
MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
Náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
O POVODŇOVÉ SITUACI 

DNE 1.3.2008 
 
 
 

 
 



1. Hydrometeorologická situace 
 
Od pátku 29.2.2008 postupovala přes území České republiky hluboká tlaková níže spojená 

s frontálními systémy, které přinesly výrazné dešťové srážky. Srážkové úhrny za 24 hodin 
dosáhly v oblastech povodí Labe přes 60 mm (Labská 63,5 mm). Vlivem vysokých teplot 
byly tyto srážky dešťové i ve vysokých horských polohách. V sobotu 1.3.2008 bylo území 
zasaženo bouřkami s deštovýni přeháňkami vysoké intenzity. Vlivem deště a relativně 
vysokých teplot došlo k relativně rychlému odtávání zbytků sněhové pokrývky. Tyto 
skutečnosti způsobily v sobotních dopoledních hodinách vzestup vodních toků, zejména 
v horských a podhorských oblastech přítoků Labe.  

S rostoucím průtokem byl dne 1.3.2008 v dopoledních hodinách postupně dosažen I. a II 
povodňový stupeň na horním Labi a v hlásmém profilu Vestřev III. SPA. S nárustem přítoku 
do přehrady Les Království byla zahájena manipulace pro převedení velkých vod a odtok byl 
postupně zvyšován až na hodnotu 80 m3 s-1 (což odpovídá výšce hladiny 172 cm v hlásném 
profilu „A“ Les Království.) Tato hodnota je nad hodnotou pro vyhlášení II. SPA pro město 
Dvůr Králové nad Labem, neohrožuje však obyvatele města ani majetek. Odtok na těchto 
hodnotách byl udržován do doby snížení přítoku ve večerních hodinách 1.3.2008. Ve 20:30 
hod dosáhly hodnoty průtoku městem Dvůr Králové nad Labem hodnot pod II. SPA. 

 
 
2. Provedená opatření 
 
Na základě informací o postupném nárustu přítoku do přehrady a předpokládané 

manipulaci byli informováni členové povodňové komise města o vzniklé situaci a 
předpokládaném vývoji. Vzhledem k neškodnému průtoku městem nebyla povodňová komise 
plně aktivována, byla zabezpečena trvalá služba pro informování občanů. 

Ve 13:30 byl pro město Dvůr Králové nad Labem vyhlášen II. SPA na základě překročení 
rozhodných hodnot pro jeho vyhlášenášení v hlásném profilu „A“ Les Království. Na toku 
Žireckopodstráňského potoka došlo k překročení hodnot průtoku pro dosažení II. SPA.  
Ostatní vodoteče (Netřeba, Hartský potok) zaznamela zvýšení průtoků bez významného vlivu 
na obyvatele města.  

Občané města byli o vyhlášení II. SPA informováni na úřední desce města, pomocí 
internetových stránek a občané v záplavovém území i formou SMS. 

Během odpoledních a večerních hodnot byl odtok z přehrady udržován na hodnotě cca 
80m3s-1. Po snížení hodnot přítoku do přhrady byl v 19:00 snížen i odtok na hodnotu 60m3s-1 
což odpovídá výšce hladiny 147 cm, tj pod rozhodnou hranicí pro vyhlášení (odvolání) II. 
SPA. Na základě těchto hodnot byl ve 20:30 dne 1.3.2008 ve 20:30 hod odvolán II. SPA  pro 
město Dvůr Králové nad Labem.  

 
 
 
3. Důsledky a vzniklé škody 
 
Obyvatelstvo ani majetek nebyl ohrožen. 



 
 
4. Dosažené výšky hladiny na Labi a Žireckopodstráňském potoku 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 5.3.2008 
 
       Tajemník povodňové komise 

      Ing. Miroslav Pejšek 


