
Povodňová linka – tel.: 499 318 250, e-mail: povodne@mudk.cz

Vážení občané,

město Dvůr Králové nad Labem je situováno po obou březích hor-
ního toku řeky Labe, pod přehradou Les Království, která byla vybu-
dována především za účelem ochrany města – tedy zachycování 
velké vody. 
Za posledních 25 let postihlo město Dvůr Králové nad Labem 
deset mimořádných událostí spojených s velkým průtokem Labe, 
které měly vliv na život obyvatel města, protože způsobily škody 
na majetku a na infrastruktuře města. Ta největší povodeň v novo-
dobé historii postihla město 9. března 2000, kdy na hlásném profi lu 
vystoupala hladina vody na 369 cm (již při 180 cm je vyhlášen III. 
stupeň povodňové aktivity), na přehradě byl zaznamenán průtok  
vody o objemu 375 m3/s a Dvorem Králové nad Labem se prohnala 
velká voda označovaná jako sto až dvousetletá.
Právě s ohledem na tyto události město Dvůr Králové nad Labem učinilo a stále činí řadu preventivních opatření.

POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA, POVODŇOVÉ PLÁNY A VAROVNÝ 
A INFORMAČNÍ SYSTÉM
Město Dvůr Králové nad Labem má 
povodňovou komisi, která mimo 
jiné podle údajů z hlásných pro-
fi lů na Labi a přítocích vyhlašuje 
a odvolává stupně povodňové akti-
vity, monitoruje a vyhodnocuje vývoj 
povodňové situace a vede záznamy 
v povodňové knize. Předsedou povod-
ňové komise je starosta města.
K 31. červenci 2019 proběhlo zpraco-
vání nového digitálního povodňo-
vého plánu města i ORP Dvůr Králové 
nad Labem, které umožňují sdílet maxi-
mum údajů a zajistit kvalitní informova-
nost obyvatel. 
Aktuální povodňový plán města 
Dvůr Králové nad Labem, který obsa-
huje mimo jiné mapu zátopové oblasti 
města, najdete na stránkách:
• města Dvůr Králové nad Labem 

www.mudk.cz – sekce Město/Krizové 
řízení/Povodňový plán;

• Povodňového plánu České repub-
liky http://kralovehradecky.dppcr.cz/
web_579203/index.html.

Zároveň byl rozšířen varovný a infor-
mační systém protipovodňové 
ochrany (VISO), který tvoří jednotlivé 
hlásiče. Doplněno bylo 91 bezdrátových 
hlásičů v povodňové oblasti města, 
a to jak v městských částech Verdek 
a Žireč, tak v dalších vytipovaných oblas-
tech, kde se pohybuje velké množství 
lidí, jako jsou například nákupní zóna 
Kaufl and, sídliště v ulici Karolíny Světlé 
nebo ulice 5. května. Celkem je tak po 
Dvoře Králové nad Labem v současné 
době rozmístěno 109 hlásičů. Součástí 
VISO jsou také 3 stávající elektronické 
sirény.
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Zobrazení záplavových území ve Dvoře Králové nad Labem v případě dvacetileté (tmavě modrá barva) a stoleté vody (svět-

lejší modrá). Zdroj mapy: Geografi cký informační systém města GIS (www.mapy.mudk.cz)



CO DĚLAT PŘI OHROŽENÍ POVODNÍ?

• sledujte vývoj povodňové situace a hromadné sdělovací 
prostředky; 

• utěsněte nízko položená okna a dveře;
• nakupte si potraviny a balenou vodu na 2–3 dny;
• přestěhujte cenné věci do vyššího patra domu;
• dostatečně zabezpečte chemikálie, jedy a žíraviny, 

které mohou kontaminovat vodu při zaplavení;
• jste-li majiteli auta, odvezte ho včas na bezpečné místo 

nebo jej použijte k evakuaci;
• postarejte se o domácí a hospodářská zvířata, popří-

padě je evakuujte mimo ohrožení;
• upevněte věci, které by mohla voda odnést;
• připravte evakuační zavazadla pro celou rodinu;
• před odchodem vypněte plyn a uhaste otevřený oheň.

O přesném vyčlenění evakuačních středisek budou občané 
v průběhu povodně včas informováni. 
Stravování evakuovaných osob bude zajištěno. 
Nouzové zásobování vodou bude řešeno podle konkrétní 
situace s Městskými vodovody a kanalizacemi, s. r. o., Dvůr 
Králové nad Labem. O umístění cisteren budou občané včas 
informováni.

Upozorňujeme, že pro stavby, které jsou ohroženy povod-
němi, nachází se v záplavovém území nebo mohou zhoršit 
průběh povodně, musí jejich vlastníci zpracovat povodňové 
plány (§ 71, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon).
Formulář najdete na: https://dpp.hydrosoft.cz/download/
dpp_prilohy/PPVN_formular.pdf. Vyplněný dokument zasí-
lejte buď na adresu: MěÚ Dvůr Králové n. L. – krizové řízení, 
nám. T. G. Masaryka 38, nebo e-mailem: lev.pavel@mudk.cz.

JAK BUDETE O PŘÍPADNÉM 
NEBEZPEČÍ INFORMOVÁNI?
V případě hrozícího nebezpečí či jakékoliv mimořádné udá-
losti (nejen během povodní) budou občané města včas 
informováni, a to následujícím způsobem:
• kolísavým tónem sirén;
• informacemi vysílanými prostřednictvím sirén a bez-

drátových hlásičů;
• Městskou policií Dvůr Králové nad Labem;
• prostřednictvím SMS InfoKanálu – služba, do které se 

můžete registrovat na: www.infokanal.cz/cweb/reg/DKNL. 
Více informací najdete na stránkách: www.mudk.cz v sekci 
Město/Krizové řízení a bezpečnost/SMS InfoKanál;

• v případě povodní informace poskytnou členové povod-
ňové komise města na tel.: 499 318 250 a najdete je také 
na stránkách města www.mudk.cz.

INFORMACE PRO OBČANY  OCHRANA PŘED POVODNĚMI

www.mudk.cz

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA) VZTAHUJÍCÍ SE K LIMITNÍM VODNÍM 
STAVŮM A PRŮTOKŮM NA PŘEHRADĚ LES KRÁLOVSTVÍ
Rozhodným profi lem pro Labe ve Dvoře Králové nad Labem je profi l vodního díla Les Království. Rozsah opatření provádě-
ných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi SPA:

PRVNÍ STUPEŇ – STAV BDĚLOSTI 
První SPA se nevyhlašuje, nastává po dosažení výšky hladiny vody 130 cm na hlásném profi lu přehrady (průtok 44,4 m3/s). Je 
zahájena činnost hlásné povodňové služby – v případě negativní srážkové prognózy probíhá vyrozumění občanů. Je navá-
záno spojení se sousedními obcemi a s Povodím Labe, s. p.

DRUHÝ STUPEŇ – STAV POHOTOVOSTI 
Druhý SPA vyhlašuje povodňová komise města poté, co hladina vody na hlásném profi lu přehrady dosáhne a překročí výšku 
160 cm (průtok 67,3 m3/s). Týká se to případů nadlimitních srážek, při nichž hrozí vybřežení v nezastavěných územích. Čle-
nové komise vyrozumí občany, sousední obce a dispečink Povodí Labe, s. p. Probíhá průběžná komunikace se sousedními 
obcemi a prvotně ohroženými objekty. Uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce. 

TŘETÍ STUPEŇ – STAV OHROŽENÍ 
Třetí SPA vyhlašuje povodňová komise města poté, co hladina vody na hlásném profi lu přehrady dosáhne a překročí výšku 
180 cm (průtok 85,4 m3/s). Hrozí zasažení objektů a zastavěné části města. Komise vyrozumí občany, sousední obce a dis-
pečink Povodí Labe, s. p. Pokračuje průběžná komunikace s obcemi nad městem o vývoji situace a s vlastníky ohrožených 
objektů. Hlídková služba sleduje stav kritických objektů mostů a propustků na přítocích Labe.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ PRO MONITORING 
METEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ SITUACE

Povodí Labe, s. p. http://www.pla.cz

Informace o počasí ČHMÚ http://www.chmi.cz

Meteopressonline http://www.meteopress.cz

Polské srážkové radary http://pogodynka.pl/polska/
radary

Německé srážkové radary http://www.wetteronline.de/
regenradar

Slovenské srážkové radary http://www.shmu.sk/
sk/?page=65

Rakouské srážkové radary http://www.austrocontrol.
at/wetter/wetter_fuer_alle/

wetterradar

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY

Povodňová linka MěÚ DKnL 499 318 250

Jednotné evropské číslo
tísňového volání

112

Zdravotnická záchranná služba 155

Hasiči 150

Policie 158

Policie ČR
Obvodní oddělení DKNL

974 539 701

Městská policie DKNL 499 320 520, 603 237 858

Městská nemocnice, a. s. 499 300 611

ČEZ
Zákaznická linka – 840 840 840
Poruchová linka – 800 850 860

Innogy (dříve RWE)
Zákaznická linka – 800 113 355 

Pohotovost plyn – 1239

MěVAK, s. r. o. Kontaktní centrum
499 624 558 nebo 737 254 558


