynamického systému. Nejenže se jejich vlastnosti se v čase mění, ale závisejí na celé řadě
faktorů též v čase proměnlivých; dynamika systému vede k řadě kvalitativních změn
(Phillips, 1998). Půda a pedogeneze jsou tedy výsledkem řady procesů a faktorů, jak ve své
práci Factors of soil formation. A system of quantitative pedology. popsal H. Jenny
(Amundsen, 2005):
s = f (cl, o, r, p, t,…)
kde s označuje vlastnosti půdy, jež jsou výsledkem spolupůsobení klimatu (cl), organismů
(o), reliéfu (r), matečného substrátu (p) a času (t).
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Půdy v nivě jsou obvykle mladé, vznikají většinou z půd, jež byly erodovány v horních
částech povodí a následně resedimentovány po transportu vodním tokem (Gobat et al.,
1998). „Niva je tedy součástí transportně-depozičního systému vodního toku a její půdní
a sedimentární složení je tedy odrazem intenzity a rychlosti ukládání přemísťovaného
materiálu a jeho vlastností.“ (Zádorová et al., 2007). Profily jsou typické svojí
vrstevnatostí, časté jsou znaky hydromorfismu, organický materiál se nezřídka nachází
i v hlubších částech profilu a typický je i vysoký obsah živin (Boettinger, 2005; Šefrna,
2007). Zrnitostně tyto půdy zaujímají kategorie od štěrku až po jíl (Brady, 1990; Šefrna,
2007). Nejčastěji je materiál hlinitopísčitý až jílovitohlinitý (Němeček, 1990). Jejich
neustálý dynamický vývoj je záležitostí nejen eroze a sedimentace, ale i transformace
a translokace materiálu (Šefrna, 2007). Množství materiálu přineseného do nivy meziročně
značně kolísá. Malé množství je rychle zakomponováno do níže ležících půdních horizontů
v závislosti na klimatu a biotě, větší množství naneseného materiálu může původní půdu
pohřbít (Boettinger, 2005).
Vzájemné uspořádání všech půdních typů v nivě závisí na stáří a šířce nivy, na poloze
nivy v rámci povodí a technických úpravách koryta v posledním století (Šefrna, 2007).
I malé rozdíly v topografii nivy obvykle vyúsťují v markantní pedologické a hydrologické
rozdíly (Rinklebe et al., 2007).
V souvislosti s výše uvedenými etapami vývoje niv lze rozlišit související etapy
charakteristické různým půdním pokryvem a pedogenezí. V takzvané „fluvisolní fázi“
(fluvisol stage) je pedogeneze zásadně ovlivňována pravidelným zaplavováním a blízkostí
říční vody. Ve „fázi post-nivní“ (post flood-plain stage) jíž pedogeneze není záplavami
ovlivňována a vliv blízkosti říční vody se snižuje. (Růžičková, Zeman, 1994a)
Zjednodušeně se dá říci, že vznik a vývoj nivních půd je determinován substrátem
(jeho mocností a složením), variantami vodních režimů a hladiny spodní vody, minulým
a současným průtokem, klimatem, pozicí v reliéfu, vzdáleností od vodního toku
a v neposlední řadě i antropogenními zásahy (Rinklebe et al., 2007).
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2.3.1 Nivní půdy podle Kubienovy klasifikace
Dle starší Kubienovy klasifikace (1953), jež je využívána zejm. v ekologii
a geobotanice (Chytrý, Kučera, Kočí - eds., 2001), nivní půdy spadají do kategorií rambly,
paternie a vegy.
Rambly jsou půdy štěrkovité a kamenité, situovány jsou v nejbližším sousedství
dnešních toků a jsou zaplavovány pravidelně. Živinami jsou velmi málo zásobené, jedná se
o půdy surové (Mičian, 1986; Tomášek, 2007). Humusový horizont je v iniciálním stádiu
(Šefrna 2007).
Paternie jsou půdy lehké a písčité, vyvinutější, než rambly. Hladina podzemní vody je
ve většině případů shodná s hladinou v korytě říčního toku a tedy silně kolísavá (Mičian,
1986).
Nejméně často zaplavovanými půdami jsou vegy, jež jsou v nivě situovány nejvýše,
a proto jsou i vyvinutější, než paternie a rambly. Ze zrnitostního hlediska se jedná o půdy
středně těžké, hlinité (Rinklebe et al., 2007; Tomášek, 2007).

2.3.2 Nivní půdy podle taxonomického klasifikačního systému půd ČR
Typickými nivními půdami jsou fluvizemě (dle Taxonomického klasifikačního
systému půd ČR – Němeček et al., 2001), tedy původní nivní půdy, jež mohou být značně
proměnlivé ve svých subtypech (zrnitost, hydromorfismus, chemismus atp.) Logicky se na
větších plochách vyskytují zejména v nížinách, kde jsou nivy nejširší. Jejich substrátem
jsou výhradně nivní uloženiny, tj. říční a potoční náplavy. Pedogenetický proces je
periodicky přerušován akumulační činností vodního toku při vysokých vodních stavech
(Tomášek, 2007). Mezi základní diagnostická kritéria patří vrstvení rozeznatelné nejméně
v 25 % objemu materiálu a výše zmíněná přítomnost organického materiálu, jež do
hloubky profilu vykazuje nepravidelný pokles či vyrovnanou přítomnost. Fluvizemě jsou
snadno identifikovatelné právě díky své vrstevnatosti, střídání světlejších a tmavších vrstev
v závislosti na obsahu organického uhlíku. Textura těchto půd je dávána v úzkou souvislost
se svrchními horizonty zemědělsky využívaných půd v územích od nivy proti směru toku.
Sedimentace, s výjimkou extrémních událostí, nebývá jednorázová, tj. dochází k erozi,
transportu a resedimentaci v opakovaných cyklech. Tento proces vede k homogenizaci
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textury a k zrnitostnímu vytřídění. Obecně jsou fluvizemě texturně těžšími půdami
(v porovnání s průměrným druhem v povodí). Fluvizemě mohou být na úrovni subtypů
značně proměnlivé, jak co se týče zrnitosti (fluvizem modální, psefitická, arenická,
pelická), tak co se týče hydromorfismu (oglejená, glejová), chemismu sedimentů
(karbonátová, nekarbonátová) a tvorby (stratiﬁkovaná, kambická) (Šefrna, 2007). Je
udáváno, že povodně 50-100 leté svým rozlivem téměř přesně odpovídají areálům
fluvizemí, přičemž rozdíly jsou důsledkem antropogenních zásahů do nivy (Novák,
Zlatušková, Šefrna, 1997).
Dalším půdním typem typickým pro nivu, resp. spíše její vnější okraj a nízko položené
terasy, jsou černice (Rinklebe et al., 2007; Tomášek, 2007). Obvykle jsou záplavami méně
ovlivňovány než černozemě, typická je pro ně vyšší hladina podzemní vody. Hlavním
půdotvorným procesem je u černic humifikace, v případě zavodněné půdy často tvorba
zrašeliněného humusu. Často jsou uměle odvodňovány za účelem pěstování hospodářských
plodin (Tomášek, 2007).
Gleje typicky vyplňují terénní sníženiny (Mičian, 1986; Rinklebe et al., 2007) a nejširší
části širokých niv (Mičian, 1986). V nivě se vyskytují v celé řadě subtypů, např. glej
modální či glej fluvický (Němeček et al., 2001).
Zazemněná a opuštěná říční ramena a vlhké plochy v nivě jsou často spojeny
s výskytem organozemě, rašelin (Rinklebe et al., 2007).
Nejméně vyvinutým půdním typem v nivě je regozem. Nejčastěji se vyskytuje
v bezprostřední blízkosti břehů. V nivě se vyskytuje v celé řadě subtypů vč. psefitické
(jejím základem jsou terasové štěrky) (Němeček et al., 2001).

2.3.3 Nivní půdy v kontextu mezinárodních klasifikací
Klasifikace půdních typů a subtypů není celosvětově shodná. Půdní typy a subtypy jsou
klasifikovány na základě nestejných kritérií, kategorizace se obvykle v různých
klasifikacích překrývá pouze částečně. Srovnání vybraných nivních půd v kontextu
rozdílných klasifikací viz Tabulka 1. na následující straně.
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Korelace nivních půd dle Kubienovy klasifikace:
•

ramblám ve WRB odpovídají Fluvisols, Hyperskeletic Leptosols,

•

parterniím nejčastěji ve WRB odpovídají Fluvisols,

•

vegám ve WRB odpovídají Cambic Fluvisols, Fluvic Cambisols, Phaeozems,
Fluvic Umbrisols (Krasilnikov et al., 2009).

Tabulka 1. – Korelace TKSP, WRB a USDA klasifikace
TKSP

WRB

USDA

Fluvizem

Fluvisols

Fluvents
Fluvaquents

Černice

Phaeozems

Udolls
Albolls

Glej

Gleysols

Aqualfs,

Aquents,

Aquepts, Aquolls…
Organozem

Histosols

Histosols
Histels

Regozem

Regosols

Entisols

Arenosols

Zdroj: Vlastní práce, kombinace (Němeček et al., 2001), (Soil Survey Staff, 2010),
(IUSS Working Group WRB, 2006), (Šefrna 2007), (Zádorová et al., 2011).

2.4 Vývoj středního toku Labe
Nejstarší zachovalé záznamy o trase koryta Labe pocházejí z počátku čtvrtohor.
Rozsáhlé pleistocenní říční náplavy různé výšky a rozsahu umožňují přibližnou
rekonstrukci trasy vodního toku v době vzniku jednotlivých teras. Ve spodním a středním
pleistocénu teklo Labe od Jaroměře přes Chlum, Pobluz, Dobřenice a Býchory ke Kolínu.
Patrně hlavním tokem oblasti tenkrát byla Orlice, spojující se s Labem u Dobřenic. Na
konci středního pleistocénu došlo k postupnému překládání řečiště a Labe nově teklo přes
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Předměřice nad Labem, Plotiště, Svobodné Dvory k Chlumci nad Cidlinou a dále k Týnci
nad Labem, později došlo k posunu řečiště k jihovýchodu a Labe teklo přes dnešní
Opatovice nad Labem. Ve svrchním pleistocénu se vlivem tektonických změn v okolí
Kunětické hory vyvinul dnes charakteristický ohyb Labe u Pardubic a také řeka vytvořila
oblouk mezi Kolínem a Nymburkem (Šámalová, 1996).
Na středním Labi lze identifikovat 3 terasy. (Růžičková, Zeman, 1994a). V holocénu se
vyvinula až 15 km široká niva, vznikly četné volné meandry a pleistocenní nánosy
oblázkových štěrků byly postupně odplavovány a nahrazovány jemnějším materiálem.

2.5 Niva středního toku Labe
Niva Labe ve středních Čechách je ovlivněná slínitými horninami (Ložek, 2011).
Během pravěku se ve starosídelní oblasti udrželo mozaikovité kontinuum bezlesí. Nelesní
a kulturní krajinné prvky zůstaly zachovány i po období stěhování národů, neboť osídlení
úplně nevymizelo (Sádlo et al., 2008). Niva středního Labe byla na počátku vrcholného
středověku výrazně ovlivněna poměrem mezi erozí a akumulací. Ve vyšších polohách
(Krkonoše – Semilsko) došlo k odlesňování a následně vlivem vysokých srážek k erozi
červených půd na permském podkladu, s nimiž jsou v přímé souvislosti Jizerou a Labem
přemístěné červenavé nivní hlíny akumulované právě v oblasti středního Labe (Dreslerová
et al, 2004; Ložek, 2011). Tyto povodňové sedimenty charakteristické červené barvy se
nazývají „červenky“ nebo „červenice“ (Sádlo et al., 2008). Typické červenice jsou
částečně porézní, písek je obklopen jemnou prachovou matrix. Písečná zrna jsou
subangulární až zaoblená, převažuje křemen nad živcem a dalšími minerály; struktura je
obvykle chaotická (Růžičková et al., 2001).
Významnými ekosystémy středolabské nivy jsou stará říční ramena a jezera. Poskytují
cenné informace nejen o vývoji koryta řeky, ale i o změnách hydrologického režimu,
kvality vody i využití krajiny v povodí (Chalupová, 2011).
Oblast byla osidlována od cca 13. století, kdy první Slované budovali sídla v lužních
lesích meandrového pásu Labe. Hradiště a vesnice byly zakládány na březích meandrů,
postupem času se však mnohá sídla ocitla i stovky metrů od dnešního koryta řeky. Niva
byla též ovlivněna rozvojem zemědělství v 19. století. Zrušení roboty znamenalo příchod
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nových obyvatel, zvýšený tlak na prostředí a následné kácení lužních lesů, vysušování
rybníků a rozorávání pastvin za účelem získání orné půdy. Využívání takto získané orné
půdy bylo komplikováno říční činností, zejména nanášením hlušiny a odplavováním
úrodné půdy při častých povodních. Proto se ještě v témže století začalo vážně uvažovat
o regulaci řeky (Šámalová, Tázler, 2010).

2.6 Projekt splavnění Labe se zřetelem na střední Labe
Myšlenkami na využití Labe jakožto mezinárodní plavební cesty se příslušné orgány
zaobíraly od 18. století, avšak zájmy na propojení povodí Labe, Dunaje a Odry existovaly
mnohem dříve. Doloženy jsou již v 16. století a někteří autoři uvádějí, že první myšlenka
na propojení Dunaje s Vltavou a Labem pochází již z doby Karla IV. (Nožička, 1971).
V 19. století se snahy o regulaci Labe v souvislosti s rozvojem zemědělské činnosti
v Polabí zintenzivnily. Limitujícím faktorem byly zejména finance, jež by musely všechny
zainteresované strany vynaložit. Po neustávajících intervencích se touto otázkou v roce
1884 začal zabývat Zemský sněm a o 15 let později, v roce 1899, byl založen Středolabský
komitét sdružující zájemce o úpravu řeky (Šámalová, Tázler, 2010). K otázce zemědělské
se přidala i otázka dopravního propojení s Odrou a Dunajem a problematika spojená
s úpravou toku a regulací Labe se stala i politickou otázkou (Rubin, 1900; Šámalová,
Tázler, 2010).
Do praxe byla myšlenka splavnění Labe uvedena na počátku 20. století. Práce byly
započaty na základě zákona ze dne 11. června 1901 (č. 66 ř. z. o stavbě vodních drah
a o provedení úpravy řek), tzv. vodocestného zákona. Tento zákon byl jistou formou
kompenzace stavby alpských železnic, na něž finančně doplácely zejména rozvinuté České
země (Čábelka, 1971; Šámalová, Tázler, 2010). Mělo tedy dojít k výraznému navýšení
délky splavných cest na našem území a to zejména v návaznosti na kanalizační splavnění
dolního Labe pod Mělníkem a dolní Vltavy pod Prahou, jež bylo od roku 1987 prováděno
tzv. „Kanalizační komisí“ (Čábelka, 1971). Kromě splavnění středního Labe mělo dojít
i k dopravnímu propojení Dunaj-Odra-Labe-Vltava, a to vše během pouhých 20 let
(Šámalová, Tázler, 2010). Tok Labe měl být mezi Mělníkem a Hradcem králové zkrácen
z cca 192 km na 158 km a spád dna měl být navýšen o 0,82 ‰ na 4,55 ‰. Naplánováno
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bylo i provedení drenáží a odvodňovacích příkopů za účelem úpravy hladiny podzemní
vody na pozemcích v okolí toku (Miláček, 1994).
V roce 1902 bylo pro tvorbu projektů a provedení stavby vodních cest Ministerstvem
obchodu založeno Ředitelství pro správu vodních cest se sídlem ve Vídni, později
i ředitelství v Praze (1903), Krakově a Přerově (Nožička, 1971). Následně byl v letech
1903-1907 proveden pedologický průzkum spolu se zaměřením a byl vypracován projekt
pro splavnění Labe. Stavební činnost byla zahájena již v roce 1907 v Mělníce a Obříšství.
Uskutečněna byla pouze malá část programu zákona z r. 1901, a to jak v důsledku nepřízně
vídeňské vlády, tak v důsledku vypuknutí 1. světové války (Čábelka, 1971). Kromě
vysokých nákladů situaci komplikovaly i změny záměru, uvažovalo se o plavbě větších
lodí a výstavbě hydroelektráren u jezů. V roce 1912 bylo vládou rozhodnuto o pokračování
dalších prací na středním Labi bez výstavby plavebních zařízení (Šámalová, Tázler, 2010).
V období po roce 1918 práce pokračovaly až po odmlce zapříčiněné řešením
poválečných problémů v nově vzniklém Československu a revizí původního projektu
z roku 1901. Do roku 1930 byly dokončeny 4 jezy, 3 vodní elektrárny a začaly se stavět
další dva stupně (Šámalová, Tázler, 2010). Novým impulsem jim byl i Zákon o státním
fondu pro splavnění řek, budování přístavů, výstavbu údolních nádrží a pro využití vodních
sil z roku 1931. V tomto období byla pozornost zaměřena právě na splavnění středního
Labe a úpravu koryta Vltavy pod Prahou (Čábelka, 1971). Na 18 kilometrové splavněné
trati mezi Mělníkem a Jiřicemi pod Kostelcem nad Labem byla provozována osobní
paroplavba od roku 1926, která byla v roce 1935 prodloužena a ž k ústí Jizery do Labe.
Obchodní doprava byla omezena na přepravu cukru z místních cukrovarů (Šámalová,
Tázler, 2010).
Práce na splavnění Labe neustále pokračovaly, před druhou světovou válkou byla řeka
splavněna po Poděbrady, v průběhu války ke Kolínu (Nožička, 1971). Mnichovský diktát
znamenal zrušení státního vodohospodářského fondu a dohodu německé a československé
vlády o společném budování vodní trasy Labe-Odra-Dunaj. Po okupaci Československa
v roce 1939 byly práce do roku 1942 téměř zastaveny, pouze od Mělníka ke Kolínu
docházelo k práci na nouzové plavební dráze, jež měla umožnit vývoz místního obilí do
Říše bez nutnosti využití železnice (Šámalová, Tázler, 2010).
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V roce 1947 byly ustanoveny plány na splavnění úseku pro moderní lodní dopravu od
Mělníka po Kolín během 5 let a splavnění úseku od Kolína po Pardubice za dalších 7 let.
Ty se ovšem vzhledem k hospodářské situaci v zemi nepovedlo dodržet. V 50. letech byl
dokončen úsek Mělník – Veletov, ale vodní cesta nebyla plně využívána z důvodu absence
příslušné infrastruktury (Šámalová, Tázler, 2010). Na začátku 70. let došlo ke splavnění
toku až po Chvaletice a to zejména z ekonomicko-provozních důvodů (doprava uhlí do
tepelné elektrárny) (Miláček, 1994). Došlo k modernizaci stavebních děl, budování nových
jezů, zdymadel a plavebních komor (Šámalová, Tázler, 2010). Doplňující informace
k plavbě na Labi a jeho kanalizaci uvádí Chalupová (2011).
Ke konci roku 2012 bylo Labe splavné po Chvaletice a taktéž v izolovaném úseku
Přelouč-Pardubice.

2.7 Povodně na Labi se zřetelem na Střední Labe
Povodně jsou významným podmiňujícím a pozměňujícím prvkem nivy, jsou nedílnou
součástí pedogenetických procesů aluviálních půd a v případě fluvizemí jsou hlavním
půdotvorným činitelem a zdrojem parentálního materiálu.

2.7.1 Povodně před rokem 1851
Vzhledem k tomu, že systematická přístrojová měření povodňových charakteristik byla
prováděna až od druhé poloviny 19. století, zakládají se starší informace zejména na
analýze dokumentárních pramenů (tzv. historické povodně) a na základě analýzy údajů
v terénu (tzv. paleopovodně). Jako příklady dokumentárních pramenů lze uvést
mj. prameny narativní povahy (kroniky, anály, paměti), denní záznamy o počasí, osobní
korespondenci, speciální tisky, hospodářské záznamy, noviny či obrazovou dokumentaci.
Mezi zdroje informací o paleopovodních patří např. povodňové sedimenty, říční eroze či
poškození vegetace (Brázdil et al., 2005a).
Z nejrůznějších zdrojů bylo doloženo 149 povodní na Labi. Od 12. do 14. století je
počet doložených povodní na Labi nižší, než na Vltavě, celkem se jedná o 12 případů.
V 15. století je počat případů vyrovnaný (12). Souhrnně je zvýšená povodňová aktivita
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doložena pro období druhé poloviny 16. století, polovinu 18. století (1741-1770) a období
první poloviny 19. století (zejména 1821-1830) (Brázdil et al., 2005a).
Za největší povodeň na Labi byla dlouho považována březnová povodeň z roku 1845
(Elleder, 2007; Herschy, 2002). Povodeň v březnu roku 1845 byla zapříčiněna srážkami
v kombinaci s táním sněhu po tuhé zimě s intenzivními ledovými jevy na vodních tocích.
Kostelec nad Labem se téměř celý ocitl pod vodou (Brázdil et al., 2005b). V současnosti je
za největší povodeň na Labi považována lednová povodeň v roce 1846, kdy byly vodní
stavy předchozího roku výrazně překročeny (Elleder, 2012), jak mj. dokazuje i záznam
z jezu v Lobkovicích (Elleder, 2006). Příčinou této extrémní povodně bylo tání v oblasti
Krkonoš, Lužických a Jizerských hor v kombinaci s orograficky zesílenými srážkami
v průběhu oblevy. Historické záznamy zmiňují i Kostelec nad Labem, kde došlo k zatopení
města na dobu přibližně tří týdnů a ke zhroucení kamenného mostu (Elleder, 2006).

2.7.2 Povodně po roce 1851
Další více či méně významné povodně následovaly v letech 1850, 1855, 1856, 1860,
1862, 1865, 1867, 1876, 1877, 1881, 1883, 1886, 1888, 1890, 1891, 1895, 1896, 1897,
1900, 1909, 1915, 1917, 1920, 1923, 1926, 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1954, 1981,
1997, 2000, 2002, 2003 (Mundelsee et al., 2004; Mezinárodní komise pro ochranu Labe,
2005) a 2006. Největší z nich byly povodně 1862, 1890, 1945, 2002. (Mundelsee et al.,
2004). Ve 20. století se největší povodně na Labi vyskytovaly v jeho první polovině.
Konkrétně se jedná o povodně v lednu 1920, červnu 1926, březnu 1940 (Povodí Labe,
2003).
Příčinou povodně v září roku 1890 byly vydatné trvalé srážky po vlhkém létě.
Vzhledem k menší vydatnosti srážek ve východních a severovýchodních Čechách neměla
středolabská povodeň takové následky, jako vltavská (Brázdil et al., 2005b). Povodeň
v únoru 1962 způsobila kromě běžných škod i škody zámrzem vody po rychlém ochlazení
(Elleder, 2007). Povodeň v březnu 2000 se na středním toku Labe projevila výrazně. Na
dosažení vysokého vodního stavu se téměř ze dvou třetin podílel povodňový průtok Jizery
(Povodí Labe, 2000).
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V roce 2002 byla oblast středního Labe zasažena dvěma povodněmi. V lednu a únoru
byly zaznamenány tři povodňové vlny, jež pokaždé vedly k vyhlášení 3. stupně povodňové
aktivity. Přesto, že se srpnová povodeň z roku 2002 týkala zejména povodí Vltavy,
zasaženo bylo i povodí Labe. Mezi Hradcem Králové a Mělníkem prošla povodňová vlna
mezi 14. 8. 2002 a 17. 8. 2002, přičemž bylo dosaženo maximálně I. stupně povodňové
aktivity. Následně došlo v oblasti soutoku Labe s Vltavou k rozsáhlým rozlivům a ke
zpětnému vzdutí vody na středním Labi do vzdálenosti cca 20 km. Zdymadla Obříšství
a Lobkovice byla zcela zatopena a u zdymadla Kostelec nad Labem byla dolní voda
zvýšena o 3 m. Nad zdymadlem Kostelec nad Labem nebylo možné odlišit zpětné vzdutí
od zvýšeného průtoku přitékajícího z povodí Labe a Jizery (Povodí Labe, 2003).
Menší povodeň byla zaznamenána v březnu 2005, kdy Labe na středním toku
kulminovalo 20. 3. 2005 při dosažení 2. stupně povodňové aktivity. Dále byly na středním
toku Labe zaznamenány zvýšené průtoky v březnu 2006 a srpnu 2006. V březnu 2006 bylo
dosaženo i. 3. stupně povodňové aktivity, ke kulminaci v dolní části středního toku došlo
3. 4. 2006. Tato povodeň byla větší, než povodeň v roce 2000. Srpnová povodeň
kulminovala v dolní části středního toku dne 9. 8. 2006, nejvýše bylo dosaženo 2. stupně
povodňové aktivity (Povodí Labe, 2006). Povodňové zprávy bohužel nenesou informace o
plaveninách.
Souhrnná zpráva o povodni 2013 nebyla do data odevzdání této diplomové práce
vydána.
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3. Geografická charakteristika zájmového území
Zájmové území bylo vymezeno na základě polohy zkoumaných transektů. Ty se
nacházejí v území katastrálních území uvedených v Tabulce 2. Přesná poloha transektů je
vyobrazena v mapě Poloha transektů- Příloha A.

Tabulka 2. – Katastrální území, v nichž se nacházejí zkoumané transekty
Číslo katastrálního území

Název katastrálního území

610171

Kostelec nad Labem

661031

Jiřice u Kostelce nad Labem

670189

Rudeč

675806

Křenek

703664

Lobkovice

717118

Ovčáry u Dřís

767352

Kozly u Tišic

791016

Záryby

Zdroj: Český ústav zeměměřický a katastrální, 2013; vlastní zpracování

Zájmové území se nachází v nivě Labe. Je vymezeno pouze rozsahem historické
dokumentace, samotný nivní pás se zaniklými rameny je ještě širší.

3.1 Geologická charakteristika
Většinu zájmového území pokrývají kvartérní uloženiny. Menší část je pokryta
mezozoickými horninami, nejmenší část pak horninami proterozoickými.
Svrchnoproterozoické horniny Bohemika – Barrandienu a ostrovní zóny českého
plutonu se nacházejí v jihozápadní části zájmového území. Jedná se o silicity, droby,
prachovce, břidlice (Česká geologická služba, 2013).
Mezozoické horniny České křídové pánve se nacházejí zejm. na jihu a jihozápadě
zájmového území. Plošně největšího rozsahu dosahují křemenné pískovce doplněné
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vápnitými jílovci a slínovci (Česká geologická služba, 2013). Cenomanský stupeň je
zastoupen korycanským souvrstvím, tedy křemennými pískovci s železito-jílovitým až
železitým tmelem.

Na korycanské souvrství zde nasedá turonský stupeň zastoupený

bělohorským souvrstvím (Sovinová, nedat.).
Kvartérní uloženiny Českého masivu a Karpat jsou v území reprezentovány zejména
říčními sedimenty (písky a štěrky), jež jsou v zájmovém územní dominantní, méně již
sedimenty nivními (písky, štěrky, hlíny) a splachovými (též písky, štěrky, hlíny), dále jsou
přítomny sedimenty svahové a naváté písky (Česká geologická služba, 2013). Váté písky
se vyskytují jak na terasách, tak nivě Labe (Sovinová, nedat.). Kvartérního stáří jsou též
slatiny a rašeliny, jež svým prostorovým rozmístěním odpovídají starým meandrům (Česká
geologická služba, 2013). Kvartérní uloženiny labské nivy dosahují mocností cca 2 – 6 m,
uloženiny štěrkopískových teras jsou mocnější na severní straně nivy, tj. na pravém břehu
Labe (Sovinová, nedat.). Typickými fluviálními sedimenty v území jsou písky a štěrky,
jemnozrnný a středně zrnitý křemenný písek převažuje (Růžičková, Zeman, 1994a).
V minulosti docházelo v zájmovém území a jeho blízkém okolí k těžbě kamene
(pískovce a slínovce) a sprašových hlín (cihelny). V katastru Ovčáry probíhá těžba
štěrkopísku (lokalita Kopa) a dříve i těžba písku (pískovna Ovčáry) (Sovinová, nedat.).

3.2 Geomorfologická charakteristika
Z hlediska geomorfologického členění se zájmové území rozkládá na území jednoho
okrsku a to okrsku VIB-3C-b Staroboleslavká kotlina. Okrsek spadá do podcelku Mělnická
kotlina, celku a oblasti Středolabská tabule, subprovincie Česká tabule, provincie Česká
vysočina, systému Hercynského (Kalvoda, Balatka, 2006).
V zájmovém území lze identifikovat tři terasy, jimiž jsou vyšší a nižší nivní stupeň
a současná niva (Růžičková, Zeman, 1994a). Nižší nivní stupeň zaujímá normální
výškovou pozici, avšak vyšší nivní stupeň se výškově vymyká. Nachází se 7-8 m nad
hladinou Labe (Růžičková, Zeman, 1999), zatímco průměrná výška nad hladinou Labe se
ve středolabském regionu pohybuje okolo 4 m (Růžičková, Zeman, 1994b; Růžičková
Zeman, 1997). Tato neobvyklá výšková charakteristika je vysvětlována mladými
tektonickými pohyby v údolí Labe (Růžičková, Zeman, 1999). Na povrchu vyššího nivního
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stupně se nacházejí zazemněné meandry, část z nich je zaplněna organogenními sedimenty;
samotný stupeň je tvořen spodním souvrstvím fluviálních štěrků s příměsí písku
a svrchním souvrstvím fluviálních písků s příměsí štěrku (Růžičková, Zeman, 1997). Nižší
nivní stupeň je nejnižší labskou říční terasou, v zájmovém území se nachází 2-2,5 m nad
hladinou Labe (Růžičková, Zeman, 1999). Skládá se též ze dvou souvrství s evidencí
neolitického osídlení (Růžičková, Zeman, 1997). Současná niva je v zájmovém území
charakteristická četnými opuštěnými meandry a příležitostnými plochými štěrkopískovými
elevacemi. Před antropogenními úpravami mělo koryto Labe nepravidelný miskovitý tvar,
břehy nad normální hladinu vystupovaly od 0,5 m do 3,8 m a řečiště bylo široké 53-98 m.
Rozlehlé území v okolí řeky bylo až do šíře 3 km zaplavováno zvýšenými průtoky
a docházelo k průtržím ostrých meandrů (Šámalová 1996).
Na základě geomorfologického hlediska jsou v zájmovém území definovány krajiny
říčních niv a krajiny rovin (CENIA, 2013). Jižní okraj nivy je výrazněji profilovaný, břeh
je výraznější. Krajiny rovin, zejména na jižním, tedy levém, břehu jsou rozrušovány
mělkými údolími drobných vodních toků.

3.3 Klimatologická charakteristika
Zájmové území podle Köppenovy klasifikace spadá do klimatického regionu Cfb, což
je podtyp podnebí listnatých lesů mírného pásma. Jedná se tedy o oblast v mírně teplém
klimatu s teplým létem a rovnoměrně rozloženými srážkami v průběhu roku. Podle
Quittovy klasifikace je zájmové území zařazeno do teplé oblasti W, podoblasti W2, viz
Tabulka 3. (Tolasz, 2007).
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Tabulka 3. - Charakteristika klimatické oblasti W2
Počet letních dní

50 - 60

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více

160 - 170

Počet dní s mrazem

100 - 110

Počet ledových dní

30 - 40

Průměrná lednová teplota

-2 až - 3°C

Průměrná dubnová teplota

8 – 10°C

Průměrná červencová teplota

18 - 19°C

Průměrná říjnová teplota

8 - 9°C

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Suma srážek ve vegetačním období

350 – 400 mm

Suma srážek v zimním období

200 – 300 mm

Počet dní se sněhovou pokrývkou

50 – 40

Počet zatažených dní

120 – 140

Počet jasných dní

40 - 50

Zdroj: Tolasz, 2007

3.4 Hydrogeologická a hydrologická charakteristika
Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí komplexu svrchnokřídových
sedimentů a štěrků říčních teras. Cenomanské vrstvy vykazují propustnost průlinovou,
turonské pak puklino-průlinovou. Nivní polohy a polohy štěrkopískových teras jsou
charakteristické vysokou propustností. Lokální zdroje vody představují vrty zapuštěné do
cenomanského podloží (Sovinová, nedat.).
Celé zájmové území spadá do povodí Labe, část Střední Labe, subpovodí Střední
Labe 3 (Povodí Labe, 2013). Kromě Labe se zde vyskytují pouze drobné toky: Poleradský
potok, Mratínský potok, Zlonínský potok, Čakovický a Jiřický potok, Hlavenský potok,
Borecká svodnice, malé bezejmenné svodnice a dále upravené rameno Labe – levobřežní
náhon „Mlýnský potok“, který sloužil k napájení městských příkopů a k pohonu tří mlýnů
(Šámalová, Tázler, 2010).
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Původní (tj. neupravované) koryto Labe bylo v úseku mezi Starou Boleslaví
a Kostelcem nad Labem charakteristické svými meandry. Dnes řeka teče v upraveném
korytě z roku 1927 a v Kostelci nad Labem je přehrazena pohyblivým jezem s plavební
komorou a vodní elektrárnou. Dále po proudu jsou na pravém břehu zachovány zbytky
meandrů a to až do vzdálenosti 2,5 km od dnešního řečiště (Šámalová, Tázler, 2010). Na
zdymadle v Kostelci nad Labem vykazuje řeka průměrný průtok Qa=99,43 m3s-1. Stoleté
vodě odpovídá hodnota Q100=1388,00 m3s-1 (Povodí Labe, 2013).
V zájmovém území se nachází větší množství pozůstatků po původním korytě Labe
v podobě zamokřených území a fluviálních jezer (převážně zbytky meandrů, které zůstaly
v krajině po antropogenních úpravách toku Labe) a tůní. Jedním z takovýchto jezer je
například vodní plocha Kozelská tůň. Většina zdejších vodních má pouze místní názvy, jež
většinou nejsou uváděny v mapách, či má naopak názvů několik.

3.5 Pedologická charakteristika
Na základě údajů o bonitačních půdně ekologických jednotkách (Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půd, 2011) lze půdy zájmového území charakterizovat následovně:
Jedná se o půdy teplého, suchého až mírně suchého klimatického regionu. Půdy se
nacházejí na rovinách a svazích s mírným sklonem (3-7°) a se všesměrnou
expozicí/expozicí bez rozlišení. Z hlediska skeletovitosti a hloubky jsou v naprosté většině
popsány jako půdy bezskeletovité a hluboké, výjimečně jsou uvedeny případy půd slabě
skeletovitých a středně hlubokých. Jedná se převážně o půdy nivní a půdy na píscích,
výjimečně pak o půdy lužní či hydromorfní. Jedná se tedy o půdy jak bonitně nejcennější
a nadprůměrně produkční, tak i o půdy podprůměrně či velmi málo produkční. Z hlediska
ochrany půdního zemědělského fondu jsou tedy zastoupeny oba extrémy.
Podle TKSP se transekty nacházejí na těchto půdních typech a subtypech (v závorce
uvedeny názvy dle WRB): fluvizem modální (Haplic Fluvisol) a glejová (Gleyic Fluvisol),
černice fluvická glejová (Fluvi-gleyic Phaeozem), kambizem arenická (Areni-eutric
Cambisol), regozem arenická (Haplic Arenosol) (CENIA, 2013).
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Zájmové území se rozkládá převážně na následujících jednotkách půdní krajiny:
1) aluvia se zemědělským půdním fondem, který je využíván jako orná půda
2) aluvia se zemědělským půdním fondem, který je využíván jako louka (spontánní i
kulturní)
3) aluvia s lužními lesy.
Dále jsou zastoupeny půdní krajiny krajinných invariant, vodních ploch a intravilánů
(Šefrna, 2004).

3.6 Biogeografická charakteristika
Z hlediska fytogeografického členění ČR spadá zájmové území do oblasti Českého
termofytika (T, Thermobohemicum), obvodu Česká tabule, okrsku Všetatské Polabí. Jedná
se údolní nivu s navazujícím dubovým stupněm (Culek, 1996).

3.6.1 Potenciální přirozená vegetace
Mapa potenciální přirozené vegetace je využívána v ochraně přírody, krajinném
plánování, vodohospodářství, lesnictví i zemědělství. Tato mapa je „výrazem současného
ekologického potenciálu krajiny“ (Neuhäuslová et al., 1998).
Největší plošné zastoupení má jilmová doubrava (Querco-Ulmetum), spadající do
kategorie lužních lesů (Alnion incanae). Do zanedbatelné části zájmového území zasahuje
i střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), kostřavová borová doubrava (Fesstuco ovinaeQuercetum roboris), lipová doubrava (Tilio-Betuletum) a černýšová dubohabřina
(Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Jilmová doubrava je zpravidla tvořena třípatrovými fytocenózami s dominantním
dubem letním (Quercus robur) nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Jilmy (Ulmus
minor, U. laevis) jsou v této mapovací jednotce výrazně vzácnější. Keřové patro je obvykle
bohaté, bylinné patro je typické jarním aspektem. Jilmové doubravy jsou společenstva
typická pro zřídka zaplavované říční nivy teplé klimatické oblasti (Querco-Ulmetum je
typickým společenstvem českého termofytika) (Neuhäuslová et al., 1998).
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3.6.2 Krajina
Krajina zájmového území je klasifikaci podle Löwa a Nováka (2008) označena jako
lesozemědělská a zemědělská. Konkrétně se jedná o krajinné typy 1Z4, 1M4 a 1M11.
První číslice (1) značí příslušnost ke staré sídelní krajině Heyrcynika a Polonika,
v tomto případě se samozřejmě jedná o Hercynikum. Krajina je tedy osídlena již od
neolitu, zabírá 2. vegetační stupeň Hercynika. Takováto krajina je obvykle zemědělská
a lesozemědělská, na což ukazuje i druhý, tentokráte písmenný, znak v kódu krajinného
typu.
Druhý znak určuje zařazení do zemědělské (Z) nebo lesozemědělské (M) kategorie.
Zemědělské krajiny jsou definovány jako silně antropogenně ovlivněné, s lesy na
maximálně 10 % plochy a zemědělskými plochami a trvalými travními porosty na 90 %
plochy. Lesozemědělské krajiny se vyznačují vysokou heterogenitou, střídáním lesních
a nelesních stanovišť. Dřevinné porosty zaujímají 10-70 % ploch.
Třetí částí kódu je jedna číslice či dvojčíslí nesoucí informaci o krajinném typu dle
reliéfu. Číslo 4 značí krajiny rovin, číslo 11 značí krajiny širokých říčních niv. (Löw,
Novák, 2008)

3.6.3 Ochrana přírody
V zájmovém území se nachází Evropsky významná lokalita Polabí u Kostelce
(ev.č. CZ0210152) o rozloze 387,82 ha.

Předmětem ochrany jsou otevřené trávníky

kontinentálních dun, přirozené eutrofní nádrže, bezkolencové louky, vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva, nivní louky říčních údolí, extenzivní sečené louky,
vápnitá i zásaditá slatiniště a smíšené lužní lesy. (Agentura ochrany přírody a krajiny,
2013) Dále se v území nachází přírodní památka Jiřina (ev.č. 2152; rozloha 3,92 ha
vč. ochranného pásma), jež se s EVL Polabí u Kostelce plně překrývá. Předmětem ochrany
jsou lužní lesy polabského typu (topol, jilm, dub), tzv. jilmové luhy (Anonymus, 2007).
V zájmovém území lze identifikovat nadregionální biokoridor Územního systému
ekologické stability, jehož osami jsou NBK K10/N – nivní řada a NBK K10/V – vodní
řada. Jeho součástí je Labe, přilehlé lužní lesy, mokřiny, louky i slepá ramena a fluviální
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jezera. Regionální biokoridory jsou včleněny do nadregionálního biokoridoru, v území se
vyskytuje celá řada lokálních biokoridorů. Biocentra se v území vyskytují pouze regionální
a lokální (Sovinová, nedat.).

3.7 Osídlení
V zájmovém území a jeho okolí se relativně hojně vyskytují archeologické nálezy,
jmenovat lze například lokalitu Ovčáry, či blízký Borek a Tišice. Zdokumentovány jsou
nálezy z neolitu (cca 6100-5000 B. P.) a eneolitu, doby bronzové (cca 3000 B. P.), doby
římské (cca 200 A.D.) a raného středověku (cca 800 A.D.) (Dreslerová, 1994). Zdejší niva
je tedy významnou starosídelní oblastí.
V území se nachází pozůstatky opevněného blatného hradiště Kozly, které pochází
z období raného středověku či doby halštatské. Nachází se na ploché vyvýšenině
v inundačním území. Původně se nacházelo na pravém břehu Labe, po úpravě koryta se
nachází na levém břehu (Budinský, 2006). V terénu je stále patrné zejména díky plošině
vystupující 1,5-3 m nad úroveň okolnímu terénu a též díky terénní vlně, která je
pozůstatkem po fortifikaci. Dnes je cca 1 ha velká plocha hradiště zemědělsky obdělávána
(Čtverák et al., 2003).
V území se nachází město Kostelec nad Labem a dále obce Křenek, Záryby a Ovčáry.
Dále se zde nachází Lobkovice (městská část Neratovic) a Kozly (část obce Tišice).
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4. Materiály a metody

4.1 Terénní šetření z roku 1907 a jeho zhodnocení
Tato diplomová práce z velké části vychází z fragmentů dokumentace pedologického
průzkumu a zaměření, jejichž kopii laskavě poskytla PhDr. Dagmar Dreslerová PhD.
prostřednictvím RNDr. Luďka Šefrny, CSc. Před zničením fragmenty zachránila Ing. Zlata
Šámalová z Povodí Labe, s. p. Tyto fragmenty byly bohužel zachovány bez průvodní
dokumentace. Jejich originály jsou uloženy na Povodí Labe v Hradci Králové
a pravděpodobně ve Vídni. Vídeňské podklady se dosud bohužel nepodařilo dohledat a tak
není známo, zda chybějící část dokumentace dnes existuje (Ďoubal, 2012).
Tyto historicky velmi cenné, ale bohužel nekompletní materiály (chybějící doprovodná
dokumentace, chybějící výkresy příčných profilů či naopak chybějící zakreslení profilů
v mapách), protřídil, spároval a geodeticky zpracoval Jan Ďoubal ve své diplomové práci
Posouzení změny reliéfu nivy Labe na základě historického a současného zaměření
obhájené v červnu 2012 na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

4.1.1 Mapové podklady
Mapové podklady pro tuto práci byly získány z multimediální přílohy (CD) výše
uvedené práce J. Ďoubala (2012) zprostředkované RNDr. L. Šefrnou, CSc. Celkem se
jednalo o 8 mapových listů vypracovaných v letech 1903-1907. Na mapách byl
zaznamenán výškopis, polohopis, parcely, koryto Labe před kanalizací a projektovaný
průběh koryta po kanalizaci. V mapách byl zakreslen průběh transektů a byly vyznačeny
jejich hlavní body. Mapa samotná byla pravděpodobně vytvořena na podkladu Stabilního
katastru (Ďoubal, 2012). Pro práci byly k dispozici mapové listy v rozsahu Kostelec nad
Labem – Lobkovice.

4.1.2 Transekty
Jednotlivé transekty byly vykresleny zvlášť na milimetrové papíry. V každém příčném
profilu bylo vykresleno jak koryto Labe před kanalizací, tak plánovaný průběh a profil
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koryta po kanalizaci. V jednotlivých transektech byly též vyznačeny jejich hlavní body,
aby bylo možno přesně určit polohu každého jednotlivého místa transektů v mapě. Příčné
profily zahrnují i stručné poznámky o vegetačním pokryvu, informace jsou uvedeny jak
v českém, tak v německém jazyce. Vzhledem k tomu, že výškopisné údaje byly
v historických podkladech (jak mapách, tak transektech) uvedeny v systému Jadran, bylo
třeba je pro další využití převést do dnes používaného systému Balt po vyrovnání (Ďoubal,
2012).

4.1.3 Kvalita a shoda údajů z map a příčných profilů
Celkem lze ve fragmentech historické dokumentace identifikovat 43 profilů
(transektů). Nezachovaly se ovšem všechny příčné profily, ani zakreslení všech transektů
v mapě. Transekty 1-13, 31-36 a 40-43 zůstaly zachovány pouze jako zákresy příčného
profilu na milimetrovém papíře a jejich opětovné zaměření není možné. V případě
transektů 18 a 30 nastala situace, kdy se sice dochoval zákres na milimetrovém papíře, ale
zákres v mapě byl neúplný a zaměření bylo možné až po rekonstrukci. K opětovnému
zaměření, tak mohlo dojít pouze u profilů 14-17 až 19-29.1, pro které byl k dispozici jejich
zákres v mapě i nákres transektu na milimetrovém papíře, a u rekonstruovaných profilů 18
a 30 (Ďoubal, 2012).
Jak ve své práci J. Ďoubal uvádí, ne všechny profily na milimetrových papírech se
shodují se zákresem v mapách. Jednou z častých chyb je chyba z nepřesného zakreslení
bodu do mapy. Tato může být zapříčiněna mj. rozdílným měřítkem mapy a příčného
profilu na milimetrovém papíře. Přesnou metodiku odstraňování těchto chyb popisuje
J. Ďoubal ve své diplomové práci v kapitole č. 3. Pro informaci zde uvádím dva základní
předpoklady, z nichž vycházel:
„Za předpokladu, že původní sběr dat byl proveden pomocí tachymetrických měření,
a tato měření byla přímo vynášena na milimetrový papír, bylo usouzeno, že zákres profilu
na milimetrový papír je přesnější, než body vynesené do mapových listů. Dále byl stanoven
předpoklad, že body v mapě byly vynášeny postupně ve směru od řeky a ostatních vodních
ploch.“ (Ďoubal, 2012)
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Dále se objevovala rozdílná šířka vodní plochy v mapě a v zákresu na milimetrovém
papíru. Zde je usuzováno na chybné zakreslení šíře vodní plochy do milimetrového papíru,
neboť jiné vzdálenosti mezi vybranými body nepřesnosti nevykazují (Ďoubal, 2012).
Přesnou metodiku odstranění této chyby též popisuje J. Ďoubal ve své diplomové práci
v kapitole č. 3. Další nepřesnosti vznikaly slepováním jednotlivých listů milimetrového
papíru, tyto chyby byly prací J. Ďoubala odstraněny. J. Ďoubal (2012) ještě poukazuje na
další typ chyby a to chybné zakreslení projektu koryta po regulaci Labe, přičemž zákres
koryta v milimetrovém papíře označuje za nespolehlivý. Tuto chybu již autor
neodstraňoval a pro tuto práci je považována za nepodstatnou.
Závěrem lze tedy říci, že v podkladech se vyskytují 3 hlavní typy chyb: chyba
z nepřesného zakreslení bodu do mapy, neshoda šířky vodní plochy v mapě
a milimetrovém papíru a chybné zakreslení projektu regulovaného koryta. První dvě chyby
byly odstraněny. Přesnost mapy je považována za shodnou s přesností map Stabilního
katastru, neboť mapy s profily byly pravděpodobně vyhotoveny na jejich podkladě
(Ďoubal, 2012).

4.1.4 Nové měření výškových profilů (transektů)
Nové zaměření výškových profilů provedl J. Ďoubal jako součást svojí diplomové
práce v září 2011 až únoru 2012. Celkem se mu podařilo zaměřit 62,7 % délek profilů, jak
je uvedeno v Tabulce 4 na následující straně.

4.1.5 Celkové zhodnocení práce J. Ďoubala
Diplomová práce J. Ďoubala Posouzení změny reliéfu nivy Labe na základě
historického a současného zaměření o rozsahu 52 stan s větším množstvím příloh „se
zabývá zpracováním historické dokumentace, opětovným zaměřením profilů metodou
GNSS a porovnáním nových profilů s historickým zaměřením.“ Jejím cílem je zpracování
historické dokumentace a provedení nového výškového zaměření profilů. Výstupem práce
je porovnání starého a nového měření profilů, zobrazení výškových změn na profilech
v měřítku 1:2000 pro délky a 1:1000 pro výšky, rozdílové grafy a mapa 1:15000
zobrazující polohu profilů (Ďoubal, 2012). Cíle a výstupy jsou naplněny. Ke skutečnému
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posouzení změny reliéfu jako takové z geografického hlediska nedochází, práce je
zaměřena výhradně geodeticky. Jako taková je kvalitním podkladem pro studium
zájmového území z geografického hlediska.

Tabulka 4. – Opětovné zaměření profilů (transektů)

Zdroj: Ďoubal, 2012

4.2 Další historické podklady
Další mapy poskytla Ing. Z. Šámalová. Jedná se o několik mapových listů
zachycujících zájmové území nebo jeho části v letech 1841, 1885 a 1901.
Poskytnuté mapové listy z roku 1841 jsou součástí dvousvazkového díla o rozsahu
150 listů, které zachycuje Labe v úseku Semonice-Mělník v měřítku 1:2880. Vycházejí
z podkladů vytvořených v roce 1825 na pokyn Zemského stavebního ředitelství v Praze.
Aktualizovány byly v roce 1841 týmž úřadem (Šámalová, ústní sdělení). Pro práci byly
k dispozici mapové listy v rozsahu Záryby – Hradiště.
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Mapy z roku 1885 jsou součástí třísvazkové série o 23 listech dokumentující koryto
Labe od Hradce Králové po Mělník v měřítku 1:5760. Pořízeny byly pro Ředitelství stavby
vodních cest (expozitura Praha). Zobrazují rozsah labského meandrového pásu,
vypracovány byly jako součást "Generálního projektu úpravy Labe od Hradce Králové do
Mělníka" (Šámalová, ústní sdělení). Pro práci byly k dispozici mapové listy v rozsahu
Borek – Lobkovice.
Mapy z roku 1901 jsou součástí mapovacích prací o 23 listech v měřítku
1:5760, zobrazují opět Labe mezi Hradcem Králové a Mělníkem. Stejně jako předcházející
mapy jsou i tyto součástí „Generálního projektu úpravy Labe od Hradce Králové do
Mělníka". Zobrazují plánovanou úpravu koryta Labe a plánovaná stavební zařízení
(Šámalová, ústní sdělení). Pro práci byly k dispozici mapové listy v rozsahu Martinov –
Kostelec nad Labem.

4.3 Zpracování historických materiálů

4.3.1 Mapové podklady
Mapové listy z let 1841, 1885 a 1901 byly v softwaru ArcGis georeferencovány
a rektifikovány na podkladu aktuální katastrální mapy. Mapové listy z roku 1907 již
upravovány nebyly, georeferencování a rektifikaci na témže podkladu jako součást své
diplomové práce vyhotovil J. Ďoubal v roce 2012. Následně došlo k vektorizaci vodních
toků a ploch s důrazem na Labe, jeho ramena a odškrcené meandry, včetně vektorizace
aktuální situace. Tato práce umožnila porovnání vývoje toku v nivě včetně antropogenních
zásahů.
Mapové listy z roku 1841 byly vektorizovány v měřítku 1:5760. Z důvodu absence
legendy bylo vymezeno pouze Labe a jeho ramena, nejvýraznější vodní toky
a pravděpodobné štěrkové nánosy a lavice. Mokřiny vzhledem k absenci legendy nebylo
možno vymezit, drobné vodní toky a vodoteče nebyly vymezovány pro snadnou
zaměnitelnost s dalšími prvky mapy. Vzhledem k tomu, že poskytnuté materiály nebyly
originály, nýbrž kopie, komplikoval čitelnost i nepůvodní zápis a zákres tužkou, který bylo
nutno úpravou obrazu odstranit. Podkladová mapa z roku 1825 vektorizována nebyla.
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Na mapě z roku 1885 byl v měřítku 1:5760 vektorizován tok Labe, vodní plochy,
plochy mokřin a mělčin štěrky. Vzhledem k tomu, že k mapovým listům z roku 1885 není
k dispozici legenda, bylo na význam prvků usuzováno na základě užití tradičních
kartografických vyjádření a též porovnáním s dalšími mapami. Z drobných vodních toků
byly vektorizovány pouze ty výrazné a též mlýnský náhon, neboť drobnější vodní toky
jsou v této mapě nevýrazné a snadnou zaměnitelné s okraji lesů a luk. Oproti předchozí
mapě byla vektorizována i zamokřená území. V mapě se vyskytující linie a plochy, které
pravděpodobně ukazují záplavové pásmo/rozliv řeky. Bohužel chybí informace, zda je
v mapě zachycena některá z již proběhlých povodní či projekce při určitém vodním stavu;
v případě, že se jedná projekci, není známo, zda byl do mapy zakreslen rozliv regulované,
nebo neregulované řeky. Rozliv tedy vektorizován nebyl.
Na mapových listech z roku 1901 je vyobrazen tehdejší průběh řeky a plán pro její
kanalizaci. K vektorizaci v měřítku 1:5760 byl zvolen pouze skutečný stav, zachycen tak
byl tok Labe a vodní plochy, nejzřetelnější vodní toky a mokřiny. Plán kanalizace
vektorizován nebyl. V mapě se vyskytující linie, které pravděpodobně ukazují záplavové
pásmo/rozliv řeky, stejně jako u předchozí mapy však nebylo k dispozici dostatečné
množství informací, aby mohlo dojít k jeho využití pro zjištění dynamiky vývoje půd
v nivě. Říční štěrkové nánosy vektorizovány být nemohly, v mapě nejsou zakresleny.
Plánovaná kanalizace Labe se v zákresu od kanalizace provedené liší, neboť později došlo
ke změně projektu mj. za účelem zkrácení plavebních tras.
V mapových listech z roku 1907 je vyobrazena jak situace před úpravou koryta, tak
plánované kanalizační úpravy. To spolu s šedožlutou barvou papíru značně zhoršuje
čitelnost mapy. Vektorizace byla provedena pro situaci před zkanalizováním toku a to
v měřítku 1:3500 z důvodu špatné čitelnosti mapy, která se nezlepšila ani úpravou obrazu;
vektorizován byl tok Labe a větších vodních toků, některé výrazné mokřiny. Ze všech
historických map je tato nejpodrobnější.
Tato prostorová data jsou určena k vyhodnocení dynamiky změn v nivě.
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4.3.2 Transekty
Všechny transekty byly zpracovány z hlediska vegetačního pokryvu, pedologie,
změn výškového profilu a polohy vůči toku Labe v minulosti i dnes. U vybraných
transektů byl veden terénní průzkum.
Poloha profilů byla porovnána s polohou toku Labe v minulosti a polohou vůči toku
Labe dnes. Zároveň byly porovnány pedologické záznamy v transektech z toku 1907
s těmito změnami. Pedologické transekty z roku 1907 byly porovnány s aktuální situací na
základě map půdního pokryvu a terénních prací. Změny výškového profilu byly
vyhodnoceny na základě práce J. Ďoubala (2012). Zákresy transektů z roku 1907 obsahují
stručné informace o vegetačním pokryvu a využití ploch. Aktuální informace byly získány
z mapových podkladů dostupných díky WMS službám, z práce J. Ďoubala (2012) a díky
průzkumu v terénu. Následně bylo vyhotoveno porovnání.

4.4 Zpracování dalších podkladů
Pro získání bližších informací o jednotlivých transektech byly využity WMS služby
následujících geoportálů:
•

Geoportál - Český úřad zeměměřičský a katastrální (http://geoportal.cuzk.cz)

•

Geoportál CENIA (http://geoportal.gov.cz)

•

Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
T. G. Masaryka (http://heis.vuv.cz)

•

Mapové projekty – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd
(http://ms.vumop.cz)

Poslední mapové podklady tak posloužily k vektorizaci Labe, vodních ploch, mokřin
i drobných toků. Jako podklad pro vektorizaci byla použita Základní mapa České republiky
1:10 000 z roku 2006 georeferencovaná na podkladu katastrální mapy. Vektorizovány byly
vodní plochy a toky, mokřiny. Tato mapa je podrobnější, než všechny předchozí mapy.
Využita byla i data webového archivu Komplexního průzkumu půd (KPP) http://93.90.167.39/wakpp/.
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4.5 Terénní práce
Vlastní terénní šetření proběhlo v březnu až květnu 2013. Byla provedena řada sond na
vybraných transektech v levobřežní i pravobřežní části nivy. Na vybraných transektech
byly v místech přibližně odpovídajících hlavním bodů transektů z roku 1907 provedeny
sondy sondýrkou o délce 1 m.
Bylo provedeno vyhodnocení jejich makroskopických (smyslově postižitelných)
fyzikálních vlastností a pozice v terénu. Převážně se jednalo o mocnosti horizontů, jejich
zrnitost a barvy, půdní strukturu či prokořenění. Postupováno bylo podle Pansu et al.
(1998) - Test sensoriels (kapitola 1.1.2). Barva byla popisována pomocí Munsellových
tabulek (hue, value, chroma). Na těchto vybraných transektech byl zdokumentován
i vegetační kryt.
Celkově se jednalo o více než 40 sond na 5 transektech. Přednost byla dána transektům,
u kterých se J. Ďoubalovi podařilo zaměřit delší část původního profilu, než u jiných.
Terénní práce nebyly prováděny v místech, která byla příliš podmáčena, označena jako
vodní zdroje, nebo kam byl přístup jinak znemožněn.
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5. Výsledky a diskuse

5.1 Zpracování historických mapových podkladů
Zpracováním historickým mapových podkladů vznikly přehledové mapy zachycující
koryto řeky a s ním související prvky v období 1841 – 2006, v přílohách označené
písmenem B.
Hlavní změny koryta Labe se týkají napřimování toku a zarůstání slepých ramen.
Vzhledem k nestejnému rozsahu historických mapových podkladů není možno
rekonstruovat změny v zájmovém území v celé délce toku.

5.1.1 Situace v roce 1841
Situace v roce 1841 je přehledově vyobrazena na mapě v Příloze B - 1. Koryto
Labe je u Záryb rozdvojeno, hlavní tok již vede přímo a meandr je postupně odškrcován
(dnešní Křenecká tůň). Průtok šíjí byl umožněn průkopem v roce 1816, o čemž podává
informaci mapa z roku 1885. Tok mezi obcemi Záryby a Kostelec nad Labem vykazuje
značnou erozní schopnost, zákresy červeným inkoustem do původní, černě kreslené
podkladové mapy z roku 1825 ukazují na změny šířky koryta a přemisťování
štěrkopískových nánosů – viz Obrázek 1. Je tedy zjevné, že půdní pokryv v bezprostřední
blízkosti toku byl omezen na půdy spíše nevyvinuté a určité plochy nebyly půdou
vzhledem k jejich rychlému vzniku a zániku pokryty vůbec. Další meandr, nacházející se
ještě před odpojením kosteleckého náhonu a vtokem Labe do Kostelce nad Labem, byl
podstatně větší, než meandr výše zmiňovaný. Byl hlavním korytem Labe. Přímý průtok
jeho šíjí byl umožněn průkopem v roce 1817. Průkop byl zprvu úzký, následně byl notně
zvětšen, přičemž z map není zřejmé, zda se jednalo o čistě antropogenní aktivitu, či
antropogenní aktivitu podpořenou erozní sílou toku – viz Obrázek 2. Lokalita Zárybsko tak
byla oddělena, stala se ostrovem a původní hlavní tok byl označen jako Staré Labe.
Meandr Starého Labe byl zanášen, až postupně zanikl.
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Obrázek 1. – Meandr a změny koryta Labe u obcí Záryby a Křenek

Výřez z mapy z toku 1841 zobrazuje obce Záryby (vlevo) a Křenek (vpravo). Mezi nimi je patrný tok Labe
a labský meandr, dnešní Křeneckou tůň. Červeným inkoustem je v pravobřežní části hlavního koryta
vyznačena změna břehové linie mezi roky 1825 a 1841. Mapa není orientována k severu.
Zdroj: Mapu poskytla Ing. Z. Šámalová (2013), výřez, úprava a komentář: autorka

Obrázek 2. – Meandr Starého Labe

Mapa není orientována k severu.
Zdroj: Mapu poskytla Ing. Z. Šámalová (2013), výřez a úprava: autorka
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Před Kostelcem nad Labem se z hlavního roku na levém břehu odpojuje náhon,
který se k Labi připojuje až mezi Rudčí a Jiřicemi. V levobřežní nivě se vyskytuje ještě
jedna větší vodní plocha – původní vodní příkop nacházející se na severním okraji tehdejší
zástavby. V místě odpojení náhonu od řeky je v mapě zaznamenána výstavba jezu – viz
Obrázek 3. Labe vytváří zákrut směrem k severu, načež se u opětovného vtoku náhonu do
řeky vrací do svého původního směru toku. Průběh zákrutu kopíruje na něj napojená
výrazná strouha. Posledním meandrem zachyceným v těchto mapových listech je meandr
pod Jiřicemi.

Obrázek 3. – Jez v Kostelci nad Labem

Tok řeky je před Kostelcem nad Labem přerušen jezem (zákres červeným inkoustem, který
též vyznačuje změnu břehové linie) a odpojuje se z něj mlýnský náhon (vlevo). Mapa není
orientována k severu.
Zdroj: Mapu poskytla Ing. Z. Šámalová (2013), výřez a úprava: autorka

Území je celkově již značně antropogenně ovlivněné, jedná se o starosídelní oblast.
Kromě sídel a řek se v krajině vyskytují převážně louky, dále se zde nacházejí pole a lesní
porosty. Pedogeneze je pravděpodobně klíčově ovlivňována režimem povodní a drobnými
antropogenními zásahy.
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5.1.2 Situace v roce 1855
Situace v roce 1885 je přehledově vyobrazena na mapě v Příloze B - 2. Oproti roku
1841 meandr u Záryb a Křenku již není volně průtočný a postupně zarůstá (viz
Obrázek 4.). Stejně tak dochází i k zarůstání meandru Starého Labe

Obrázek 4. – Zarůstající meandr u obcí Záryby a Křenek a zarůstající starolabský meandr

Mapa není orientována k severu.
Zdroj: Mapu poskytla Ing. Z. Šámalová (2013), výřez a úprava: autorka

Přibližně k ústí mlýnského náhonu zpět do Labe se průběh toku mezi lety 1841
a 1885 příliš neliší. Za nejpodstatnější rozdíly lze považovat postupné zarůstání okrajových
částí meandrů. Také původní vodní příkop zarůstá a celkově se jeho rozloha zmenšuje.
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Dále v území dochází k drobnému zvětšení plochy sídel a drobných vodních ploch
vč. rybníků, přičemž druhá skutečnost může být dána větší podrobností novější mapy.
Výraznější změny lze identifikovat od ústí náhonu – Mlýnského kanálu. Kromě
změny tvaru ústí náhonu, jež bylo pravděpodobně antropogenně upraveno, dochází ke
dvěma velkým antropogenním úpravám v letech 1874 a 1876, jak je uvedeno v mapě.
První z těchto úprav napřimuje tok Labe skrz šíji meandru u kozelského hradiště. Hradiště
se tak po úpravě nachází na levém, místo na pravém břehu řeky. Meandr je v mapě
označen jako Starý tok Labe. Druhá, drobnější úprava navazuje na první a napřimuje tok
řeky u Kozel – viz Obrázek 5.

Obrázek 5. – Antropogenní úpravy koryta Labe u Kozel

Mapa není orientována k severu.
Zdroj: Mapu poskytla Ing. Z. Šámalová (2013), výřez a úprava: autorka
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V mapě se celkově výrazně projevuje napřímení toku Labe, mírný nárůst rozlohy
obcí a větší plochy polí na úkor luk. Z hlediska pedogeneze největší změny patrně
souvisejí se změnami využití půdy.

5.1.3 Situace v roce 1901
Situace v roce 1901 je přehledově vyobrazena na mapě v Příloze B – 3. Změny
mezi roky 1885 a 1901 jsou velmi malé. V mapě se poprvé objevuje návrh kanalizace
Labe, který počítá s výraznými úpravami koryta a počáteční části náhonu (Mlýnského
kanálu), stavbou zdymadla vč. změny polohy jezu – viz Obrázek 6. Na mapě jsou dobře
viditelné další, byť pozvolné, změny v meandrech nad Kostelcem, jejich zarůstání
pokračuje. Tato mapa neposkytuje dobře využitelné informace o využívání krajiny, neboť
rozlišuje pouze lesy, vodní plochy, sídla a mokřiny, přičemž pole a louky nejsou mezi
sebou rozlišeny a jejich rozdělení by bylo možné se značnou nejistotou rekonstruovat
pouze z tvaru parcel.

Obrázek 6. – Labe u Kostelce nad Labem

V mapě lze vidět zarůstající starolabský meandr (vlevo), návrh na kanalizaci Labe
a náhonu a návrh stavby zdymadla a změny pozice jezu (červeně). Mapa není orientována
k severu.
Zdroj: Mapu poskytla Ing. Z. Šámalová (2013), výřez, komentář a úpravy: autorka
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5.1.4 Situace v roce 1907
Situace v roce 1907 je přehledově vyobrazena na mapě v Příloze B-4. Mapa
z období vzniku zájmového pedologického šetření zachycuje tehdejší průběh toku
(nejsvětlejší plochy), stejně jako plány na kanalizaci Labe (sytě modrá barva) – viz
Obrázek 7. Nad Kostelcem se u místa odpojení náhonu plánuje jeho úprava (napřímení)
a v plánech kanalizace oproti roku 1901 dochází ke změně umístění plavebního zařízení
a jezu (viz Obrázek 7). V Kostelci nad Labem bylo plánováno prokopání šíje meandru
nazývaného Zátopní rameno (dnes Staré řečiště). Pod Kostelcem, v porovnání s rokem
1885 (mapa z roku 1907 oblast pod Kostelcem nad Labem nepokrývá), nedochází
k významným změnám v průběhu koryta, spíše je patrná změna unášecí schopnosti toku či
antropogenní zásah a vymizení štěrkových a štěrkopískových nánosů. Dochází k nárůstu
rozlohy sídel, úbytku podmáčených oblastí (s výjimkou okolí bývalého kozelského
hradiště) a nárůstu rozlohy polí na úkor rozlohy luk.

Obrázek 7. – Průběh toku a plán kanalizace Labe v roce 1907

Výřez z mapy z roku 1907 ukazuje část meandru u Kostelce nad Labem. Modrou varvou je
vyobrazena plánovaná kanalizace koryta, za účelem zkrácení plavební trasy je plánováno vést tok
šíjí tehdejšího meandru. Stávající koryto je vyznačeno nejsvětlejší barvou. Rozdvojení koryta
v plánech na kanalizaci je účelové, v části blíže hornímu okraji obrázku měla být umístěna plavební
komora. Mapa není orientována k severu.
Zdroj: Mapa z roku 1907, příloha diplomové práce J. Ďoubala (2012), výřez, komentář a úprava:
autorka
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5.2 Zpracování aktuálních mapových podkladů

5.2.1 Situace v roce 2006 s ohledem na vývoj toku Labe
Situace v roce 2006 je přehledově vyobrazena na mapě v Příloze B-5. Vzhledem
k nejdelšímu časovému úseku mezi vznikem po sobě následujících map, je zde patrný
největší rozdíl jak v průběhu toku Labe, tak i rozloze sídel, polí a luk.
Starolabský meandr během posledního sta let úplně vymizel. Protože jej mapa z roku
1907 nezachycuje, byla pro porovnání použita mapa z roku 1885 (viz Obrázek 8.). Dnes je
meandr v terénu patrný jako nepříliš hluboká prohlubeň s vlhkými místy a občasnými
drobnými tůněmi, tvar meandru kopírují svodnice a tvar lesů a luk. Svodnice přispěly
k vysušení okrouhlíkové i šíjové části meandru a velká část podmáčených a lučních ploch
byla přeměněna v pole. Též došlo k napřímení počáteční části náhonu (viz Obrázek 9).
Ve 20. a 30. letech 20. století byl realizován projekt kanalizace Labe v okolí Kostelce
nad Labem. Jeho součástí bylo nejen výše uvedené napřímení toku náhonu, ale zejména
výrazné zkrácení délky plavební trasy, jak je vidět například na prokopání šíje meandru
„Zátopní rameno“ (Staré řečiště) – viz Obrázek 10.
Dále z řečiště před Kozelským meandrem zmizely ostrovy. Celkově lze zkonstatovat,
že koryto řeky po kanalizaci vykazuje souměrnou šířku, což odpovídá charakteru
kanalizace pro potřeby lodní dopravy (břehy zpevňované kameny a betonem). V nivě se
v druhé polovině 20. století objevily nové vodní plochy jako důsledek těžby písku
a štěrkopísku – pískovny Kopa a Ovčáry. Celkově je zachována relativně pestrá mozaika
polí, luk, lesů, sídel a vodních ploch.
Jako ilustrace vývoje toku slouží Obrázek 15 (s. 60), který zobrazuje vývoj toku Labe
mezi lety 1841 a 2006, a který vznikl postupným zanášením břehových linií hlavních toků
a vodních ploch.
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Obrázek 8. – Starolabský meandr v letech 1885 a 2006

Mapy nejsou v měřítku a nejsou orientovány k severu.
Zdroj: Mapa z roku 1885: poskytla Ing. Z. Šámalová (2013); Mapa z roku 2006: Základní
mapa České republiky 1:100000. Zpracování: Autorka

Obrázek 9. – Napřímení náhonu před Kostelcem nad Labem

Tmavší modrou barvou je označen původní tok, světlejší modrou barvou aktuální tok.
Zdroj: Podkladová mapa z roku 2006: Základní mapa České republiky 1:100000.
Vektorizace a zpracování: Autorka
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Obrázek 10. – Meandr „Zátopní rameno“ (Staré řečiště) v roce 2006

Na mapě lze vidět koryto Labe po kanalizaci a oddělený meandr Staré řečiště. V pravé
dolní části obrázku je vidět VD Kostelec nad Labem – umístění srov. s Obr. 7.
Zdroj: Podkladová mapa z roku 2006: Základní mapa České republiky 1:100000.
Zpracování: Autorka

5.2.1 Reliéf
Levobřežní část nivy se od části pravobřežní značně liší. Okraj nivy je v levobřežní
části výraznější a navazuje na něj stupeň rovin rozrušovaný drobnými vodními toky.
Samotné nivní pásmo je relativně úzké. Oproti tomu, pravobřežní část nivy vykazuje
známky dlouhodobé přítomnosti meandrujícího toku. Patrné jsou různé výškové stupně
v nivě, řada existujících i zaniklých meandrů a to i těch vzájemně se překrývajících.
Tento rozdíl je dobře patrný ve stínovaném modelu reliéfu, jak jej nabízí Český úřad
zeměměřičský a katastrální – viz Obrázek 11. Reliéf je modelován na základě bodů
digitálního modelu reliéfu 4. generace s gridem 5 x 5 m (Český úřad zeměměřičský
a katastrální, 2013)
S reliéfem úzce souvisí rozsah záplavových území. Záplavová území odpovídající
rozlivu při stoletém (Q 100), dvacetiletém (Q 20) a pětiletém (Q 5) průtoku jsou
vyobrazena na Obrázku 12.
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Obrázek 11. – Stínovaný model reliéfu
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Obrázek 12. – Záplavová území
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5.2.2 Land use
Land use byl zjišťován pro zmenšené území vymezené na základě analýzy
stínovaného modelu reliéfu; toto území zhruba odpovídá recentní nivě. Land use byl
analyzován na základě vektorizace Základní mapy České republiky 1:10000 v kombinaci
s aktuálním ortofotem. Výsledky jsou prezentovány v Grafu 1. a Obrázku 13. Převažují
pole, u kterých se jedná o velké, jednolité plochy. Podíl lesů a luk je vyrovnaný, lesní
a luční plochy často kopírují tvar meandrů či se rozkládají ve vnitřních částech aktivních
i bývalých meandrů, stejně jako zamokřené plochy. Kategorie zastavěných území a zahrad
odpovídá sídlům, průmyslovým podnikům, zahradám a chatovým osadám.

Graf 1. – Land use
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Zdroj: vlastní práce, statistický výstup vektorizace (viz Obrázek 13.)
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zástavba a
zahrady

Obrázek 13. – Land use
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5.2.3 Půdní poměry
Z hlediska bonitačních půdně ekologických podmínek je vyčerpávající popis
zájmového území uveden v kapitole 3.5.
Z hlediska půdních typů je situace relativně jednoduchá, největší část transektů se
nachází na fluvizemi modální, doplňujícími půdními typy jsou regozem arenická, a černice
fluvická glejová, mimo transekty pak v nejbližším okolí kambizem arenická, viz kapitola
3.5 a Obrázek 14.
Z hlediska Komplexního průzkumu půd se v zájmovém území nacházejí zejména
nivní půdy na nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních uloženinách (NP-62) a nivní
půdy na nevápnitých nivních uloženinách a terasách z převážně kyselého materiálu (NP –
62/59). V blízkosti toku Labe se pak jedná o drnové půdy na terasách z převážně kyselého
materiálu (DA-59), méně často o drnové půdy černozemní na terasách z převážně kyselého
materiálu (DAč-59) nebo drnové půdy hlubokohumózní na terasách z převážně kyselého
materiálu (DAt-59). V území se okrajově objevuje i černozem karbonátová na vápnitých
pískovcích (ČMk-15) Poblíž toku a starých meandrů se vyskytuje i lužní půda na
vápnitých i kyselých uloženinách (LP-29 a LP-29/59) a rašeliništní půda (RŠ-5) (Němeček
et al., 1967; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, 2013).
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Obrázek 14. – Půdní typy dle TKSP
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Obrázek 15. – Vývoj toku Labe
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5.3 Zpracování transektů
Všechny popisované transekty jsou vyobrazeny v Příloze C – Transekty územím.
Všechny transekty v Příloze C jsou pouze v absolutním měřítku; originální mapovací
a nákresové měřítko je 1:2000 pro délky a 1:1000 pro výšky. Každá z příloh se skládá
z opravené dokumentace transektu z roku 1907 (přílohy D1-D18 práce J. Ďoubala, 2012),
informací o tehdejším a dnešním land use, z informací o půdách a ze zákresu tehdejšího a
dnešního výškového zaměření profilu. Číslice za půdními typy dle KPP označují substrát
(viz kap. 5.2.3).

5.3.1 Transekt č. 14
Transekt č. 14 o délce 657 m se nachází východně od Lobkovic v levobřežní části
nivy ve vnitřní části odděleného meandru; lokalita se nazývá V rohu; viz Příloha A. Znovu
zaměřeno bylo 493 m (52 bodů) tj. 75 % profilu (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly
viz Tabulka 5.

Tabulka 5. - Výškové rozdíly: profil 14
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

11,54

+100 až +50

7,69

+50 až +30

3,85

+30 až - 30

76,92

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-1 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Jak vidno, hlavní výškové rozdíly souvisí s vybudováním umělého
koryta Labe vč. kamenných břehů. Z hlediska land use k zásadním změnám nedošlo,
hlavním prvkem je stále louka. Dle terénního zjištění se jedná o louku při mírně zvýšeném
stavu podmáčenou a hospodářsky částečně využívanou. V původním zákresu je půdní
pokryv typický převažující labskou červenkou a hlinitým pískem blíže k toku Labe, což
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pravděpodobně souvisí s menší výškou břehů původního labského koryta a tím i snazším,
častějším rozlivem při zvýšených vodních stavech. V přibližném středu transektu lze
zaznamenat původní terénní sníženinu vyplněnou jílovitopísčitou hlínou a jílnatým kalem,
která byla následně zarovnána červenkou. Může se jednat o pozůstatek fluviálního jezera,
jehož vývoj není ve zkoumaném období zachycen Z pedologického hlediska je v TKSP
celý transekt zakreslen na fluvizemi modální (KPP: nivní půda na nevápnitých (místy
mírně vápnitých) nivních uloženinách). Transekt se nachází z velké části v záplavovém
území pro Q5, zcela pak v záplavových územích pro Q20 a Q100 – viz Obrázek 12.

5.3.2 Transekt č. 15
Transekt č. 15 o délce 1010 m se nachází jihovýchodně od Lobkovic v levobřežní
části nivy ve vnitřní části odděleného meandru poblíž původního blatného hradiště Kozly;
lokalita je označována Hradiště; viz Příloha A. Znovu zaměřeno bylo 681 m (89 bodů)
tj. 67,4 % profilu (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly viz Tabulka 6.

Tabulka 6: Výškové rozdíly: profil 15
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

4,49

+100 až +50

1,12

+50 až +30

1,12

+30 až - 30

87,66

-30 až -50

1,12

-50 až -100

3,37

Více než -100

1,12

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-2 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Hlavní výškové rozdíly souvisí s úpravami koryta Labe. Z hlediska
land use k zásadním změnám nedošlo, hlavním prvkem je stále louka s jednou výraznější
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ploškou pole doplněná mladým lesem. Dle terénního zjištění se jedná o louku při mírně
zvýšeném stavu značně podmáčenou. Strmý vnější břeh meandru je stále využíván jako
louka, zvětšil se však podíl zalesněné plochy. V původním zákresu je půdní pokryv
charakterizován labskou červenkou a písčitou hlínou. Písčitá hlína je situována blíže toku
Labe a pod polem; oproti ploše pokryté červenkou tvoří elevaci. Část transektu se
zvýšeným podílem jílu je zachycena v odpovídající poloze vůči transektu č. 14 a podporuje
tak teorii, že se jedná o pozůstatek fluviálního jezera. Z aktuálního pedologického hlediska
je v TKSP celý transekt zakreslen na fluvizemi modální (KPP: nivní půda na nevápnitých
(místy mírně vápnitých) nivních uloženinách) s jedním malým úsekem na kambizemi
arenické. Kambizem arenická se nachází na nejvyšší části transektu nad vnějším obloukem
starého meandru. Transekt se nachází z velké části v záplavovém území pro Q5, dále pak
v záplavových územích pro Q20 a Q100 – viz Obrázek 12. Výše zmiňovaná vyšší část
profilu pokrytá kambizemí se nachází mimo záplavové území pro Q100.
V území byly vykopány 4 sondy. V období, kdy byly na tomto profilu prováděny
terénní práce, byla louka velmi podmáčená a z velké části pro zatopení neprostupná. Půdy
vykazovaly fluvizemní charakter, u sondy nejblíže k řece se značnou vrstevnatostí ve velké
části profilu. Jednoznačným příkladem fluvizemního charakteru půd na transektu je sonda
č. 1. na sečené louce, u níž byla zachycena typická vrstevnatost – vrstvy písku a písčitého
materiálu v jinak hlinité půdě. Nálezy odpovídaly záznamům KPP a TKSP. Polní půdní
záznam je v příloze D.

5.3.3 Transekt č. 16
Transekt č. 16 o délce 604 m se nachází severně od Jiřic v levobřežní části nivy, viz
Příloha A. Znovu zaměřeno bylo 359 m (44 bodů), tj. 59,4 % (Ďoubal, 2012). Výškové
rozdíly viz Tabulka 7 na následující straně.
V Příloze C-3 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly vyplývají zejména ze zarovnání povrchu, které
souvisí s přeměnou louky v pole. Výrazná je i antropogenní úprava koryta Labe, ta však
v novém zaměření není zachycena. V roce 1907 byly půdy klasifikovány jako hlína písčitá,
v jejímž podloží se nacházela hlína hnědá, resp. písek a hlína hnědá. Jílovitá vložka se
v transektu nenachází, neboť tento se již nachází vně meandru. Z aktuálního pedologického
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hlediska je v TKSP transekt zakreslen na fluvizemi modální (KPP: nivní půda na
nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních uloženinách) a kambizemi arenické (KPP:
drnová půda hlubokohumózní). Transekt se nachází z části v záplavovém území pro Q5,
zcela pak v záplavových územích pro Q20 a Q100 – viz Obrázek 12.

Tabulka 7. - Výškové rozdíly: profil 16
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

+100 až +50

2,27

+30 až - 30

90,91

-30 až -50

4,55

Více než -100

2,27

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

5.3.4 Transekt č. 17
Transekt č. 17 o délce 480 m se nachází v pravobřežní části nivy na jižním okraji
obce Kozly (Tišice). Znovu zaměřeno bylo 208 m (39 bodů), tj. 43,3 % (Ďoubal, 2012).
Výškové rozdíly viz Tabulka 8.

Tabulka 8. - Výškové rozdíly: profil 17
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než 100

23,08

+100 až +50

15,38

+30 až +50

10,26

+30 až - 30

46,15

Více než -100

5,13

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-4 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly vyplývají zejména ze změny polohy koryta Labe
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a ze zasypání jednoho slepého ramene. Land use v případě tohoto transektu za sledované
období doznal výrazných změn. Původní sekvence Labe – prutník – staré rameno – pole se
změnila v sekvenci Labe – stromy a křoviny – louka – zahrada strouha – louka – křoviny.
Hladina podzemní vody je tak ovlivňována Labem a strouhou (svodnicí). Transekt byl
v roce 1907 zakreslen převážně na písčité hlíně. Z aktuálního pedologického hlediska je
v TKSP transekt zakreslen na katéně fluvizem modální – regozem arenická – černice
fluvická glejová (KPP: drnová půda hlubokohumózní). Transekt se nachází z části
v záplavovém území pro Q20 a Q100 – viz Obrázek 12.

5.3.5 Transekt č. 18
Transekt č. 18 o délce 771 m se nachází v pravobřežní části nivy jižně od Kozel.
Znovu zaměřeno bylo 543 m (86 bodů), tj. 70,4 % (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly
viz Tabulka 9.
Tabulka 9. - Výškové rozdíly: profil 18
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než 100

13,95

+100 až +50

9,30

+30 až +50

6,99

+30 až - 30

60,46

-30 až -50

1,16

-50 až -100

3,49

Více než -100

4,65

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-5 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly vyplývají zejména z vytvoření navážky poblíž
koryta Labe a ze vzniku několika odvodňovacích struh. Kromě změny týkající se koryta
Labe je významnou změnou i degradace pole navážkou. Vznikla tak plocha využívaná jako
skládka převážně stavebního aj. odpadu. Dále došlo k mírnému nárůstu lesních ploch.
Půdy byly klasifikovány jako hlína hnědá písčitá, hlína tmavá a písek hlinitý, to vše, jako
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u většiny

ostatních

profilů,

na

podkladu

fluviálních

písků

a

štěrkopísků.

Z aktuálního pedologického hlediska je v TKSP transekt zakreslen na katéně fluvizem
modální – regozem arenická – černice fluvická glejová (KPP: nivní půda na nevápnitých
(místy mírně vápnitých) nivních uloženinách a drnová půda hlubokohumózní). Transekt se
téměř celý nachází v záplavovém území pro Q20 a Q100 – viz Obrázek 12.
V území byly vykopány 4 sondy. Všechny půdy vykazovaly nápadné znaky
antropogenního přetvoření či dlouhodobého využívání; tři sondy vykazovaly hlinitopísčitý
resp. písčitý charakter, jedna sonda vykazovala charakter hlinitý. První sonda byla
vykopána na poli sousedícím s navážkou. Podle stratigrafie byla pravděpodobně skrývka
z navážky-skládky přemístěna právě na toto pole, nicméně nepodařilo se dohledat
konkrétní a podložené informace. Druhá a čtvrtá sonda odpovídala informací TKSP a KPP
beze zbytku. Třetí sonda nevykazovala výraznější přítomnost písku, což může být
zapříčiněno jednak její nedostatečnou hloubkou pro značnou rozsýpavost materiálu a také
možnými antropogenními úpravami v podobě navýšení mocnosti ornice přemístěním půdní
hmoty. Polní půdní záznam je v příloze D.

5.3.6 Transekt č. 19
Transekt č. 19 o délce 751 m se nachází v pravobřežní části nivy jižně od Kozel
a východně od Lobkovic. Znovu zaměřeno bylo 497 m (64 bodů), tj. 66,2 % (Ďoubal,
2012). Výškové rozdíly viz Tabulka 10.

Tabulka 10. - Výškové rozdíly: profil 19
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

+30 až +50

4,69

+30 až - 30

87,66

-30 až -50

2,96

-50 až -100

1,56

Více než -100

3,13

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka
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V Příloze C-6 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly jsou dány přemístěním koryta Labe a zánikem
dřívějšího, v roce 1907 již plně odděleného, starého ramene Labe. Místo starého ramena
vznikla rákosina. Z hlediska land use došlo ke vniku nové lesní plochy. V zákresu jsou
půdy klasifikovány jako labské červenky, hlinitý písek a jílnatá hlína. Poslední
z uvedených nasedá na nemalé jílové souvrství pravděpodobně nesoucí informaci
o původní velikosti meandru – starého ramene. Z aktuálního pedologického hlediska se
transekt nachází na fluvizemi modální a regozemi arenické (KPP: nivní půda na
nevápnitých

(místy

mírně

vápnitých)

nivních

uloženinách

a

drnová

půda

hlubokohumózní). Velká část transektu spadá do záplavového území Q5, malá část pak do
záplavového území Q20 a Q100 – viz Obrázek 12; malá část se nachází mimo záplavové
území.
V území byly vykopány 4 sondy. Všechny byly umístěny ve fluvizemní části
transektu, jedna přímo v rákosině. Vykazují fluviální znaky. První sonda byla provedena
v rákosině v prostoru zazemněného starého meandru. Jednalo se o výrazně jílovitou
glejovou velmi vlhkou půdu, jež odpovídala očekávání. Druhá sonda byla provedena na
částečně podmáčené louce a vykazovala hlinitojílovitý charakter, což odpovídalo zákresu
v profilu, tzn. patrně ve sledovaném období nedošlo k velké změně. Třetí a čtvrtá sonda
vykazují výrazně fluviální charakter. Polní půdní záznam je v příloze D.

5.3.7 Transekt č. 20
Transekt č. 20 o délce 676 m se nachází v pravobřežní části nivy jižně od Kozel
a východně od hradiště; lokalita se nazývá Pod ploty, viz Příloha A. Znovu zaměřeno bylo
403 m (46 bodů), tj. 59,6 % (Ďoubal, 2012).
V Příloze C-7 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly mezi zaměřením z roku 1907 a 2012 jsou nepatrné:
93,48 % bodů vykazuje odchylku do 30 cm od původní zaměřené výšky; rozdíl je nízký
i vlivem znovuzaměření malé části transektu. K výraznější změně land use nedošlo (mírný
nárůst lesních ploch). Z pedologického hlediska byly v roce 1907 půdy klasifikovány jako
labské červenky. Odpovídá tomu i v KPP klasifikovaná nivní půda (nivní půda na
nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních uloženinách). V TKSP je pro území transektu
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vymezena fluvizem modální a trochu zvláštně i regozem arenická. To může být způsobeno
jak měřítkem mapy, tak i úpravami vodního režimu půd atp. Transekt leží v záplavovém
území pro Q5, Q20 a Q100.

5.3.8 Transekt č. 21
Transekt č. 21 o délce 640 m se nachází v pravobřežní části nivy severně od Jiřic,
mezi lokalitami Pod ploty a V Jiříně a v oblasti toku Labe se kříží s transektem č. 16, viz
Příloha A. Znovu zaměřeno bylo 215 m (28 bodů), tj. 33,6 % (Ďoubal, 2012).
V Příloze C-8 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly mezi zaměřením z roku 1907 a 2012 jsou nepatrné,
všechny body vykazují odchylku do 30 cm od původní zaměřené výšky; rozdíl je nízký
i vlivem znovuzaměření malé části transektu. Oproti roku 1907 došlo k nárůstu lesních
ploch a zániku okrajově zachyceného pole. Půdy byly v roce 1907 klasifikovány jako
labské červenky s menší jílovou vložkou, která by mohla být pozůstatkem po menším
fluviálním jezeru – ve zkoumaném časovém rozmezí se tam však vodní plocha
nenacházela. V KKP je klasifikována nivní půda na nevápnitých (místy mírně vápnitých)
nivních uloženinách a v TKSP fluvizem modální. Transekt leží v záplavovém území pro
Q5, Q20 a Q100.

5.3.9 Transekt č. 22
Transekt č. 22 o délce 747 m se nachází v pravobřežní části nivy v lokalitě V Jiříně.
Vede severovýchodním směrem od okraje Jiřic, viz Příloha A. Znovu zaměřeno bylo pouze
39 m (9 bodů), tj. 5,2 % (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly viz Tabulka 11.
V příloze C-9 vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use i pedologické
poměry. Výškové rozdíly mezi zaměřením z roku 1907 a 2012 jsou pro statistické
zpracování prakticky bez hodnoty, vzorek je příliš malý a nevypovídající. Z hlediska land
use nedošlo k zásadním změnám. Absence tůně s přehledu land use je pravděpodobně
způsobena zmenšením její rozlohy ve sledovaném období. Labské červenky odpovídají
fluvizemi modální i nivní půdě na nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních
uloženinách. Transekt leží v záplavovém území pro Q5, Q20 a Q100.
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Tabulka 11. - Výškové rozdíly: profil 22
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než 100

22,22

+30 až - 30

33,4

-30 až -50

22,22

-50 až -100

11,11

Více než -100

11,11

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

5.3.10 Transekt č. 23
Transekt č. 23 o délce 1074 m se nachází v pravobřežní části nivy východně od
Jiřic a severně od Kostelce nad Labem; lokalita je označována jako Velká luka. Znovu
zaměřeno bylo 907 m (105 bodů), mj. 84,5 % (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly viz
Tabulka 12.

Tabulka 12. - Výškové rozdíly: profil 23
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

6,67

+50 až +100

1,91

+30 až +50

1,91

+30 až - 30

83,79

-30 až -50

1,91

-50 až -100

0,95

Více než -100

2,86

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V příloze C-10 vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use i pedologické
poměry. Výškové rozdíly jsou zapříčiněny změnou polohy koryta Labe a vysušením
mokřadu. Land use nebyl výrazně pozměněn. Došlo pouze k částečnému vysušení

69

mokřadu a zániku udržovaného prutníku. Labské červenky a červená písčitá hlína
odpovídají fluvizemi modální i nivní půdě na nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních
uloženinách; písčité půdy na vyšším stupni odpovídají regozemi a drnové půdě. Transekt
leží téměř celý v záplavovém území pro Q5, Q20, Q100.

5.3.11 Transekt č. 24
Transekt č. 24 o délce 1474 m se, stejně jako transekt č. 23, nachází v pravobřežní
části nivy východně od Jiřic a severně od Kostelce nad Labem; lokalita je označována jako
Velká luka. Znovu zaměřeno bylo 1211 m (140 bodů), tj. 82,2 % (Ďoubal, 2012). Výškové
rozdíly viz Tabulka 13.

Tabulka 13. - Výškové rozdíly: profil 24
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

10,71

+50 až +100

0,71

+30 až +50

2,14

+30 až - 30

80,01

-30 až -50

4,29

-50 až -100

2,14

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-11 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly jsou zapříčiněny zejména přemístěním koryta
Labe. Mozaika luk a polí byla z velké části přeměněna na souvislé pole bez mezí, s jedním
remízkem. Půdy v transektu byly v roce 1907 označeny jako labské červenky, hnědé hlíny,
hnědé hlíny s příměsí písku a slatinné půdy. V TKSP transekt zakreslen na katéně fluvizem
modální – regozem arenická – černice fluvická glejová (KPP: nivní půda na nevápnitých
(místy mírně vápnitých) nivních uloženinách a drnová půda hlubokohumózní). Transekt se
téměř celý nachází v záplavovém území pro Q5, Q20 a Q100 – viz Obrázek 12.
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V území bylo vykopáno 8 sond. Půdy vykazují výraznou fluviální vrstevnatost,
stejně jako antropogenní přetvoření a v závislosti na mikroreliéfu i znaky dlouhodobého
zamokření; všechny sondy tak odpovídají záznamům dle KPP i TKSP. Fluviální
vrstevnatost je nejlépe viditelná v třetí sondě, kde se hlinitý a písčitohlinitý materiál
rytmicky střídá s materiálem čistě písčitým. Drobné variace v mikroreliéfu, které by se
mohly projevit zejména v půdách v polní části transektu, jsou stírány orbou
a antropogenními terénními úpravami. Rákosina odpovídající dřívější louce je v polním
půdním záznamu též zachycena. Polní půdní záznam je v příloze D.

5.3.12 Transekt č. 25
Transekt č. 25 o délce 1374 m se nachází v levobřežní i pravobřežní části nivy
severně od Kostelce nad Labem. Znovu zaměřeno bylo 829 m (99 bodů), tj. 60,3 %
(Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly viz Tabulka 14.

Tabulka 14. - Výškové rozdíly: profil 25
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

16,16

+50 až +100

4,04

+30 až +50

2,02

+30 až - 30

60,61

-30 až -50

8,08

-50 až -100

3,03

Více než -100

6,06

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-12 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly jsou zapříčiněny zejména vznikem plochy
s výraznou navážkou v průmyslově využívané části Kostelce nad Labem, přemístěním
koryta Labe a zarovnáním terénních nerovností rozoráním luk v pole. Transekt protíná
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Mlýnský potok (náhon). Kromě rozorání luk došlo i k výraznému nárůstu lesních ploch.
Půdy v transektu byly v roce 1907 označeny jako labské červenky, hlíny, písčité hlíny
a hlinité písky. V TKSP transekt zakreslen na fluvizemi modální a regozemi arenické,
v mapách KPP je označen jako nivní půda na nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních
uloženinách a drnová půda hlubokohumózní. Cca dvě třetiny transektu se nachází
v záplavovém území pro Q5, celý transekt potom v záplavovém území pro Q20 a Q100 –
viz Obrázek 12.

5.3.13 Transekt č. 26
Transekt č. 26 o délce 1366 m se nachází v levobřežní i pravobřežní části nivy
severně od Kostelce nad Labem. Jeho jižní část se nachází na lokalitě Vojtěška. Znovu
zaměřeno bylo 823 m (93 bodů), tj. 60,2 % (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly viz
Tabulka 15.

Tabulka 15. - Výškové rozdíly: profil 26
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

5,38

+50 až +100

1,08

+30 až +50

4,30

+30 až - 30

83,86

-30 až -50

2,15

-50 až -100

1,08

Více než -100

2,15

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-13 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly jsou zapříčiněny zejména změnou polohy koryta
Labe. Transekt kříží Mlýnský potok (náhon). Land use na transektu doznal výrazných
změn. Část luk byla přeměněna v pole a rozšířila se zástavba (Rudeč). Z pedologického
hlediska byly na transektu v roce 1907 identifikovány labské červenky, jílnaté, tmavé
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a písčité hlíny. Jílnaté (jílovité) výplně poukazují na dřívější výskyt fluviálních jezer /
meandrů (viz staré rameno v Příloze C-13). Podle TKSP leží transekt převážně na
fluvizemi modální a malým úsekem na regozemi arenické. Dle KPP se jedná o nivní půdu
na nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních uloženinách a drnovou půdu
hlubokohumózní. Transekt kompletně spadá do záplavového území pro Q20 a Q100,
zhruba jeho polovina spadá do záplavového území Q5 – viz Obrázek 12.

5.3.14 Transekt č. 27
Transekt č. 27 o délce 2607 m se nachází v levobřežní i pravobřežní části nivy.
Částečně se nachází na území dnešního Kostelce nad Labem, jeho jižní část se nachází na
lokalitě Vojtěška, a pokračuje severně od něj přes Labe a meandr Staré řečiště, přičemž
končí v lokalitě Vlčí jáma. Jedná se o lomený transekt. Znovu zaměřeno bylo 1662 m
(190 bodů), tj. 63,8 % (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly viz Tabulka 16.

Tabulka 16. - Výškové rozdíly: profil 27
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

1,05

+50 až +100

1,58

+30 až +50

3,68

+30 až - 30

82,11

-30 až -50

5,79

-50 až -100

0,53

Více než -100

5,26

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-14 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly jsou zapříčiněny zejména změnou polohy koryta
Labe i rozorání luk v pole a tím snížení terénních nerovností. Změny v land use zahrnují
přeměnu luk v pole či nárůst lesních ploch mj. i na bývalých plochách luk. Transekt kříží
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Mlýnský potok (náhon). Z pedologického hlediska byly na transektu v roce 1907 popsány
hlíny tmavé, hlíny písčité až písky, hlíny hnědé a labské červenky. Z jílovitých vrstev
v blízkosti Starého řečiště lze usuzovat na postupné zanášení meandru. K jeho oddělení
však nedošlo přírodní cestou, nýbrž antropogenním zásahem. Podle TKSP leží transekt
převážně na fluvizemi modální a malým úsekem na regozemi arenické. Dle KPP se jedná
o nivní půdu na nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních uloženinách a drnovou půdu
hlubokohumózní. Transekt leží z malé části na záplavovém území pro Q5, zcela pak
v záplavovém území pro Q20 a Q100 – viz Obrázek 12.
V území byly vykopány 2 sondy a to v prostoru mezi Labem a meandrem. Půdy
slouží jako orná půda a humus vykazují do hloubky proorání. Nižší horizonty jsou málo
humózní, velmi písčité a nasedají na fluviální materiál. Polní půdní záznam je v příloze D.

5.3.15 Transekt č. 28
Transekt č. 28 o délce 2141 m se nachází v levobřežní i pravobřežní části nivy.
Částečně se nachází na území dnešního Kostelce nad Labem, zasahuje do lokality Mlýnský
vrch a podobně jako transekt č. 27 pokračuje severně od něj přes lokalitu Mezi mosty
a meandr Staré řečiště. Znovu zaměřeno bylo 1079 m (125 bodů), tj. 50,4 % (Ďoubal,
2012). Výškové rozdíly viz Tabulka 17.

Tabulka 17. - Výškové rozdíly: profil 28
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

+50 až +100

2,4

+30 až +50

6,4

+30 až - 30

80,8

-30 až -50

4,8

-50 až -100

2,4

Více než -100

3,2

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka
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V Příloze C-15 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly jsou zapříčiněny zejména změnou polohy koryta
Labe. Transekt kříží Mlýnský potok (náhon). Změny v land use spočívají zejména
v nárůstu zastavěných ploch, vysušení luk a jejich přeměně na pole a nárůstu podílu
lesních ploch. Z pedologického hlediska byly na transektu v roce 1907 popsány půdy
jílovité a rašelinné, písčité, hlinité i labské červenky. Jílovité vložky opět poukazují na
meandry či fluviální jezera. Podle TKSP leží transekt převážně na fluvizemi modální
a malým úsekem na regozemi arenické. Dle KPP se jedná o nivní půdu na nevápnitých
(místy mírně vápnitých) nivních uloženinách a drnovou půdu hlubokohumózní, dále pak
drnovou půdu (bez přívlastku). Transekt leží z malé části na záplavovém území pro Q5,
z větší části pak v záplavovém území pro Q20 a Q100. Část transektu leží mimo tato
záplavová území – viz Obrázek 12.
V území byla vykopána 1 sonda. Jednalo se o mělkou půdu na písčitém substrátu
mezi současným tokem Labe a Starým řečištěm, s odpovídající lesní vegetací. Polní půdní
záznam je v příloze D.

5.3.16 Transekty č. 29 a 29.1
Transekt č. 29 o délce 2246 m se nachází v levobřežní i pravobřežní části nivy
východně a severovýchodně od Kostelce nad Labem. V levobřežní nivě protíná lokality
Na zátoni a Na rybníkách, v pravobřežní nivě se jedná zejména o lokalitu Královka. Znovu
zaměřeno bylo 1661 m (154 bodů), tj. 74,0 % (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly viz
Tabulka 18 na následující straně.
V Příloze C-16 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly jsou zapříčiněny zejména změnou polohy koryta
Labe, změnou průběhu Mlýnského náhonu a vznikem odvodňovacích struh. Změny v land
use poukazují na vysušení luk a jejich častou přeměnu v ornou půdu, nárůst lesních ploch
i vznik rákosin v blízkosti nového toku Labe (pravý břeh). Též došlo k zániku tůně, dnes je
na jejím místě pásmo ochrany vodního zdroje, velmi podmáčený lesní porost. V zákresu
transektu z roku 1907 jsou uváděny půdy hlinité hnědé, písčitohlinité i písčité a opět i
labské červenky. TKSP ve shodě s předchozími transekty určuje půdy jako fluvizemě
modální a regozemě arenické, v mapách KPP jsou označeny půdy nivní na nevápnitých
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(místy mírně vápnitých) nivních uloženinách i na terasách z převážně kyselého materiálu,
drnové půdy hlubokohumózní a také drnové půdu (bez přívlastku). Záplavové území pro
Q5 se v případě transektu 29 týká pouze koryta Labe a jeho bezprostředního okolí, většina
transektu spadá do záplavového území Q20 a Q100 – viz Obrázek 12.

Tabulka 18. - Výškové rozdíly: profil 29
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

7,14

+50 až +100

1,95

+30 až +50

3,25

+30 až - 30

80,51

-30 až -50

3,25

-50 až -100

3,25

Více než -100

0,65

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V území bylo vykopáno 19 sond. V souladu s informacemi získanými ze zákresu
a analýzy pedologických záznamů se jedná o půdy na fluviálních nánosech. Půdy jsou
značně ovlivněny pozicí v mikroreliéfu (zamokření), využitím i melioračními úpravami.
Velká část vykazuje znaky vysušení či antropogenních úprav mocnosti (hluboké
homogenní půdy – pravděpodobně doplněny skrývkou či přetvořeny transportem půd
orbou

- viz De Alba et al., 2004). Na původní tůň navazovaly relativně mělké

hlinitopísčité půdy, na písčitém podkladu, které potvrdila hned první odběr. Směrem
k dnešnímu korytu Labe docházelo k nárůstu mocnosti půd (sondy č. 2, 3, 4 a 5). Na
pravém břehu bylo vykopáno několik sond v rákosině nahrazující původní louku (sondy
č. 6-10). Ač byly rozdílné svým zrnitostním složením, všechny se vyznačovaly vysokou
hladinou spodní vody. Další sondy odpovídaly záznamům dle TKSP a KPP s výraznými
znaky antropogenního vlivu. Polní půdní záznam je v příloze D.
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Transekt č. 29.1 o délce 681 se nachází v pravobřežní části nivy a protíná transekt
č. 29. Znovu zaměřeno bylo 445 m (46 bodů), tj. 65,3 % (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly
viz Tabulka 19.

Tabulka 19. - Výškové rozdíly: profil 29.1
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

+50 až +100

2,17

+30 až +50

10,87

+30 až - 30

71,75

-30 až -50

2,17

-50 až -100

13,04

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-17 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use
i pedologické poměry. Výškové rozdíly jsou zapříčiněny změnou výšky části původní luk
na od Starého řečiště vzdálenější straně transektu. Co se land use týče, došlo k přeměně luk
na rákosiny, na což měl bezpochyby velký vliv i výskyt mocných jílových vrstev
v podloží. Z pedologického hlediska byla v roce 1907 na transektu klasifikována písčitá
hlína a zejména labská červenka na jílovitém podloží. Z hlediska TKSP se transekt nachází
na fluvizemi modální, z pohledu KPP na nivní půdě na nevápnitých (místy mírně
vápnitých) nivních uloženinách. Cca jedna třetina území se nachází v záplavovém území
pro Q5, zbytek v záplavovém území pro Q20, Q100 – viz Obrázek 12.

5.3.17 Transekt č. 30
Transekt č. 30 o délce 2776 m se nachází východně a severovýchodně od Kostelce nad
Labem. V levobřežní části zasahuje do lokalit Na Cihelně a U sádky, v pravobřežní části
jsou to lokality Zárybsko, Hluboká, Mokrá luka a též do plochy dnešní pískovny Ovčáry.
Znovu zaměřeno bylo 1778 m (213 bodů), tj. 64,6 % (Ďoubal, 2012). Výškové rozdíly viz
Tabulka 20.
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Tabulka 20. - Výškové rozdíly: profil 30
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

6,57

+50 až +100

5,63

+30 až +50

1,88

+30 až - 30

78,4

-30 až -50

3,29

-50 až -100

4,23

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

V Příloze C-18 je vyobrazen původní profil, výšková zaměření, land use i pedologické
poměry. Výškové rozdíly vyplývají z rozorání luk a následného zarovnání nerovností, další
velké rozdíly jsou v oblasti zaniklých sádek (Ďoubal, 2012). Velká část luk byla
přeměněna na pole, zanikla i mělká tůň v levobřežní části nivy. Močál byl přeměněn na
louku a na části profilu probíhala a probíhá těžba, následkem které vznikla i nová vodní
plocha. V zákresu transektu z roku 1907 lze identifikovat písky a štěrky, hnědou hlínu
i slatiniště, převažují však labské červenky. Jílový materiál pravděpodobně nese informaci
o vývoji toku. Dle TKSP se na území střídá fluvizem modální s regozemí arenickou. KPP
vymezil v transektu nivní půdu na nevápnitých (místy mírně vápnitých) nivních
uloženinách, nivní půdu na terasách z převážně kyselého materiálu a drnové půdy na
terasách z převážně kyselého materiálu. Transekt se nachází v záplavovém území pro Q20
a Q100, záplavové území pro Q5 odpovídá řečišti Labe.

5.3.18 Kartodiagram výškových rozdílů
Jedním z výsledků výpočtu výškových rozdílů je kartodiagram vytvořený J. Ďoubalem
(2012). Jeho úpravou a překrytím s digitálním modelem vznikl Obrázek 16., který
přehledně ukazuje změny výškových poměrů na všech zkoumaných transektech.
Výšková rozmezí byla ponechána původní (dle Ďoubal, 2012), při menším intervalu by
mohla být chyba větší, než vypočtený rozdíl. Chyby mohou být trojího původu: chyba
v původním zaměření, chyba v zákresu transektu do milimetrové sítě a chyba v novém
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zaměření. To, spolu s nedostatečně hustou sítí bodů a neúplným novým zaměřením,
zapříčinilo, že nemohl být vyhotoven ani přibližný kartodiagram či model eroze
a akumulace v zájmovém území – a to ani vymezením erozních a akumulačních ploch, ani
vyjádřením kubatury eroze a akumulace.
Hlavní výškové rozdíly jsou tak zapříčiněny antropogenními úpravami koryta. I když
by se v souladu s analogiemi (viz Huggett, 1998) daly, vzhledem k nivnímu charakteru
území, očekávat i relativně velké výškové změny i mimo úpravy koryta, v území nejsou ve
větší míře nalezeny. To pravděpodobně souvisí s výše popisovanou kanalizací Labe, která
v důsledku chrání území před povodněmi, které jsou však podstatným činitelem ve vývoji
půd a transportu materiálu (Huggett, 1998), a s orebními zásahy do vývoje půd (De Alba et
al., 2004), což může vést ke stagnaci vývoje až degradaci aluviální půd.
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Obrázek 16. – Kartodiagram výškových rozdílů
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5.4 Shrnutí
Pro vývoj půd v zájmovém území byl klíčovým vývoj řeky. Mezi lety 1841 a 2006
došlo k postupnému, téměř výhradně antropogennímu napřímení toku za účelem splavnění
a eliminace následků povodňových událostí, a ke vzniku, zarůstání i zazemňování
oddělených meandrů. Rozsah meandrového pásma nebyl sice příliš změněn, ale s úpravou
koryta a břehů Labe lze předpokládat změny v rozlivu. V historických mapách je sice
rozliv zakreslen, ale protože není známo, jaké události, průtoku, či výšce hladiny odpovídá,
není možno jej využít pro porovnání či analýzy.
Kvartérní vývoj středolabské nivy probíhal souhlasně s vývojem ostatních niv na
českém území (Ložek, 2011). Co se týče období bližšího zkoumanému časovému úseku,
Růžičková a Zeman (1994b) uvádějí, že po období intenzivních povodní během malé doby
ledové, přešla labská niva v letech 1800-1900 do poslední fáze vyrovnaného odnosu
a přínosu materiálu, kdy docházelo k rozvoji meandrového pásu a k depozici zejména
fluviálních hlín a písků. Ty se tak, na podkladu kvartérních písků a štěrkopísků (Česká
geologická služba, 2013), staly základem pro vývoj současných půd. Zároveň je toto
období charakterizováno jako počátek intenzivních antropogenních úprav nivy
(zemědělské využití, kanalizace toku, těžba) a nárůstu hustoty osídlení v oblasti
(Růžičková, Zeman, 1994b). Zájmové území se nachází na nejmladším nivním stupni
a svou šíří mu neodpovídá, neboť tento samotný stupeň je výrazně rozlehlejší, než oblast
mapovaná v roce 1907. Rozsah nivy odpovídá geologickému vývoji a aktuální situace je
dobře patrná z výše prezentovaného modelu reliéfu (viz Obrázek 11.). Tomu odpovídá
i rozsah záplavových území a vývoj půd. Levobřežní niva je ostře omezena výše
položeným stupněm rovin, prostor pro rozliv je výrazně užší, než v pravobřežní části nivy.
Stejně tak je výrazný přechod od fluvizemí ke kambizemím a černozemím v jejím vyšším
terénním stupni (viz Obrázek 14.). Pravobřežní část nivy je výrazně širší a záplavová
území pro vyšší průtoky korespondují se současnými oddělenými meandry nebo reliktními
sníženinami po meandrech již zarostlých a zanesených (viz Obrázek 12.).
Vývoj krajiny a toku Labe v zájmovém území dokumentují zejména kapitoly 5.1 a 5.2.
Rozmanitost pestrých a zamokřených povrchů, odškrcených meandrů a slepých ramen se
postupně s rostoucí mírou kanalizace Labe a rostoucí délkou a četností svodnic snižovala
(srov. Chalupová, 2011). Některé vlhké plochy zanikly přirozeným vývojem, častěji však
byly vysušeny antropogenně. Postupně se měnila i krajinná mozaika. Došlo k rozorávání
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luk, scelování polí, nárůstu lesních ploch i ploch sídel. V případě nárůstu podílu orné půdy
a poklesu podílu luk (trvalých travních porostů) se v podstatě jednalo o pokračování
trendu z let 1848-1882 na základě diferenciální renty, jak uvádí Jeleček (1995). K úbytku
trvalých travních porostů přispěl i fakt, že méně rentabilní plochy byly zalesňovány
(Jeleček, 1995). Vysušování meandrů a změny v rozloze zamokřených ploch ve 20. století
jsou z velké části následkem scelení polí a vytvoření soustavy svodnic kopírujících tvar
původních meandrů (viz Obrázek 13.).
Z hlediska pedodiverzity se nejedná o příliš pestré území, což je dáno vývojem půd
výhradně na fluviálních substrátech a značným antropogenním vlivem na půdy
v zájmovém území. Převážně fluvizemní půdy jsou doplněny regozeměmi a černicemi,
které jsou pro nivní katénu typické (Němeček et al., 2001; Rinklebe et al., 2007; Tomášek,
2007). V území se vyskytují zejména fluvizemě, které podle záznamů z transektů
i terénních prací vykazují hlinitopísčitou až jílovitohlinitou zrnitost a vrstevnatost, což
odpovídá ji jejich charakteristice (Němeček, 1990; Tomášek, 2007; Šefrna, 2007) Časté
jsou tzv. labské červenky (Sádlo et al., 2008). Vodní režim fluvizemí byl již v roce 1907
ovlivněný člověkem, míra antropogenního ovlivnění však během sledovaného období
výrazně vzrostla. Méně časté regozemě na nezpevněných sedimentech jsou využívány
obdobně jako fluvizemě. Azonální výskyt půd vysoce zamokřených, rašelinných či
slatinných v zákresech transektů z roku 1907 odpovídá pozůstatkům terénních sníženin
a starých meandrů. Nicméně tyto prvky v krajině nevnikají a nezanikají tak rychle, aby se
mohl vznik těchto azonálních půd projevit v krátkém monitorovaném intervalu. Určení
jejich stáří bylo součástí některých převážně archeologických prací, ale souhrnná práce
stále chybí. Černice se i přes svou nespornou příslušnost do nivní (aluviální) katény
v zájmovém území objevují pouze velmi okrajově, což je zapříčiněno výše zmíněným
rozsahem zájmového území, které nepokrývá celý nejmladší nivní stupeň.
Z původních 22065 m délky transektů bylo J. Ďoubalem v roce 2012 znovu zaměřeno
13843 m, tj. 62,7 %., výškové rozdíly v Tabulce 21. Největší rozdíly byly zapříčiněny
zejména změnou polohy koryta řeky, vznikem navážek a budováním soustavy struh
a svodnic.
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Tabulka 21. - Výškové rozdíly: Souhrn profilů
Výškový rozdíl [cm]

% zaměřené části profilu

Více než +100

6,35

+50 až +100

3,08

+30 až +50

3,39

+30 až - 30

78,86

-30 až -50

3,82

-50 až -100

2,22

Více než -100

2,28

Zdroj: Data Ďoubal (2012), zpracování autorka

Výrazné antropogenní zásahy stírají (nejen) fluvické znaky půd, mění vodní režim
(nejen) fluvizemí i dalších aluviálních půd a udávají tak vývoji těchto půd odlišný směr.
Meliorace ovlivnily výšku hladiny spodní vody, kanalizace řeky její rozkolísanost
i prostorové parametry (přemístění řečiště) a také frekvenci záplav (Němeček, 1990), které
jsou přirozenou součástí údolních niv a vývoje nivních půd (Chuman et al., 2007). Tyto
půdy, dříve využívané zejména jako louky, jsou dnes vysušovány a využívány převážně
jako orná půda (obilniny, kukuřice, řepka). Dochází k převracení svrchních vrstev,
zhutňování, erozi a umělému hnojení. Přemisťování půd orbou jako relativně nový
a výrazný zásah do půdních krajin popisují ve své práci i De Alba et al. (2004). Označuje
ho za hlavní proces aktuálních změn a vývoje půd v zemědělsky využívaných oblastech,
tj. i v nivách. Rulf (2004) označuje antropogenní činnost, vedle klimatu, za dominantní
řídící prvek vývoje nivy. Zajímavé by bylo chronosekvenční porovnání vývoje půd na
různě vysokých labských terasách, která je však mimo rámec této práce jak prostorovým
rozsahem, tak časovou náročností. Korelace poznatků z českých podmínek například
s prací Huggetta (1998), který popisuje novozélandské a severoamerické analogie, by
mohla být přínosná. Zajímavé by nejspíše bylo i porovnání vývoje a dynamiky s některým
z modelů pedogeneze, což je ovšem velmi náročné na vstupní data i přizpůsobení modelu
konkrétním podmínkám.
Antropogenní zásahy značně ovlivnily průběh Labe, zasáhly do vývoje toku, změnily
rozsah a dynamiku jeho záplav a v důsledku se tak velmi dotkly i vývoje aluviálních půd
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v přilehlé nivě. Podle práce Huggetta (1998) a Galiće (2010) dochází spolu s tak
výraznými antropogenními úpravami toku a nivy k poklesu plavenin i frekvence záplav
a tím k výraznému zpomalení až zastavení vývoje aluviálních půd, přičemž v extrémních
případech může dojít k jejich výrazné degradaci (viz kapitola 5. 3. 18) (Saint-Laurent et al.,
2008). Je otázkou, zda by tak přetvořené půdy neměly být označovány spíše jako
antropické subtypy půd, v případě extrémnějších změn jako kultizemě. K relevantnímu
posouzení vlivu snížené frekvence a rozsahu povodní by bylo vhodné získat geoprostorová
data o rozlivu během jednotlivých událostí, což je zpětně velmi složité. Vzhledem
k antropogenním zásahům lze očekávat změny ve vývoji půd vedoucí k pozměněné
pedogenezi až degradaci.
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6. Závěr
Práce stručně shrnuje kvartérní vývoj nivy se zřetelem zejména na oblast nivy
středního toku Labe a vývoj toku Labe v tomto území. Charakterizuje půdy v nivě,
srovnává je v rámci několika pedologických klasifikací a objasňuje procesy a faktory jejich
vývoje. Zvláštní pozornost je věnována povodním a samotnému dominantnímu toku jako
klíčovým faktorům pedogeneze. Za účelem zjištění dynamiky půd v nivě v okolí Kostelce
nad Labem byly zkoumány mapové podklady z let 1841 až 2006 a transekty územím, které
byly pořízeny v roce 1907 a nyní byly částečně aktualizovány. Základem pro práci byly
zejména fragmenty dokumentace pedologického průzkumu a zaměření, jejichž kopii
poskytla PhDr. Dagmar Dreslerová PhD. prostřednictvím RNDr. Luďka Šefrny, CSc.,
a diplomová práce J. Ďoubala, která byla obhájena na Fakultě stavební Českého vysokého
učení technického v Praze v roce 2012.
Na základě informací o četnosti povodní, vývoji toku Labe a výškových, vegetačních
a pedologických poměrech na jednotlivých transektech bylo usuzováno na vývoj půd ve
zkoumaném území za časový úsek 1907-2013. Vývoj půd v zájmovém území byl
charakterizován jak na základě mapových podkladů, tak na základě pečlivého
prozkoumání zákresu transektů, aktuálních digitálních mapových podkladů a terénních
prací.
Bylo zjištěno, že vývoj půd na transektech je vzájemně velmi podobný, a i přes výrazné
změny v průběhu koryta Labe a změny týkající se režimu povodní si jednoznačně
zachovává rysy typicky fluviální (aluviální) rysy. Ty jsou ovšem značně přetvářeny
a stírány antropogenními zásahy do vodního režimu půd, orbou a změnami v land use.
Dynamika vývoje aluviálních půd Labe v zájmovém území tak neodpovídá přírodnímu
potenciálu, vývoj půd je z fluviálního hlediska oslaben, zpomalen, pozměněn a místy až
zastaven. V extrémních případech změny vedou až k degradaci půd, u těch pak mj.
vyvstává otázka klasifikace. Ač jsou dle TKSP dosud klasifikovány jako fluvizem
modální, regozem arenická a černice fluvická glejová, řada z nich by snesla subtypový
přívlastek „antropická“ či přímo označení „kultizem“.
Při zpracovávání této diplomové práce se objevilo větší množství dalších otázek,
z nichž některé by si zasloužily samostatný výzkum. Bylo by možno kvantifikovat
množství erodovaného a akumulovaného materiálu v zájmovém území? V případě, že by
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tomu tak skutečně bylo, šlo by k posouzení dynamiky vývoje půd využít některé z modelů
pedogeneze, například SoilGen P. Finkeho (nedat.) aj.? Jak velká míra antropogenních
zásahů do nivy je z pedologického hlediska ještě přijatelná? Jaké jsou možnosti regenerace
niv z pedologického hlediska?
Tuto práci by autorka dále ráda využila jako jeden z podkladů pro své doktorské
studium, ve kterém by se podle anotace doktorského projektu měla pod vedením
Mgr. Lenky Lisé, Ph.D. z Geologického ústavu Akademie věd ČR věnovat využití
pedogeochemických a geoarcheologických
v nivách.
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