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1. Úvod 

Předkládaná zpráva je zpracována v souladu s ustanovením § 82 písm. j) a § 83 písm. l) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Při jejím zpracování byly využity podklady státního podniku Povodí Labe, státního podniku 
Povodí Vltavy, Českého hydrometeorologického ústavu, státního podniku Lesy České 
republiky, správy KRNAP, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a povodňových orgánů 
obcí s rozšířenou působností. 
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2. Hydrometeorologická situace 

2.1. Meteorologická situace 

Během úterý 19.7. a středy 20.7. postupovala z alpské oblasti přes naše území k severu 
tlaková níže, v jejímž týlu k nám proudil chladný a vlhký vzduch od severozápadu. V úterý 
převládalo ještě jasno až polojasno s nejvyššími denními teplotami 23 – 27 oC. V noci z úterý 
na středu a během středy postupně od jihozápadu přibývalo oblačnosti. Ve středu 
a ve čtvrtek  bylo zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami na většině území. 
Vydatnější srážky se ve středu vyskytly zejména v západní polovině Čech, ve čtvrtek na 
severu a východě našeho území. Nejvyšší denní teploty poklesly na čtvrtečních 14 - 18 oC.  

Vydatnými srážkami byla v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik zasažena 
zejména oblast Jizerských hor a Orlické hory s jejich podhůřím. V Jizerských horách pršelo 
již v noci z úterý na středu (úhrny do 10 mm) a potom prakticky nepřetržitě od středečního 
odpoledne do pátečních večerních hodin, přičemž nejintenzivnější srážky byly zaznamenány 
v noci ze středy na čtvrtek. Celkové 72-hodinové úhrny (20.7. 7:00 – 23.7. 7:00) byly nejvyšší 
na VD Bedřichov (237,9 mm). I na dalších srážkoměrných stanicích překročily 3-denní úhrny 
200 mm (Černá hora – 232,2 mm, Hřebínek – 213,9 mm, Nová Louka – 212,5 mm, VD Souš 
– 210,1 mm a VD Josefův Důl – 205,0 mm). Na níže položených stanicích byly srážkové 
úhrny nižší.  

V oblasti Orlických hor pršelo od středečního odpoledne do pátečních večerních hodin, 
kdy srážky ustávaly. Nejvydatnější srážky byly naměřeny ve čtvrtek 21.7. v ranních hodinách 
a potom v noci ze čtvrtka na pátek. Celkové úhrny za 72 hodin překročily i 150 mm (Deštné 
v Orl. horách – 157,4 mm, Zakletý vrch – 152,4 mm, Dobřany – 151,2 mm). V podhůří 
Orlických hor byly 3-denní srážkové úhrny 80 – 100 mm. 

V pátek 22.7. vliv tlakové níže zeslábl a od západu se nad naše území rozšířil výběžek 
vyššího tlaku vzduchu, který ovlivňoval počasí zejména v sobotu 23.7, kdy bylo polojasno 
až oblačno s nejvyššími denními teplotami 18 až 22 oC. V neděli 24.7. postupovala přes naše 
území frontální vlna k severovýchodu. Bylo oblačno až zataženo místy s deštěm nebo 
přeháňkami. Nejvyšší denní teploty byly nejčastěji v rozmezí 16 – 20 oC. 

Od pondělí 25.7. do pátku 29.7. počasí u nás ovlivňovala nevýrazná oblast nižšího tlaku 
vzduchu zvolna postupující ze střední Evropy k severovýchodu. Převládalo počasí 
s proměnlivou oblačností. Bylo oblačno až polojasno, přechodně i zataženo místy s deštěm 
nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty postupně vystoupily na 20 – 24 oC.  

V závěru týdne počasí u nás ovlivňovala tlaková níže nad Polskem, okolo níž k nám 
proudil od severozápadu chladný a vlhký oceánský vzduch. V sobotu 30.7. bylo zataženo, 
na většině území s deštěm. Intenzivní srážky se vyskytly zejména na návětrné straně 
Jizerských hor, kde byly zaznamenány 24-hodinové srážkové úhrny 70 – 90 mm. V neděli 
31.7. převládalo oblačno, přechodně bylo zataženo s přeháňkami. Vydatnější srážky 
v severních Čechách během dne zvolna ustávaly. 

Přehled naměřených srážkových úhrnů ve vybraných stanicích je v příloze č.1. 

2.2. Hydrologická situace a manipulace na VD 

2.2.1. Povodí horního Labe 

Oblast povodí horního Labe byla rovněž zasažena významnou srážkovou činností jako 
území Jizerských a Lužických hor. V horských oblastech Krkonoš byly zaznamenány 
od 20. do 22.7. celkové srážkové úhrny 160 – 180 mm. Tato poměrně silná srážková činnost 
však nezpůsobila na vlastním toku Labe ani na jeho přítocích žádné větší problémy. 
Kulminační přítok do přehrady Labská v profilu Špindlerova Mlýna se po celou dobu 
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od 21.7. do 22.7. pohyboval těsně pod hranicí 1. SPA. Na odtoku z přehrady Labská pak 
průtok kulminoval v 1. SPA na úrovni nižší než Q1. Níže po toku Labe již byly vodnosti 
značně pod Q1. 

2.2.2. Povodí Úpy a Metuje 

Celkové srážkové úhrny v povodí od 21. do 22.7. dosáhly v rozmezí 70 – 100 mm. V řece 
Úpě byly zaznamenány pouze zvýšené průtoky bez dosažení SPA. Tento průtok byl využit 
především k doplnění povyprázdněného zásobního prostoru nádrže Rozkoš s tím, že v Úpě 
v profilu Zlíč (směrem na Českou Skalici) byl ponechán průtok 6 m3.s-1. Kulminační průtok 
v horní části toku Metuje nepřekročil žádné SPA, v profilu Hronov byl dosažen 1. SPA při Q1 
a v profilu Krčín byl překročen 2. SPA při Q1-2. 

VD Rozkoš (Rozkošský potok) 

Před příchodem zvýšených průtoků byl zásobní prostor nádrže povyprázdněn cca o 1 m. 
Během celé epizody zvýšených průtoků se podařilo v nádrži zachytit a zvýšit hladinu vody 
o 88 cm tím, že z Úpy do Rozkoše byl převáděn veškerý průtok Úpy nad 6 m3.s-1. V nádrži 
tak bylo zachyceno 6 mil. m3 vody. Nejvyšší průtok převáděný z Úpy do nádrže Rozkoš 
dosáhl 49 m3.s-1. 

2.2.3. Povodí Orlice 

Povodňový průtok v profilu Týniště nad Orlicí kulminoval na úrovni 3. SPA. Příznivým 
vývojem průtoků nejen ve vlastním toku Tiché Orlice, ale i v jejích přítocích dosáhl 
kulminační průtok v dolní části Tiché Orlice pouze hodnoty nižší než Q1. Kulminační průtok 
v dolní části Divoké Orlice dosáhl hodnoty Q2-5. S ohledem na nižší vodnosti řek Divoké 
Orlice a Tiché Orlice kulminovala Orlice v profilu Týniště nad Orlicí pouze na hodnotě Q5. 
Významnější vzestup průtoku nastal na řece Dědině, kde jak v profilu Chábory tak v profilu 
Mitrov byl překročen 3. SPA. Kulminační průtok v profilu Chábory dosáhl hodnoty Q10-20, 
v profilu Mitrov již pak hodnoty nižší a to Q2-5. Vlastní tok Orlice v Hradci Králové pak 
kulminoval rovněž při vodnosti Q2-5. 

Dílčí povodí Divoké Orlice 

Srážkové úhrny od 21. do 22.7. v rozmezí 80 – 150 mm způsobily vzestup průtoků 
především v horní části Divoké Orlice nad VD Pastviny. V profilu limnigrafu Orlické Záhoří 
dosáhl kulminační průtok úrovně Q5 s překročením 3. SPA, průtok nad přehradou Pastviny 
dosáhl kulminace na úrovni Q2. Odtok z nádrže byl pak manipulací na přehradě snížen 
na hodnotu nižší než Q1.  Střední část Divoké Orlice byla ovlivněna především vlastními 
přítoky Divoké Orlice. Řeka Zdobnice kulminovala při průtoku na hodnotě Q2-5 ve Slatině nad 
Zdobnicí na úrovni 2. SPA a řeka Bělá dosáhla v profilu Jedlová kulminace při Q5 na úrovni 
2. SPA. Vodní tok Kněžná kulminoval v profilu Rychnov nad Kněžnou ve 3. SPA při vodnosti 
Q5. Příznivým vývojem průtoku jak na přítocích Divoké Orlice tak pod VD Pastviny dosáhl 
průtok v dolní části Divoké Orlice v Kostelci nad Orlicí kulminační hodnoty v úrovni Q2-5 
na úrovni 1. SPA. 

VD Pastviny (Divoká Orlice) 

V souladu s manipulačním řádem poklesávala hladina vody v nádrži s ohledem na nastavený 
odtokový režim v letním období. Tímto způsobem byla hladina vody v nádrži před příchodem 
povodňové epizody snížena o cca 3,5 m a letní zásobní prostor zvětšen o 2,3 mil. m3. Přítok 
do nádrže dosáhl kulminační hodnoty 49 m3.s-1, což odpovídá průtoku v úrovni Q2. Příznivým 
vývojem hydrologické situace nepřekročil kulminační odtok z přehrady velikost 21 m3.s-1, tedy 
bez dosažení SPA v profilu Nekoř pod nádrží a s vodností nižší než Q1. Ochranný 
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ovladatelný prostor nádrže byl naplněn z 26 % a v nádrži tak bylo zachyceno 2,66 mil. m3 
vody. 

Dílčí povodí Tiché Orlice 

Srážkové úhrny v povodí dosáhly 50 - 70 mm, v horských oblastech 100 mm. Na Tiché Orlici 
byl dosažen 2. SPA v profilu Lichkov a 1. SPA v profilu Čermná. Průtok kulminoval pod 
úrovní Q1. Významný vliv na průběh povodně na Tiché Orlici měl zejména Lipkovský poldr na 
Lipkovském potoce, který byl naplněn z 63% a zachytil 810 tis. m3 vody a dále poldry na 
Tiché Orlici a to poldr Lichkov (naplnění z 19%, zachyceno 146 tis. m3)  a poldr Králíky 
(naplnění z 9%, zachyceno 105 tis. m3). 

2.2.4. Povodí Lou čné 

Srážkové úhrny v povodí dosáhly 50 - 80 mm a překročení stavu 1.SPA v profilu Dašice 
trvalo jen 1 hodinu. Rychlý nárůst a stejně rychlý pokles vodního stavu byl způsoben zřejmě 
manipulací na některém z objektů nad měrným profilem. Průtok kulminoval na Q1. 

2.2.5. Povodí Chrudimky 

Nejvyšší úhrny srážek byly zaznamenány mezi 70 až 120 mm. K nejvýraznějšímu zvýšení 
průtoku došlo v toku mezi nádržemi Hamry a Seč, kde v profilu Přemilov kulminoval průtok 
při hodnotě nižší než Q1 s dosažením 1. SPA. 

VD Hamry (Chrudimka) 

Odtok z nádrže byl postupně zvyšován s ohledem na vzestup přítoku a hladina vody 
v ní nepřesáhla maximální kótu zásobního prostoru. V kulminaci dosáhl přítok do nádrže 
6,5 m3.s-1, odtok z nádrže 5,8 m3.s-1. V porovnání se stanoveným neškodným odtokem 
z nádrže, který má hodnotu 13 m3.s-1, byl skutečný odtok poloviční. 

VD Seč (Chrudimka) 

Přítok do nádrže s maximální hodnotou 16,2 m3.s-1 byl transformován na 9,5 m3.s-1. 
Krátkodobé, cca půlhodinové, zvýšení odtoku na 13,4 m3.s-1 bylo způsobeno převáděním 
odtoku z nádrže ze spodních výpustí na vodní elektrárnu. V porovnání s neškodným 
odtokem 30 m3.s-1 byl odtok z nádrže na jeho 30 %, přechodný max. odtok téměř poloviční. 
Hladina vody v nádrži před příchodem zvýšených průtoků byla v úrovni 485,99 m n.m. 
a ve svém maximu dosáhla 486,59 m n.m., v nádrži bylo zadrženo cca 1,1 mil. m3 vody. 
Do naplnění zásobního prostoru zbývalo dalších 0,36 mil. m3 volného prostoru. 

2.2.6. Povodí Doubravy 

Zaznamenané srážkové úhrny 40 - 60 mm způsobily zvýšení vodního stavu jen o málo 
převyšující limit pro 1. SPA a to pouze v dolním úseku toku v profilu Žleby. Kulminující průtok 
byl nižší než Q1. 

VD Pařížov (Doubrava) 

Postupné zvyšování odtoku z nádrže probíhalo v závislosti na zvyšujícím se přítoku a tak 
kulminujícímu přítoku 9,7 m3.s-1 téměř odpovídal i maximální odtok z nádrže 9,2 m3.s-1. 
Hladina v nádrži se pohybovala v oblasti maximální povolené zásoby nebo mírně pod ní. 
Do ochranného prostoru vystoupila hladina vody po srážkách vypadlých 28.7., což při 
příznivé předpovědi dalšího vývoje hydrologické situace manipulační řád umožňuje.  
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2.2.7. Povodí Vrchlice 

Vliv srážek o úhrnu 30 - 50 mm byl na vývoj vodního stavu ve vodním toku Vrchlice téměř 
zanedbatelný. Horní tok nad nádrží Vrchlice zaznamenal vzestup průtoku na cca 1,0 m3.s-1 , 
maximální odtok z nádrže byl 0,75 m3.s-1. Obě hodnoty odpovídají úrovni 30 - 60 denních 
průtoků. 

VD Vrchlice (Vrchlice) 

V nádrži VD Vrchlice bylo zachyceno cca 100 tis. m3 vody a dosažená hladina vody v nádrži 
322,90 m n.m. zůstala 0,90 m pod maximální zásobní úrovní. 

2.2.8. Povodí Cidliny a  Mrliny 

Srážková činnost v povodí Cidliny a Mrliny  od 21. do 22.7. s celkovými úhrny 30 – 50 mm 
nebyla tak silná, aby vyvolala povodňovou situaci spojenou s vyhlášením  stupňů povodňové 
aktivity. 

2.2.9. Povodí Jizery 

Úhrn srážek od středečního rána 20.7. do pátečního rána 22.7. v oblasti povodí horní Jizery 
a Kamenice dosáhl součtem 80 až 200 mm. Povodňový průtok, který tato situace vyvolala, 
měl v Jizeře vodnost na úrovni 1-2 leté vody. V Jablonci nad Jizerou byl překročen 3. SPA, 
v Dolní Sytové 1. SPA a v dolním toku Jizery byl překročen 2. SPA. Vlivem srážkové činnosti 
v sobotu 30.7., kdy vypadlo na dané území 25 až 85 mm srážek, začaly hladiny vodních toků 
stoupat znovu, ale již méně významně a žádné SPA nebyly překročeny. V Železném Brodě 
chybělo k dosažení 1. SPA 32 cm. 

Dílčí povodí Kamenice 

Přítok do nádrže Josefův Důl měl kulminační průtok s dobou opakování Q2-5, odtok z nádrže 
byl snížen na úroveň Q1. Průtok v Kamenici v profilu Plavy kulminoval 22.7. v 9:45 hodin 
na hodnotě 150 cm / 88 m3.s-1, což odpovídá Q2 a překročení 3. SPA. Po srážkách v sobotu 
30.7. začala hladina stoupat také, ale zastavila se 5 cm pod 1. SPA.  

VD Josef ův Důl (Kamenice) 

Před příchodem povodňových průtoků byla hladina vody v přehradě udržována na kótě 
730,95 m n. m., tj. 5 cm pod maximální hladinou zásobního prostoru. Tím byl zvýšen 
ochranný prostor o 65 tis. m3. Rychlým vzestupem přítoku z 0,48 m3.s-1 bylo dne 21.7. 
ve 13 hodin dosaženo jeho maximum hodnotou 32 m3.s-1 (Q2-5). Odtok z nádrže nepřesáhl 
17 m3.s-1 (Q1). Přitom neškodný odtok má hodnotu 20 m3.s-1. Ochranný ovladatelný prostor 
nádrže byl naplněn z 95 % a v nádrži tak bylo zachyceno 1,58 mil. m3 vody, když hladina 
kulminovala 6 cm pod přelivem. 

2.2.10. Střední Labe (od Hradce Králové po M ělník) 

Vodní stavy na středním Labi kulminovaly ve dnech 23. a 24.7.2011. V profilech Němčice, 
Přelouč a Brandýs nad Labem byly dosaženy maximálně 1. SPA. Průtoky kulminovaly 
na úrovni cca Q1. 
Na Labi pod soutokem s Orlicí v profilu Němčice byla velikost průtoku ovlivněna povodňovým 
průtokem na Orlici (cca Q5) a dosáhla zde vodnosti převyšující Q1. Průtoky na dalších 
přítocích kulminovaly na velikosti cca Q1 (Loučná, Doubrava, Jizera) nebo byly výrazně nižší 
(Chrudimka, Cidlina, Mrlina), proto vodnosti postupně po toku Labe pod Pardubicemi klesaly 
a nedosahovaly ani úrovně Q1.  
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2.2.11. Dolní Labe (od M ělníka po státní hranici se SRN) 

Vodní stavy na Labi pod soutokem s Vltavou kulminovaly ve dnech 23. a 24.7.2011. 
V žádném z profilů hlásné povodňové služby (Mělník, Litoměřice a Ústí nad Labem) nebylo 
dosaženo některého ze stupňů povodňové aktivity. Průtoky kulminovaly přibližně na úrovni 
30-denní vody. 

2.2.12. Povodí St ěnavy 

Srážková činnost od 21. do 22.7. s celkovými úhrny 60 – 80 mm se v povodí Stěnavy 
projevila v profilu Meziměstí dosažením 2. SPA, níže po toku v profilu Otovice dosažením 
pouze 1. SPA. Průtok v celém toku Stěnavy kulminoval při vodnosti Q1-2. 

2.2.13. Povodí Lužické Nisy 

Po vydatných srážkách na severu území, jejichž úhrny od středečního rána 
20.7. do pátečního rána 22.7. dosahovaly součtem 105 až 200 mm, byly zaznamenány 
vzestupy hladin na tocích. Horní tok Lužické Nisy kulminoval na úrovni 1 leté vody. V profilu 
Proseč nad Nisou byl překročen 1. SPA. Střední tok kulminoval na úrovni 1-2 leté vody 
a v profilu Liberec byl překročen 2. SPA. Průtok v Jeřici v profilu Mníšek kulminoval 22.7. 
v 10:45 hodin na hodnotě 153 cm, což odpovídá překročení 3. SPA. Následně dolní tok 
Lužické Nisy kulminoval na úrovní Q2-5, když byl překročen 3. SPA v profilu Hrádek nad 
Nisou. V sobotu 30.7. byl nejvydatnější déšť v Libereckém kraji s úhrny 35 až 95 mm. 
Vysoká nasycenost povodí a další srážková činnost zapříčinila opětovné překročení SPA. 
Na Lužické Nise byl překročen 1. SPA v profilu Liberec, v profilu Proseč nad Nisou 
se hladina zastavila 16 cm pod 1. SPA a v profilu Hrádek nad Nisou chybělo k překročení 
1. SPA pouze 9 cm. Na Jeřici v profilu Mníšek byl překročen 1. SPA, avšak do předkročení 
2. SPA chyběl pouhý 1 cm. 

VD Mšeno (Mšenský potok) 

Před příchodem srážkového období byla hladina vody udržována cca 90 cm pod maximem 
zásobního prostoru. Přítok do nádrže kulminoval na 6,75 m3.s-1 (Q10) odtok z nádrže byl 
udržován okolo 0,5 m3.s-1, při kulminaci přítoku byl krátkodobě (na cca 1,5 hod) zvýšen 
až k 1 m3.s-1 (<Q1). Neškodný odtok, který má hodnotu 2,6 m3.s-1, nebyl překročen. V nádrži 
bylo zachyceno 0,54 mil. m3 vody. Hladina v nádrži dosáhla maximální úrovně 
510,69 m n.m., což je 69 cm nad maximální zásobu a představuje to zaplnění 33,65 % 
ochranného ovladatelného prostoru.       

VD Harcov (Harcovský potok) 

Před příchodem srážek byla hladina vody udržována cca 5 cm pod úrovní zásobního 
prostoru.  Přítok do nádrže kulminoval cca na 7,67m3.s-1 (Q2-5), odtok z nádrže se postupně 
zvyšoval  až na  maximálních 7,2 m3.s-1 v 8:00 22.7., poté se v 10:00 snížil na cca  4,5 m3.s-1, 
tak aby se odlehčilo povodňovému průtoku v Lužické Nise, po vystoupání hladiny na cca 
1,15 m nad úroveň zásobního prostoru bylo po poklesu přítoků v dolní části povodí Lužické 
Nisy cca ve 22:00 přistoupeno k postupnému zvýšení odtoku až na 7,1 m3.s-1. Neškodný 
odtok, který má hodnotu 8,0 m3.s-1, nebyl překročen. V nádrži bylo zachyceno 0,111 mil. m3 
vody. Hladina v nádrži dosáhla maximální úrovně 371,66 m n.m. a představuje to zaplnění  
cca 45 % ochranného ovladatelného prostoru. 

VD Bedřichov ( Černá Nisa) 

V období před povodní byla hladina v nádrži udržována přibližně na úrovni 772,10 m n.m., 
to je cca 1,40 m pod úrovní hladiny zásobního prostoru. Volný zásobní prostor při této 
hladině byl zhruba 480 tis. m3.  
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V důsledku vydatných srážek v oblasti Jizerských hor začal v noci ze středy 20.7. na čtvrtek 
21.7. prudký vzestup hladiny, který pokračoval až do pátečních večerních hodin. Kóty hladiny 
zásobního prostoru 773,48 m n.m. bylo dosaženo v pátek 22.7. v 9:15. Hladina v nádrži 
kulminovala 22.7. cca v 23:00 na úrovni 773,63 m n.m. V ovladatelném retenčním prostoru 
bylo zachyceno cca 56 000 m3, to je 24% z jeho celkové velikosti. 
Bilanční hodinový přítok do nádrže kulminoval 22.7. cca ve 9 hodin na úrovni 20 m3.s-1, což 
odpovídá Q100. Velikost odtoku z nádrže nepřekročila 1,7 m3.s-1, přičemž velikost tzv. 
neškodného odtoku je 3,0 m3.s-1. 
Nádrž významně přispěla k ochránění území pod přehradou na Černé Nise a ke snížení 
kulminace průtoků na Lužické Nise.       

VD Fojtka (Fojtka) 

Hladina vody v nádrži byla před nástupem povodně udržována na kótě 389,15 m n. m., 
tj. 35 cm pod maximální hladinou zásobního prostoru. Ochranný prostor nádrže tak byl 
zvětšen o 15 tis. m3. Odtok z přehrady byl 21.7. v 00:00 hodin zvýšen na 2 m3.s-1, 
tj. na neškodný odtok. Následně odtok pod VD mírně stoupal vlivem růstu hladiny v nádrži 
a zvýšení tlačné výšky na cca 2,5 m3.s-1 do 22.7. do 11 hodin. Během dopoledne 22.7. došlo 
v důsledku poměrně intenzivních srážek k rychlému vzestupu přítoku do nádrže s kulminací 
22.7. v 9 hodin na hodnotě 6,7 m3.s-1, což odpovídá Q5, a současně k vzestupu hladiny 
v nádrži s předpokladem dosažení přelivů. Z tohoto důvodu byl v 11 hodin telefonicky 
a následně emailem na základě vodního zákona, § 84, odstavec 1., písmeno g), požádán 
vodoprávní úřad Libereckého kraje o souhlas s provedením mimořádné manipulace nad 
rámec schváleného manipulačního řádu na VD Fojtka spočívající ve zvýšení odtoku 
na 3,5 m3.s-1. Předpokládaný účinek této manipulace byl snížení výsledné kulminace pod VD 
a snížení negativních dopadů na níže ležící úseky vodních toků. Zvýšení odtoku z VD 
nemělo vliv na kulminaci v profilu Jeřice – Mníšek, kde se projevilo až po kulminaci 
a to zpomalením přirozeného poklesu vodního stavu. Maximální odtok z přehrady byl 
krátkodobě dosažen 22.7. ve 22:30 hod hodnotou 4,0 m3.s-1, což představuje průtok v úrovni 
Q2. Maximálně dosažená hladina vody v nádrži skončila 16 cm nad korunovým přelivem. 
V přehradě bylo zachyceno 0,17 mil. m3 vody a neovladatelný ochranný prostor nádrže byl 
naplněn z 25 %. 

2.2.14. Povodí Sm ědé 

Srážkové úhrny vypadlé v povodí Smědé od středečního rána 20.7. do pátečního rána 22.7. 
dosáhly úhrnem až 140 mm. V povodí Smědé byly však zaznamenány nejvýznamnější 
vzestupy. V celé délce vodního toku Smědá i v pravostranném přítoku Řasnice byl překročen 
3. SPA. Povodňový průtok měl v horním toku Smědé vodnost na úrovni 2-5 leté vody, dolní 
tok Smědé od ústí Řasnice však kulminoval na úrovni Q20. Ve vodním toku Řasnice byla 
dosažena 5-10 letá voda. Při sobotních srážkách 30.7. spadlo na Hejnici 67 mm. V reakci 
na další srážky hladiny toků vykazovaly opětovné vzestupy s překročením úrovní SPA. 
Na Smědé v profilu Bílý Potok byl překročen 1. SPA a v profilu Předlánce byl opět překročen 
3. SPA tentokrát s dobou opakování 10 let. V profilu Frýdlant na Řasnici byl překročen 
2. SPA. 

2.3. Plavební provoz 

V horním úseku vodní cesty na vodočtu Přelouč se projevily odtoky z povodí zejména 
horního Labe a Orlice a vodní stav zde dosáhl 260 cm, to znamená, že byl z důvodu 
povodně zastaven plavební provoz v úseku Kun ětice až P řelouč od 23.7. od 18 hodin 
do 24.7. do 16 hodin, t.j. cca 1 den. 
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Nejvýznamněji byla povodní zasažena oblast Jizerských hor, zejména povodí Lužické Nisy 
a Smědé v hlavním povodí Odry a také povodí horní Jizery. Povodňový průtok v horním toku 
Jizery a jejích přítocích byl dále po toku postupně transformován. V Labi pod soutokem 
s Jizerou v profilu Brandýs n.L. vystoupal vodní stav na 319 cm, t.j. 1 cm pod hranici limitující 
plavební provoz. 
 
V úseku labské vodní cesty od Chvaletic po státní h ranici v H řensku k zastavení 
plavebního provozu nešlo. 
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3. Provedená opat ření na ochranu p řed povodn ěmi na 
správním území Povodí Labe, státní podnik 

Červencová povodeň zasáhla především horní úseky vodních toků odvádějících vodu 
z horských oblastí Jizerských hor, Broumovské vrchoviny, Orlických hor a dolního úseku 
Loučné. Na většině toků dosáhly průtoky n-letosti Q1 až Q5, vyšší n-letost byla 
zaznamenána pouze na Řasnici Q5-10, na středním toku Dědiny Q10-20 a na dolním toku 
Smědé Q20. 
 
K vybřežení vody z koryt vodních toků docházelo zejména v povodí Smědé a v údolních 
nivách přítoků hlavních vodních toků v Jizerských a Orlických horách. Na drobných tocích 
bylo, kromě překročení kapacity koryt, častým důvodem vybřežení vody po ucpání profilů 
mostků a propustků vodou nesenými splaveninami. Pokud k vybřežení došlo tak většinou 
na zemědělské nebo lesní pozemky, výjimečně byly zaplaveny hospodářské budovy a sklepy 
obytných budov a ojediněle i obytné budovy. 
 
Všechna vodní díla provozovaná Povodím Labe, státní podnik, byla při nástupu povodně 
v provozuschopném stavu. Pouze nádrže Křižanovice, Vrchlice a Josefův Důl měly jednu 
spodní výpust z důvodů prováděných plánovaných oprav mimo provoz. Nádrží Křižanovice 
a Vrchlice se zvýšené průtoky dotkly jen okrajově, na průchod povodně vodním dílem 
Josefův Důl toto omezení žádný vliv nemělo. 

3.1. Provozní situace na vodních tocích a vodních d ílech p řed 
nástupem a v pr ůběhu povodn ě 

Povodí horního a st ředního Labe 

Srážky se projevily zejména na přítocích Divoké Orlice ve Zdobnici, Kněžné, Bělé a Dědině. 
Na průtoku Divokou Orlicí a poté Orlicí se významně příznivě projevil vliv nádrže Pastviny, 
kterou byl přítok do nádrže 49 m3.s-1 snížen na 12, resp. na 20 m3.s-1. Důsledkem toho bylo 
pozdržení kulminace odtoku, která se dále po toku Divoké Orlice projevila po kulminaci 
průtoků většiny přítoků. 
 
V povodí Jizery byl  snížen odtok z nádrže Josefův Důl ze 32 m3.s-1

 na 17 m
3.s-1, ze Souše 

ze 16 m3.s-1 na 10 m3.s-1, a tyto manipulace měly vliv na snížení dosaženého maxima 
v Kamenici a v Jizeře pod soutokem s ní. 
 
V dalších tocích, tzn. v Metuji, Loučné, Chrudimce a v Jizeře, proběhla povodeň na úrovni 
s větší četností opakování, většinou při Q1

 až Q2. 
 
Manipulace na jezových objektech na vodních tocích byly většinou provedeny včas a neměly 
negativní vliv na vývoj průtokové situace v tocích. Pouze na Metuji v Krčíně bylo vyhražení 
jezu oddáleno pro umožnění odstranění stromu padlého do zdrže. V důsledku toho došlo 
ke krátkodobému zaplavení zahradnictví a přilehlých administrativních budov. Jinak 
se veškerá činnost povodňových orgánů i provozních pracovníků správců vodních toků 
soustředila na nebezpečné úseky toků, zejména na průchodnost příčných staveb na nich. 

Povodí St ěnavy, Sm ědé a Lužické Nisy 

Rovněž v povodí těchto toků docházelo v vybřežení vody z důvodů překročení kapacity koryt 
a z důvodů zátarasů v korytech toků a k hromadění spláví na jezech a mostních 
konstrukcích. Překážky byly průběžně odstraňovány. 
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Drobné vodní toky 

Při rychlém vzestupu a následném sestupu povodně byly zejména zasaženy drobné toky 
ve správě s.p. Lesy České republiky v Libereckém kraji, v územní působnosti obcí 
s rozšířenou působností Frýdlant, Liberec a Jablonec n.N., a to především na území CHKO 
Jizerské hory, a dále na území ORP Rychnov n. Kn.. Zjištěné závady spočívaly v usazení 
nánosů v korytech vodních toků, v lokálním porušení jejich břehů a v sesuvech břehových 
svahů. V povodí Dědiny došlo ve vodním toku Hluky v obci Kounov k porušení břehů. 

3.2. Funkce protipovod ňových opat ření realizovaných na 
správním území Povodí Labe, státní podnik 

Z protipovodňových opatření realizovaných na správním území Povodí Labe, státní podnik 
přispěly ke snížení průtoků v povodí Tiché Orlice zejména Lipkovský poldr na Lipkovském 
potoce a poldry Lichkov a Králíky na Tiché Orlici, které byly vybudovány v rámci I. etapy 
“Programu protipovodňové prevence“.   
Další protipovodňová opatření byla vzhledem poměrně nízkým kulminačním průtokům 
v místě jejich realizace ve funkci ve velmi omezené míře a jejich funkčnost byla pouze 
sledována bez zjištění jakýchkoli závad.  
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4. Činnost jednotlivých složek povod ňové služby  

4.1. Povodí Labe, státní podnik 

4.1.1. Podpora povod ňových orgán ů 

Dne 21.7.2011 v 7 hodin vydal vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik, 
Informační zprávu č.1 s údaji ze 6 hodin o situaci na vodních tocích a vodních dílech 
ve správě při první povodňové vlně a 31.7. ve stejný čas ve druhé povodňové vlně.  
 
Dále vodohospodářský dispečink průběžně: 

� monitoroval hydrologickou a meteorologickou situaci, 
� předával výstražné a informační zprávy ČHMÚ, 
� vyhodnocoval aktuální průtokovou situaci, 
� řídil manipulace na vodních dílech, 
� informoval Operační a informační střediska HZS a povodňové komise ORP 

o dosažení SPA v hlásných profilech kat. A a B, 
� ve spolupráci s ČHMÚ zpracovával předpovědi očekávaného vývoje vodních stavů 

a průtoků ve vodních tocích a předpovědi velikosti a času kulminací vodního stavu 
a průtoku pro významné měrné profily, 

� zpracovával a odesílal elektronickou poštou Informační zprávy o aktuální povodňové 
situaci a o jejím očekávaném vývoji na MŽP, MZe, HZS, povodňovým orgánům  
obcí, médiím a dalším subjektům. V průběhu povodňové situace bylo těchto zpráv 
odesláno 10 v první povodňové vlně a 3 zprávy ve druhé, 

� zajišťoval prezentaci aktuálních vodních stavů a průtoků ve vybraných měrných 
profilech a Informačních zpráv na internetové stránce Povodí Labe, státní podnik 
www.pla.cz. 

4.1.2. Vodohospodá řská a provozní opat ření v pr ůběhu povodn ě 

� odstraňování zátarasů koryt vodních toků, odstraňování spláví na vodních dílech 
a mostních konstrukcích ve spolupráci s HZS a jednotkami SDH 

� vyhražování jezů 
� zabezpečovací práce na objektech a tocích 

4.1.3. Činnost bezprost ředně po poklesu hladin 

� odstranění zátarasů v korytech vodních toků, zprůtočnění mostních a jezových 
profilů. 

4.1.4. Dokumentování rozsahu povodn ě 

Z vodních toků zasažených povodní bylo rozhodnuto o vyhotovení, instalaci a zaměření 
značek velké vody v údolní nivě Dědiny přesto, že povodeň nedosáhla žádné katastrofické 
úrovně. Důvodem pro toto rozhodnutí byla absence značek v lokalitě.  
V povodí Smědé a Lužické Nisy byly značky vyhotoveny po povodni v srpnu 2010 kdy, 
na rozdíl od letošních kulminací, byl maximální průtok více než stoletý. 

4.1.5. Mimo řádný monitoring jakosti vody 

Vodárenské nádrže  

Souš:  Zvýšený průtok ovlivnil tuto nádrž pouze ve dnech 21. – 22. 7. Změny jakosti byly 
nevýznamné, přestože bylo obměněno cca 75 % objemu nádrže. Průhlednost se i nadále 
pohybovala okolo 300 cm, koncentrace chlorofylu–a byla zjištěna ve výši 2,5 mg/l. 
Vodárenský odběr nebyl ovlivněn.  
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Josef ův Důl:  Hydrologicky významná epizoda byla na této nádrži zaznamenána ve dnech 
31.7. – 3.8., kdy bylo nahrazeno cca 30 % objemu nádrže vodou nižší kvality. Průhlednost 
se pohybovala okolo 200 cm, koncentrace chlorofylu–a byla zjištěna do úrovně 10 mg/l.  
Z monitoringu jakosti vody provedeného na nádrži dne 22.8.2010 vyplývá, že se situace 
oproti předchozímu stavu výrazně nezměnila. Nepříznivá situace již dříve vyvolaná výskytem 
velkého počtu pikosinic (rod Merismopedia) nebyla zvýšenými průtoky pravděpodobně 
ovlivněna. 

Nádrže s koupacími oblastmi 

Seč: Po období sucha v dubnu a v květnu doprovázeném vysokými teplotami bylo 
nastartováno období zvýšené primární produkce. Přívalové deště v letním období podpořily 
dotací živin z povodí již tak vysoký rozvoj řas a sinic. Situace kulminovala masivním 
rozvojem sinic rodu Microcystis v měsíci srpnu. Průhlednost v tomto období poklesla 
na rekordních několik decimetrů. Koncentrace chlorofylu – a se v tomto období pohybovala 
v rozmezí 106 - 150 mg/l. Krajský hygienik dne 27.7.2011 vydal formou opatření zákaz 
koupání.   
 
Poznámka:  
- Koncentrace chlorofylu-a (indikátor přítomnosti řas a sinic) - Limitní hodnota dle Nař. vl. Č. 

61/2003 Sb. v platném znění pro vodárenské účely je 25 µg/l, pro povrchové vody určené 
ke koupání osob je limit 50 µg/l. 

- Průhlednost – Doporučená limitní hodnota je 200 cm. 

4.2. Český hydrometeorologický ústav 

První výstrahu č. PVI_2011/49 z 19.7. v 10:33 hodin předvídala vydatný déšť  a srážky pro 
kraje Liberecký a Ústecký s úhrny do 40 mm za 24 hodin. 
 
Výstraha č. PVI/2011/50 z 20.7. v 10:34 hodin předpovídala další vydatný déšť s úhrny 40 - 
50 mm za 24 hodin pro kraje Liberecký, Ústecký, Pardubický a Královéhradecký. 
 
Další výstraha č.PVI_2011/51 z 20.7. ve 21:34 hodin upozorňovala kraje Liberecký 
a Ústecký na srážky od 21 hodin a kraje Pardubický, Královéhradecký a Liberecký od 21.7. 
od 8 hodin v úhrnech 40 až 50 mm s možností dosažení 1.SPA v tocích Libereckého 
a Ústeckého kraje. 
 
Výstraha č. PVI_2011/52 z 21.7 v 1:28 hodin upozorňovala na srážky 10 - 30 mm 
v nejbližších hodinách ve všech již zmíněných krajích, s upozorněním na povodňovou 
bdělost, pohotovost i ohrožení zejména na severu Čech. 
 
Výstraha č. PVI/2011/53 z 21.7. v 10:30 hodin upozornila opět na očekávané srážky 
ve východních Čechách 20 - 40 mm za 24 hodin, na všech severních horách 30 - 50 mm, 
na návětří ojediněle 60 mm, v Jizerských horách ojediněle kolem 70 mm. Další část výstrahy 
směřovala k dosažení všech stupňů povodňové aktivity, 3.SPA na Liberecku. 
 
Období, pro která jsou srážkové úhrny předpovídané ČHMÚ a průběžně upřesňované 
vydávanými výstrahami, se překrývají, ale součet předpovídaných srážkových úhrnů pro 
oblasti severních hor a pro celé období se blíží 200 mm. Skutečné úhrny srážek od 20. 
do 22.7. dosáhly v nejvyšších polohách Jizerských hor 210 - 240 mm. 
 
Další výstražné informace se týkaly srážkového období ve dnech 29. - 31.7. a ve svých 
informacích č. PVI_2011/57 a 58 vydaných 29.7. v 10:23 hodin a 31.7. v 11:10 hodin 
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předpokládaly úhrny v Jizerských horách kolem 60 mm a dosažení SPA na Lužické Nise, 
Smědé a jejich přítocích. Skutečné naměřené úhrny v tomto období byly 60 – 110 mm. 
 
Kromě těchto výstražných zpráv vydával ČHMÚ i zprávy informační, které obsahovaly popis 
aktuální meteorologické a hydrologické situace včetně vodních stavů a průtoků v uplynulém 
období. Všechny výstupy CPP ČHMÚ byly uveřejňovány na internetových stránkách ČHMÚ. 
Spolupráce vodohospodářského dispečinku s CPP a RPP ČHMÚ byla po celou dobu 
povodně tradičně na velmi dobré úrovni. 

4.3. Povod ňové orgány 

Vzhledem k rychlému průběhu povodňové situace, krátkému trvání kulminací a lokálnímu 
rozsahu následků povodně nebylo nutné aktivovat ústřední povodňový orgán, z krajských 
povodňových komisí zasedala povodňová komise Libereckého kraje.  

4.3.1. Povod ňové orgány obcí s rozší řenou p ůsobností (ORP) 

Na základě vývoje hydrologické situace a dosažení SPA jednotlivé povodňové komise ORP 
zahájily svoji činnost a dále aktivizovaly místní povodňové komise ohrožených obcí 
a operativně jim předávaly informace o aktuální meteorologické a hydrologické situaci 
a o předpokládaném vývoji, a  na základě situace vyhlašovaly 2.a 3. SPA. Pokud to bylo 
nutné zajišťovaly povodňové komise ORP většinou zabezpečovací a záchranné práce 
vlastními prostředky a silami, za spolupráce s HZS, jednotek dobrovolných hasičů, případně 
městské policie. 

Po celou dobu povodně byly povodňovým orgánům obcí s rozšířenou působností a také 
jednotlivým obcím poskytovány informace a odborná pomoc při řešení povodňových 
událostí. Povodňové orgány využívaly možnosti získat potřebné informace na internetu 
a případně telefonickým kontaktem na Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní 
podnik. 

Po povodni byly vodohospodářským dispečinkem osloveny jednotlivé obce s rozšířenou 
působností, aby v souladu s § 82 písm. j) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (Vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložily zprávu o povodni. 
Většina obcí nebyla povodní významněji zasažena, nebyly v nich zaznamenány povodňové 
škody a proto ani povodňové zprávy nezpracovávaly. Nejvýznamněji zasáhla povodeň území 
v působnosti ORP Rychnov n. Kn., Dobruška, Jablonec n. N., Liberec a Frýdlant. V době 
uzávěrky této zprávy byly dodány dílčí zprávy od všech ORP, od ORP Liberec pouze 
předběžná. 
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5. Záchranné a zabezpe čovací práce  

5.1. Práce v povodí st ředního a horního Labe, Sm ědé, Lužické 
Nisy a St ěnavy 

Zabezpečovací práce organizovaly povodňové komise ORP v objemu závisejícím 
na rozsahu povodně v lokalitě ve spolupráci s obecními a městskými povodňovými komisemi 
v součinnosti s jednotkami SDH a HZS. Činnost se soustředila především na sledování 
průběhu vodních stavů, průběžné zajišťování průchodnosti příčných staveb v toku, 
uvolňování zachyceného spláví, odstraňování podemletých a padlých stromů, stavění zábran 
z pytlů s pískem apod. Dle potřeby bylo zabezpečováno čerpání vody ze sklepů budov. 
Odklon dopravy z důvodu zaplavení komunikací byl proveden v působnosti ORP Rychnov 
n.K., Dobruška, Hradec Králové, Jablonec n.N. 
 
K nejvýznamnějším zásahům patřilo: 
 
ORP Rychnov nad Kněžnou 
Evakuováno bylo 5 dětských táborů. Obyvatelé byli evakuováni ze 17 objektů, z toho 5 bylo 
zaplaveno. 
 
ORP Dobruška 
Evakuovány byly 3 dětské tábory, bezprostředně ohrožené 2 nemovitosti v Podbřezí a 1 dům 
v Mělčanech se podařilo ochránit pytli s pískem. 
 
ORP Frýdlant 
Evakuovány 3 letní tábory, zaplaveny 3 objekty (po jednom ve Frýdlantě, Raspenavě 
a v Dolní Řasnici). 
 
 
Na objektech ve správě Povodí Labe se nevyskytly žádné potíže vyžadující zásah techniky 
nebo jiná mimořádná opatření. 
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6. Důsledky povodn ě a vzniklé škody 

Povodeň ve sledovaném období zasáhla správní území Povodí Labe, státní podnik 
nerovnoměrně. Postihla především toky pramenící  v oblasti Jizerských a Orlických hor.  
Maximální průtoky byly dosaženy na Smědé a Dědině, kde vodnost dosáhla úrovně Q10-20, 
na ostatních tocích v zasažených oblastech  v povodí Divoké  Orlice, Bělé, Kněžné, 
Zdobnice,  Jizery, Jeřice, Lužické Nisy dosáhly maximální průtoky  vodnosti  úrovně okolo 
Q1-5. Ostatní toky postihla tato povodeň jen málo nebo vůbec. Rozsah  vyčíslených škod  
je v porovnání s povodněmi v uplynulé dekádě relativně malý. 

6.1. Povodí Labe 

Povodní byla postižena především dvě provozní střediska – provozní středisko Liberec 
Závodu 3 – Jablonec nad Nisou  a provozní středisko Žamberk  Závodu 1 – Hradec Králové.  
Na ostatních závodech škody zaznamenány nebyly. Nejčastější zjištěné závady na tocích 
ve správě zmíněných provozních středisek byly břehové nátrže, nánosy, zanesená koryta, 
poškozená opevnění břehů. 
 
Závod             tis. Kč 
Závod 1 -  Hradec Králové       4 760,0     
Závod 3 -  Jablonec nad Nisou              17 609,0 
Celkem Povodí Labe, státní podnik    22 369,0    

6.2. Lesy České republiky, státní podnik 

Nejčastěji zjištěné závady na tocích ve správě podniku Lesy České republiky,s.p. byly nátrže 
břehů, koryta ucpaná splávím a nánosy. Povodňové škody tvoří náklady na zabezpečovací 
práce  - odstranění spláví a splavenin, sanace břehových nátrží pomocí kamenných záhozů 
a rovnanin. 
 
Celkem Lesy České republiky, státní podnik tis. Kč 
Správa toků – oblast povodí Labe                                       1 700,0 

6.3. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) 

Povodňové škody nebyly zaznamenány.  

6.4. Agentura ochrany p řírody a krajiny České republiky – 
AOPK ČR 

Povodňové škody nebyly zaznamenány. 

6.5. Obce s rozší řenou p ůsobností  

Oslovili jsme všechny obce s rozšířenou působností (ORP) na správním území Povodí státní 
podnik s žádostí o zaslání správ o průběhu povodně na jimi spravovaném území. 
Na správním území Povodí Labe, státní podnik byly povodní postiženy jen některá ORP  
v Královéhradeckém a Libereckém kraji. ORP V Pardubickém, Středočeském a Ústeckém 
kraji povodní postiženy nebyly vůbec. Povodňové škody byly vyčísleny v obcích na územní 
působnosti ORP – Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Broumov, Liberec. V postižených 
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obcích byly zaznamenány škody převážně na komunikacích, mostech, lávkách 
a propustcích, opěrných zdech a kanalizačních řadech, dále byly zaplaveny zahrady a sklepy 
a hřiště, obytné části nemovitostí byly zasaženy jen v ojedinělých případech. V tabulce jsou 
uvedeny pouze ty ORP, které  termínu do 23.9. 2011 ve zprávě škody vyčíslily, většinou se 
jedná o kvalifikované odhady škod. 
 
 
ORP v Královéhradeckém kraji  
 
ORP          tis. Kč 
Broumov         493,5 
Rychnov nad Kněžnou                1 145,6  
Dobruška                                                                            4 133,5  
Celkem ORP v Královéhradeckém kraji             5 772,6 
 
 
ORP v Libereckém kraji 
 
ORP          tis. Kč 
Liberec                            6 050,0 
Celkem ORP v Libereckém kraji                         6 050,0 
 
 
Celkem ORP                                                                     11 822,6   
                                                                    
 
 
 
 
Rekapitulace rozsahu povod ňových škod 
        tis.Kč 
Povodí Labe, státní podnik                                                22 369,0    
Lesy České republiky, státní podnik                                    1 700,0 
ORP                                                                                   11 822,6 

Celkem                                                               35 891,6 
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7. Celkové zhodnocení a návrh opat ření 

Povodňová situace v srpnu 2011 dosáhla významnějších n-letostí v povodí Lužické Nisy 
a Smědé ( max. Q20) a dále na Divoké Orlici, Orlici a jejich pravostranných přítocích ( max.  
Q10-20). Mezi 20. – 22.7 2011 došlo v povodí Lužické Nisy a Smědé k zasažení území 
vytrvalými srážkami s denními úhrny většinou mezi 40 – 100 mm, v povodí Orlice pak 
srážkami s denními úhrny mezi 20 – 90 mm. Dne 30.7.2011 pak byly tyto oblasti zasaženy 
další vlnou srážek s denními úhrny mezi 20 – 80 mm, která způsobila opětný vzestup 
vodních stavů a průtoků na Lužické Nise, Smědé a Jizeře, dosažené kulminace však byly 
většinou výrazně nižší. 

Povodňová situace se projevila současně na několika dalších částech území ve správě 
Povodí Labe, státní podnik, zde však byly dosaženy nižší n-letosti průtoků (Q1-2), průběh 
povodně byl mírnější a bez větších škod. 

V průběhu povodně bylo zajištěno v rámci předpovědní a hlásné služby předávání výstrah, 
upozornění a informačních zpráv předpovědních pracovišť ČHMÚ a informačních zpráv 
vodohospodářského dispečinku Povodí Labe všem povodňovým orgánům a účastníkům 
ochrany před povodněmi. Vzájemné předávání informaci a spolupráce s povodňovými 
orgány obcí s rozšířenou působností a krajskými úřady lze hodnotit pozitivně, osvědčila 
se hlavně informovanost prostřednictvím Internetových stránek a informačních zpráv 
z Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik. Během povodně zasedaly 
povodňové komise některých ORP, dále povodňová komise Libereckého kraje.  
 
Během povodně se ukázalo, že stále není odpovídajícím způsobem zajištěno předávání 
informací z profilů hlásné a předpovědní služby dle Metodického pokynu č. 15 odboru 
ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní 
povodňové služby, které by měla zajišťovat příslušná obec.  Předávání informace z těchto 
profilů až na výjimky nefungovalo. Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik 
tak měl k dispozici data pouze z automatickým měřících stanic Povodí Labe a ČHMÚ.     

 

Návrh opat ření: 

V mnohých případech se opakuje situace z předchozích povodní, a proto jsou některá 
opatření v této zprávě opět uvedena. 

  

• trvale zajistit dostupnost náhradního zdroje elektrické energie na vodních dílech 
 
• u VD Fojtka a Mlýnice provést vzhledem k opakovanému výskytu povodňových průtoků 

a rychlému plnění nádrží při vypouštění neškodného odtoku revizi manipulačních řádů 
s cílem prověřit možnost zvýšení hodnoty neškodného odtoku pod oběma vodními díly 

 
• na poldrech v povodí Tiché Orlice realizovat monitoring minimálně kót dosažených hladin 
 
• ve spolupráci s ČHMÚ dokončit realizaci automatizace hlásných profilů kategorie A a B, 

dále se zaměřit na automatizaci vybraných profilů na menších vodních tocích 
 
• ze strany povodňových orgánů prověřit plnění povinnosti obcí i vlastníků potencionálně 

ohrožených objektů zpracovat povodňový plán, případně uložit aktualizaci stávajících 
povodňových plánů 

 
• klást vysoký důraz na osvětu veřejnosti, organizovat a účastnit se školení a cvičení 

povodňových orgánů a všech účastníku ochrany před povodněmi, přitom zdůrazňovat 
nezbytnost předávání informací z profilů hlásné a předpovědní povodňové služby, 
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nutnost zpracování a průběžné aktualizace povodňových plánů a jejich doplňování 
na základě získaných zkušeností, případně doplnění profilů kategorie „C“ 

• prověřit možnost změny v rozesílání zpráv tak, aby nedocházelo k mnohonásobnému 
doručování zpráv (revize „Odborných pokynů pro hlásnou a povodňovou službu“) 

 
• důsledně provádět povodňové prohlídky se zaměřením zejména na stav inundací 

s možnosti zhoršení odtokových poměrů (spláví, překážky, odplavitelný materiál, apod.) 
a dbát na neprodlené odstranění zjištěných nedostatků 

 
• urychleně pokračovat ve stanovování a žádat příslušné vodoprávní úřady o vyhlašování 

záplavových území a důsledně dbát o dodržování závazných pravidel pro stavby v těchto 
územích 

 
• dle plánu urychleně realizovat již navržená a dále po vyhodnocení dopadů povodně 

a zjištění kritických míst společně s obcemi a KÚ navrhnout, připravit a následně 
prosazovat protipovodňová opatření ke zvýšení stupně povodňové ochrany (úpravy toků, 
těžení nánosů, stavby poldrů, nádrží, ochranných hrází, ale i opatření v krajině, 
protierozní opatření,  atp.) 

 
• podporovat změny hospodaření v záplavových územích a v blízkosti toků obecně tak, 

aby byl omezen splach materiálu do vodních toků 
 
• zvážit aktualizaci výstražných zpráv v rámci SIVS v souvislosti se zkušenostmi z provozu 

tohoto systému, zvážit množství a rozsah vydávaných zpráv tak, aby jim jejich příjemci 
věnovali náležitou pozornost 

 


