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Město Dvůr Králové nad Labem 
Náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem 

 
 

 
 
 

ZPRÁVA  
O POVODŇOVÉ  SITUACI 

Ve dnech 2.6.2013 – 25.6.2013 
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Dne 2. června 2013 v ranních hodínách vznikla ve městě Dvůr Králové nad Labem 
povodňová situace v důsledku převodu velkých vod přes přehradu Les Království vynuceným 
přívalovými srážkami v noci z 1. na 2. června v povodí Labe v oblasti Krkonoš. 
Vzhledem k složité meteorologické situaci se podmínky vzniku povodňové situace nedaly v 
předstihu předpovědět. Vzhledem k značnému nasycení půdy po květnových deštích měla 
povodňová situace ve městě odlišný průbeh než v předchozích letech. 
 

1. Meteorologická a hydrologická situace 

1. 1. Meteorologická situace 
Měsíc květen 2013 byl jako celek teplotně normální, se značnými teplotními výkyvy,srážkově  
nadnormální. Čechách spadlo za teno měsíc 110 mm srážek, což je 167% květnového 
normálu. Srážky vypadávaly nesouměrně při přechodu frontálních systémů od západu, 
zejména v bouřkách. V poslední květnové dekádě se nad střední Evropou  vytvářila tlaková 
níže, která se udržela až do konce měsíce. 
V noci 1. na 2. června se vlivem této tlakové níže vytvořil nad Krkonošemi pás bouřek, 
táhnoucí se až na Jižní Čechy. V tomto pásu bouřek došlo prudému nárustu srážkové činnosti 
(nad 100 mm za 24 hodin), nejvíce v prostoru Horní Maršov - 130 mm. Intenzita srážek 
dosáhla 46 mm/hodinu (mezi 3 a 4 hodinou). Vlivem těchto srážek na nasycené povodí došlo 
k prudkému nárustu odtoku vody z jednotlivých povodí, v některých oblastech i na úrovni 
100 leté vody. 
Tento zvýšený průtok přítoků Labe způsobil extrémně rychlý nárust hladiny Labe v ranních 
hodinách 2. června.  
 

 
Srážky za 24 hodin od 1. 6. 2013 06:00 do 2. 6. 2013 06:00 (zdroj ČHMÚ) 
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1. 2. Hyddrologická situace 
Intenzivní noční srážky rozvodnily prakticky všechny přítoky Horního Labe nad přehradou 
Les Království, kde byly krátkodobě dosaženy vysoké hodnoty průtoků (Čistá v Hostinném 
na úrovni Q100) 
Na Labi v profilu Vestřev byl dosažen maximální průtok kolem 8 hodiny ranní na úrovni 
Q100. 
Vzhledem k prudkému nárustu přítoku do přehrady Les Království rozhodlo Povodí Labe s.p. 
o zvýšení odtoku z přehrady nad neškodný průtok pod přehradou. Průtok ve městě dosáhl 
hodnot mezi Q5 a Q10. 
 
Přehled průtoků na Labi: 
 
Datum Čas Profil Stav (cm) Průtok (m3/s)  
2.6. 10:00 Vestřev 290 215  
  Les Království 236 150  
2.6 17:00 Vestřev 191 102  
  Les Království 233 147  
3.6 09:00 Vestřev 146 64,4  
  Les Království 202 110  
 
 

 
Vodní stav v profilu Vestřev (zdroj PLA) 



Povodňová situace 02.06.2013 

4 

 
Stav a průtok v profilu Les Království (zdroj PLA) 
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2. Průběh povodn ě 
 
2.6.2013 
 
03:28  Informace PK ORP o narůstajících přítocích do přehrady, pravděpodobně bude 

překročen II. SPA 
06:16  Informace PK ORP o přítoku do přehrady přes 200 m3/s a pravděpodobném přelití 

hráze přehrady 
06:24  Informace PLA o nedodržení bezpečného průtoku městem a otevření všech výpustí. 

Předpoklad průtoku městem 150 m3/s 
06:49  aktivace KP (KISKAN) 
06:59  Signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA s hlášením záplavová vlna  STAV OHROŽENÍ 

pro město 
08:00  Kulminace Labe v profilu Vestřev na hodnotě 310 m3/s (354 cm) 
15:50  Vyrovnání hodnot přítoku a odtoku v přehradě Les Království (148 - 148 m3/s) 

odtok nadále udržován na 150 (148) m3/s 
 
3.6.2013 
 
16:00  Snížení odtoku na hodnotu 80 m3/s - tj. pod III. SPA 
17:00 Odvolání III. SPA, přechod do II. SPA 
18:15  Snížení odtoku na hodnotu 67 m3/s - ti. pod II. SPA 
19:00  Odvolání II. SPA 
19:30  Ukončení stálé služby 

8.6.2013 
17:00 Vyhlášení II. SPA na základě nařízení Ústřední povodňové komise 

13.6.2013  
08:00 Odvolání II. SPA (administrativní opatření ústření povodňové komise) 

25.6.2013 
13:00 Dosažení I. SPA (nařízené odpouštění vodní nádrže Les Království 
19:35 Snížení průtoků v profilu pod 40 m3/s (pod hodnoty I. SPA) 
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3. Postup řešení povod ňové situace 
 
 
Začátek Název úkolu 
2.6.2013 
3:28:00 

Převzetí informace PK ORP o nárustu přítoků do přehrady a předpoladu 
dosažení II. SPA na odtoku z přehrady. (320) 

2.6.2013 
4:30:00 

Prohlídka Labe, kontrola stavu hladiny na hlásném profilu A Les Království 
a dohovorr s hrázným přehrady (321) 

2.6.2013 
6:16:00 

Převzetí informace o přítoku do přehrady přes 200 m3/s a pravděpodobném 
přelití hráze přehrady v dopoledních hodinách (322) 

2.6.2013 
6:24:00 

Převzetí informace od Povodí Labe (p, Čermáková) o nededržení bezpečného 
průtoku městem (90m3/s) a odpouštění přehrady v maximálním možném 
průtoku i za cenu vzniku škod ve městě. Předpokládaný průtok 150 m3/s, tj. 
Q5 - QQ10. (323) 

2.6.2013 
6:49:00 

AKTIVACE PK města - KisKan GSM (324) 

2.6.2013 
6:50:00 

Přadání požadavku na OPIS HZS Trutnov - operačního důstojníka k 
vyhlášení signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a doprovodné informace  
ZÁPLAVOVÁ VLNA (325) 

2.6.2013 
6:57:00 

Předání informace o stavu ohrožení PK Stanovice (327) 

2.6.2013 
6:59:00 

Vyhlášen signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA pro město Dvůr králové nad 
Labem (326) 

2.6.2013 
6:59:00 

Předání informace o stavu ohrožení PK Kuks (328) 

2.6.2013 
7:00:00 

Zasedání povodňové komise města k upřesnění úkolů a vydání pokynů (329) 

2.6.2013 
7:30:00 

Zahájení zabezpečovacích prací - vyklizení záplavové zóny, příprava a 
rozvoz pytlů s pískem podle požadavků, informování občanů (330) 

2.6.2013 
8:00:00 

Odeslání skupiny k prohlídce ohrožených území města (331) 

2.6.2013 
9:00:00 

Uzavření ulic Luční a Vojanova. Umístění dopravního značení. (334) 

2.6.2013 
9:00:00 

Přijetí upřesnění situace na přehrade - předpoklad přelití hráze posunut na 
12:00 (332) 

2.6.2013 
9:00:00 

Otevření a zabezpečení evakuačního střediska - škola Strž (informace 
ředitelky školy) (333) 

2.6.2013 
9:55:00 

Rozvinutí pracoviště PK Strž (335) 

2.6.2013 
10:05:00 

Uzavření silnice 29925 Žireč - Zboží. Instalace dopravního značení. (336) 

2.6.2013 
10:43:00 

Uzavření mostu J. Palacha z důvodu bezpečnosti. Most je v havarijním stavu. 
(337) 

2.6.2013 
10:45:00 

Návštěva hejtmana KH kraje, informování o situaci (338) 

2.6.2013 
13:40:00 

Vodohospodářský dispečink - upřesnění času přelití přehrady na 15:00 - 
15:30 (339) 

2.6.2013 Převzata informace PK ORP - přelití přes boční přepady asi za hodinu, 
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Začátek Název úkolu 
14:30:00 průtok bude dále udržován na 150 m3/s (341) 
2.6.2013 
14:30:00 

Uzavření lávky ve verdeku z důvodu bezpečnosti (340) 

2.6.2013 
15:15:00 

Převzata informace PK ORP o stavu na přehradě. Do bočních přelivů zbývá 
20 cm, odtok bude nadále udržován na 150 m3/s. V případě výrazných srážek 
bude upravován (342) 

2.6.2013 
15:50:00 

Převzata informace PK ORP o vyvoji povodňové situace - přítok a odtok z 
přehrady jsou vyrovnané, pokud nedojde k výrazným srážkám, situace ve 
městě se nezhorší (343) 

2.6.2013 
16:30:00 

Zasedání PK. Informace o vývoji - hladina na přehradě zvolna klesá, odtok 
bude udržován pro vytvoření zásobního prostoru. Zavedení směnného 
provozu se stídáním po 4 hodinách, stanovení  času příštího zasedání PK.  
Členové PK si zabezpečí dosažitelnos. (344) 

2.6.2013 
16:30:00 

Stav na přenradě - přítok 135 m3/s, odtok 145 m3/s (345) 

3.6.2013 
5:53:00 

Převzetí nařízení vlády - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 21:00 
2.6.2013 (346) 

3.6.2013 
7:00:00 

Zasedání PK - zahájení činnosti KŠ. Informace o stavu na přehradě - do 
přelivu je 3,6 m, odtok snížen na 109 m3/s, nadále trvá stav ohrožení, 
očekávají se vydatnější srážky v Krkonoších (347) 

3.6.2013 
14:00:00 

Zasedání KŠ (PK) - informace o stavu - odtok 107m3/s, do přelivu je 5,7 m, 
profil Vestřev má průtok na hodnotách I. SPA, nadále pro město platí III. 
SPA. Informace HZS o zásasích ve městě (4) (348) 

3.6.2013 
15:45:00 

Převzetí informace PK ORP o snížení odtoku z přehrady (83 m3/s) (350) 

3.6.2013 
16:30:00 

Zasedání KŠ (PK) - Informace o stavu, rozdělení směn (349) 

3.6.2013 
17:00:00 

Odvolání III. SPA - stavu ohrožení, trvá II. SPA - stav pohotovosti (351) 

3.6.2013 
18:15:00 

Převzatí informace PK ORP o snížení odtoku na 67 m3/s, tj pod hodnotou II. 
SPA (352) 

3.6.2013 
19:00:00 

Odvolání II. SPA - stavu pohotovosti (353) 

3.6.2013 
19:30:00 

Ukončení stálé služby PK, pokračuje krizový štáb formou pravidelných 
zasedání (354) 

8.6.2013 
17:00:00 

Vyhlášení II. SPA pro město Dvůr Králové nad Labem na základě nařízení 
ústřední povodňové komise ČR 

13.6.2013 
08:00:00 

Odvolání II. SPA (admimistrativně nařízeného) 

25.6.2013 
13:00:00 

Dosažení I. SPA – nařízené odpouštění z přehradní nádrže Les Království 

25.6.2013 
19:35:00 

Snížení průtoku v profilu Les Království pod 40 m3/s (pod I. SPA) 

 
Do 28. 6. 2013 pokračoval v činnosti krizový štáb formou periodického zasedání. Dne 28. 6. 
2013 ve 24:00 byl Nařízením vlády odvolán nouzový stav. Krizový štáb ukončil činnost. 
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4. Klady a nedostatky 
 

Povodňová situace svým netypickým průběhem a rychlostí nástupu odhalila množství 
nedostatků v práci a zabezpečení povodňové komise, zejména: 

- Opožděná reakce systému informování - ze strany OPIS nebyla předána informace o 
vývoji situace v Podkrkonoší a situace nad přehradou.   

- Nefunkčnost sytému pro odesílání varovných SMS. Systém odesílání SMS je 
nestabilní a bez odborného zásahu informatiků nelze spustit. 

- Nebylo funkční propojení mezi hlavním a vzdáleným pracovištěm VISO a tím nebylo 
možné odeslat připravené soubory k vysílání. Chyba byla odstraněna po zásahu 
informatiků.  

- Špatně nastavená hlasitost uličních hlásičů VISO (zahlcení, přeslechy) 
- Nízká připravenost členů povodňové komise k plnění úkolů zejména prvotní fázi 
řešení povodňové situace.  

- Nepřipravenost soukromých subjektů k zabezpečení ochrany svých objektů - 
vyžadování protipovodňových pytlů na městě 

- Dvojkolejné řízení povodňové situace ze strany KH Kraje - po linii povodňových 
orgánů a po linii HZS.  

Během povodňové situace nedošlo k rozsáhlému rozlivu do města, nedošlo ke ztrátám na 
životech ani zranění osob. Pozitivně lze hodnotit snahu místních podnikatelů přispět k řešení 
povodňové situace svými prostředky: 

- Firma J. Pišta - pomoc s pytlováním a rozvozem protipovodňových pytlů 
- ZOO Dvůr Králové nad Labem - nabídka volných kapacit ubytování 
- Autodoprava HAK - nabídka přepravy osob 
- SÚS - nabídka techniky 
- Solidarita občanů města s postiženými obcemi nad přehradou  

 

5. Škody na najetku m ěsta 
 
V průběhu povodňové situace, vlivem zvýšeného průtoku vnikly na majetku města tyto 
škody: 
 
Poškození chodníku ul. Vojanova         3 161,- Kč 
Poškození softbalového hřiště        10 923,- Kč 
Poškození zavlažovacího zařízení  hřiště       15 798,- Kč 
Celkem škody          29 882,- Kč 
 
Protipovodňová ochrana (pytle, vyklizení záplavové zóny)    104 619,- Kč 
Celkem          134 501,- Kč 
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Obrazová p říloha 

 
Pušův splav 
 

 
Loděnice - rozliv Labe 
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     Ul. Kollárova 
 

 
     Rozliv na komunikaci Žireč - Zboží 
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Čerpání vody ze sklepů - ul. Ke skále 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: 
Tajemník povodňové komise města. 
Ing. Miroslav Pejšek 


