
ODBORNÉ ŠKOLENÍ ORGÁNŮ OBCÍ NA TÉMA 
„PŘÍPRAVA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ NA LABI  
            V ÚSEKU MĚLNÍK – HŘENSKO „  
                             S DŮRAZEM NA POVODNĚ 

Iniciátor: Krajský úřad Ústeckého kraje Zpracoval: Ing.J.Zídek, Ing.L.Drahozal, 2/2015 



Struktura řízení státních podniků povodí 















 Mimořádné stavy na v úseku Mělník ~ Hřensko 

 

  1. Povodně : 1.1 - Přirozené povodně 
- Zimní a jarní : způsobeny  táním  sněhové 

pokrývky, případně v kombinaci se dešťovými 

srážkami 

- Letní povodně plošné : způsobeny 

dlouhotrvajícími regionálními dešti 

- Letní povodně lokální : způsobeny krátkodobými 

srážkami velké intenzity (přes 100 mm) 

- Zimní  ledové povodně:  způsobeny výskytem 

ledových jevů 

1.2 - Zvláštní povodně - Technická příčina  havárie vodního díla 

- Teroristický útok (např. na přehradu Orlík) 

- Válečný konflikt 

- Silné zemětřesení 

- Letecká katastrofa 

4 - Sucho 

3 - Havarijní nečištění toku 

2 - Mimořádné havárie : naplavení člunu na jez ,  

     pád stroje do vody, potopení plavidla 

Protržená přehrada v  Bílé Desné (1916) 

Zimní povodeň Ústí n.L. (1940) Letní povodeň Terezínsko (2002) 
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Průměrný sklon koryta Labe 0,36 %o 

Zvláštní povodeň v důsledku zemětřesení  

20 m 

Příhraniční labský kaňon v Dolním Žlebu a jeho možná destrukce při zemětřesení 



• České povodí Labe je situováno na takzvané střeše Evropy. 

• Zdroje vody v povodí Labe jsou zcela závislé na nevyzpytatelnosti přirozených sněhodešťových  

          srážkách v ročním objemu 50 – 60 miliard m3 vody  

• Přítok vody do ČR v řekách se pohybuje v objemu pouze kolem 800 milionů m3 vody za rok  (1,3  %srážek). 

• V ČR nejsou žádná objemově významná přírodní jezera, a do českého povodí Labe nevtéká žádná 

          průtokově významná řeka.  

Lidé nedokážou zabránit výskytu povodní, pouze dokážou snížit kulminaci povodňové vlny a zpomalit její postup. 

Velkou povodeň na Labi tato generace lidí zažila pouze v roce 2002 a 2013, obdobné povodně se vyskytly 

v předminulém století v letech 1890, 1862, 1845. 

Nelze vyloučit, a je dokonce pravděpodobné, že v současném 21. století se budou vyskytovat velké povodně častěji. 



- Základním cílem technických preventivních protipovodňových opatření je zajištění průtočné kapacity koryta 

a zejména přilehlé aktivní inundace řeky. 

- Proto Povodí Labe koryto řeky průběžně kontroluje měřícím plavidlem, jež přesně v satelitní navigaci 

ultrazvukem měří dno řeky. Eventuelní nánosy jsou operativně odstraňovány podvodním dálkově ovládaným 

buldozerem Komatsu. 

- Nánosy v korytě širokém max. 200 m ale nemají takový významný vliv na hladinu při povodni jako zástavba 

a nevhodné zalesňování  průtokově aktivní inundace řeky v některých oblastech je široká až několik 

kilometrů. 



* Česká krajina má poměrně příznivou schopnost zadržet vodu v krajině, oproti německé části povodí 

Labe je zde menší výměra zastavené plochy (1,6 %, v německém povodí 9,2 %), více lesní půdy (34 

%, v německém povodí 29 %). 

* Ani maximálně možné zadržení vody v krajině ve stávajících umělých nádržích jako jsou přehrady, 

rybníky, poldry, se  výskytu povodní nezabrání. 

Oběh vody v přírodě 

 VLIV INUNDACE NAPOSTUP KULMINACE POVODNĚ 



Dílčí části povodí Labe: 

Dílčí povodí vtékající na území ČR 

1) z Rakouska (    920,68 km
2 

) 

2) z Německa  ( 1 124,34 km
2 

) 

3) z Polska  (    239,31 km
2 

) 

Dílčí povodí Labe vytékající z území ČR 

4) do Německa (    836,80 km
2 

) 

Plocha povodí Labe na území ČR = 49 933,0 km
2 

 Oblast povodí Labe nad odtokovým profilem ve Hřensku 







- V české části povodí Labe v současné době je vybudováno 70 přehrad o celkovém zásobním objemu 2,028 miliard 

m3 a  retenčním objemu 272 milionů m3. 

- Rozhodující objem přehrad je na Vltavě (1,17 miliardy zásobní objem a 103 milionů m3 retenční objem). Na řece 

Labi je pouze 63 milionů m3 zásobního objemu a 47 milionů m3 retenčního objemu  (jen 2 přehrady). 

- Při povodni 2002 celkem napršelo za 5 dní 9,7 miliard m3 vody, přičemž řekou Labe v hraničním úseku s Německem 

odteklo pouze 2,6 miliard m3 vody (27%). Ostatní voda evatotranspirovala, doplnila spodní horizonty vody, byla 

dočasně akumulována v rybnících, poldrech a zejména v přehradách. 

- Vlivem v současné době se zvyšujícího rozsahu kolísání intenzity srážek a častějšího výskytu dlouhodobého období 

sucha,jediným možným řešením zajištění zdrojů vody v české části povodí Labe je zachycení přebytečné vody 

v období povodní v umělých přehradních nádržích pod srážkami vydatnými oblastmi s následným nalepšováním 

průtoku vody v řekách v období sucha. 

 



I. Povodí Labe a drobné přítoky 



Schematické znázorněni objemů a hladin údolní nádrže 



Povodňové opatření – vodohospodářský monitoring  
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Historické vodočty v D. Beřkovicích a v Roudnici n. L. 





* Česká krajina má poměrně příznivou schopnost zadržet vodu v krajině, oproti německé části povodí 

Labe je zde menší výměra zastavené plochy (1,6 %, v německém povodí 9,2 %), více lesní půdy (34 

%, v německém povodí 29 %). 

* Ani účinné zadržení vody v krajině v umělých nádržích jako jsou přehrady, rybníky, poldry, se  

výskytu povodní nezabrání. 

Oběh vody v přírodě 

 VLIV INUNDACE NAPOSTUP KULMINACE POVODNĚ 



- Umělé snížení velikosti kulminace povodňové vlny a zpomalení jejího postupu lze dosáhnout pouze řízenými   manipulacemi na  

přehradách, dále také částečně naplněním poldrů a rybníků.  

- Na Labi v Ústeckém kraji přehrady nebyly a nebudou postaveny. Pod soutokem s Vltavou na Labi je pouze 6 jezů, které před 

dosažením Q1 jsou zcela vyhrazeny a neovlivňují povodně.  

- Velmi významné opatření ke snížení škod je zkvalitnění a prodloužené doby prognózy srážek, například zpřesněním velikosti 

deštěm zasažené plochy  povodí jednotlivých řek a určením průměrné intenzity srážek. 

- Rovněž matematické modelování rozlivu povodní do ortofotomap a digitálních katastrálních map je vynikající pomůcka 

operativní protipovodňové činnosti. Velice významná je digitalizace katastrálních map, která dosud není v ČR dokončena. 

Vliv přehrad na kulminaci povodňových průtoků 



www.pla.cz 





Monitoring srážek a jakosti povrchových vod ČHMÚ a podniků Povodí  

http://voda.gov.cz 

Srážky 

Jakost  



Povodňová opatření 

* Mezi povodňová opatření podle vodního zákona nepatří výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před 

povodněmi. Proto povodňové orgány nemohou uložit výstavbu protipovodňových hrází, aktivita vychází od majitelů a správců majetku, a 

zejména obcí a krajů. 

Povodňová opatření se dělí na : 

I. Přípravná opatření 

a)  Stanovení záplavových území 

b) Vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity 

c)  Povodňové plány 

d) Povodňové prohlídky 

e)  Příprava předpovědní a hlásné povodňové služby 

f) Organizační a technická příprava 

g)  Vytváření hmotných povodňových rezerv 

h) Příprava účastníků povodňové ochrany 

 

 

 

 

II. Opatření při nebezpečí povodně a za povodně 

a)  Činnost předpovědní povodňové služby 

b) Činnost hlásné povodňové služby 

c)  Varování při nebezpečí povodně 

d) Zřízení a činnost hlídkové služby 

e)  Vyklizení záplavových území 

f)  Řízení ovlivňování odtokových poměrů 

g)  Povodňové zabezpečovací práce 

h) Povodňové záchranné práce 

i)  Zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní 



III. Opatření po povodni 

  

a) Popovodňové prohlídky toku, inundace a vodohospodářských staveb ČR ve správě Povodí Labe. 

  

b) Vypracování zjišťovacího protokolu povodňových škod s odhadem finančních nákladů na jejich odstranění. 

  

c) Vyznačení hladin při kulminaci na stanovených místech podél toku. 

  

d) Pořízení fotodokumentace. 

  

e) Zaměření koryta toku plošným echografem, poškozeného břehového opevnění, vegetace, náplav atd. 

  

f) Vypracování projektové dokumentace na odstraňování povodňových škod. 

  

g) Zajištění finančních prostředků na odstranění povodňových škod. 

  

h) Výběrové řízení na dodávku prací. 

  

ch) Odstraňování povodňových škod. 

  

i) Vyhodnocení průběhu povodně a celkové evidence skutečných nákladů na odstraňování povodňových škod. 

  

j) Návrh a postup realizace opatření vyplývajících z poznatků při povodni. 



Nácvik krizových situací 





Žernosecké jezero 2.7.2011 











Havarijní profil Hřensko – Suchá Kamenice 







Navrhovaný havarijní profil Hřensko – Suchá Kamenice 



 Plavidla a mechanizmy správce vodního toku  



   Plavidla správce toku „Gaston“ 



Plavidlo „Střekov“ pro přesné měření dna  

a vyhledávání předmětů v korytě  







  Podvodní, dálkově ovládaný, dozer „Komatsu“ 



Nakládání se sedimenty - součást managementu 

správy Povodí Labe v úseku Mělník ~ Hřensko 

Největší český jez Střekov  

v Ústí n.L. 

Měření dna lodí státního 

podniku Vltava 

Nová modernější měřící loď  

státního podniku Povodí Labe 

Těžba sedimentu  

elevátorem 

Podvodní, dálkově  

ovládaný dozer  

Rypadlo na plovoucím nosiči 

OBSAH PREZANTACE  

 

1. Monitoring sedimentů 

 

2. Režim transportu sedimentů, vznik a 

usazování sedimentů 

 

3. Kvalita sedimentů 

 

4. Technologie těžby, přepravy a ukládání 

sedimentů 

 

5. Objemy skutečně vytěžených 

sedimentů 

 

6. Strategie a koncepce při nakládání se 

sedimenty 



 



   Režim transportu sedimentů, vznik a usazování sedimentů 



   Režim transportu sedimentů, vznik a usazování sedimentů 

   Časový vývoj sedimentace ve zdrži VD Střekov za období 1940 ~ 2011 

VD Střekov 

VD Lovosice 































































VD Děčín ~ ř. km 737,12  



Posouzení vlivu navrhovaných protipovodňových opatření na 

transformaci  povodňové vlny na Dolním Labi  



 PRAKTICKÉ RADY PRO POVODŇOVÁ OPATŘENÍ V OBCÍCH PODÉL ŘEKY LABE 

 

 

 1.Pořídit  si aktualizované mapy matematického modelu rozlivů n-letých povodní v oblasti obce. 

 2. Zjistit kótu hladiny, kdy jsou zatopeny přístupové komunikace do obce (pro zabezpečení včasné evakuace 

občanů). 

3. Zjistit kótu hladiny v řece, kdy je přerušen přívod elektrické energie do obce. 

4. Zjistit kótu hladiny v řece, kdy je přerušena dodávka pitné vody a je nefunkční kanalizace. 

5. U všech objektů zatopených v obci při povodni v srpnu 2002 zaměřit kótu zatápěných podlaží. 

6. Obecní úřad vybavit zařízením, které umožní připojení on-line k internetové síti se zobrazovacím zařízením 

(notebook) To umožní operativní přístup obce k on-line informacím vodohospodářského dispečinku správce 

vodního toku Labe, Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové na adrese www.pla.cz nebo komunikovat 

s provozním závodem na adrese zidekj@pla.cz.  

7. Vytvořit web obce – pro zabezpečení operativní komunikace o povodňové situaci. 

8. Zakoupit obecní pramici, 4 pádla, 4 vesty a 2 záchranné kruhy (eventuelně přívěsný motor). 

9. Obecní úřad vybavit výkonnými přenosnými osvětlovacími tělesy  

10.V obci, kde je provedena digitalizace katastrálních map, doporučuji si nechat zpracovat program pro  

automatický tisk seznamu podle prognózy zatopených objektů a automatické zasílání sms na příslušná 

telefonní čísla. 

11.  V obci vybudovat obecní pomocný povodňový vodočet dle dále uvedených parametrů.  

 

J.ZÍDEK 2/2010 



Doporučení výstavby obecního povodňového vodočtu    

 

Obecní povodňový vodočet pro obce podél Labe je velmi významným pomocníkem pro přepočet 

prognózy změn polohy hladin z příslušného řídícího vodočtu do prostoru obce. 

Je charakterizován tím, že je postaven na břehu řeky Labe v inundaci mimo koryto řeky a je 

využíván výhradně pro vyhodnocení místního kolísání hladin při povodních (není hlásným 

profilem). 

 

Základní parametry vodočtu: 

Je umístěn v zátopové inundaci, pokud možno v pasivní zóně (zejména nesmí být ohrožován 

plujícím splávím při povodni). 

 

•Je otočen směrem do inundace, aby byl odečitatelný ze břehu při rozsahu hladin všech povodní. 

 

•Výškově je umístěn tak, že dolní okraj vodočtu je níže, než hladina vody při Q1 a horní okraj 

vodočtu je alespoň nad povodní Q2002 (jsou na  něm vyznačeny hladiny povodní přenesené 

nivelačním přístrojem z vyznačených kulminací povodní v obci v blízkosti vodočtu). 

 

•Vodočet se skládá ze dvou, vedle sebe umístěných svislých latí. Jedna lať je vlastní vodočet 

osazený v hodnotách nadmořské výšky Balt po vyrovnání a vedle na lati jsou vyznačeny 

kulminace povodní v obci, zejména posledních  největších povodní Q2002 a Q2006. 

 

•U každé značky kulminace povodní v obci je vhodné zapsat kulminační čtení na  

  příslušném hlásném profilu (Mělník/Ústí n.L.). 

 

•Na vodočtu je vhodné vyznačit poměr vzdálenosti čtení při Q2002 a Q2006 na 

  příslušném hlásném profilu  (Mělník/Ústí n.L.) a hladin vyznačených v obci.  

 

•Tím se umožní při povodních přepočítat příslušný pohyb hladin v obci při povodni podle prognózy 

 na hlásném profilu. Například u širšího inundačního údolí v oblasti obce než je v hlásném profilu 

 koeficient je menší jak 1. 





J.ZÍDEK 2/2015 ZÁVOD DOLNÍ LABE 

 



Obec 

Mělník 

Hořín, Brozánky 

Mlazice 

Dolní Beřkovice 

Liběchov 

Horní Počáply, Křivenice 

Štětí, Počeplice, Hněvice 

Račice 

Záluží, Kozlovice 

Brzánky 

Kyškovice 

Dobříň 

Roudnice nad Labem 

Vědomice 

Židovice 

Černěves 

Hrobce 

Libotenice 

Chodouny, Lounky 

Trávčice, Nučničky 

Křešice,Třeboutice, Nučnice 

Terezín, Počaply, Č.Kopisty 

Litoměřice 

J.ZÍDEK 2/2015 ZÁVOD DOLNÍ LABE 

 



POSTUP PRŮTOKOVÝCH ZMĚN OD VODOČTU MĚLNÍK K PŘÍSLUŠNÝM OBCÍM 

J.ZÍDEK 2/2015 ZÁVOD DOLNÍ LABE 

 



Obec 

Mlékojedy 

Žalhostice 

Lovosice 

Píšťany 

Lhotka nad Labem 

Malé Žernoseky 

Velké Žernoseky 

Prackovice, Litochovice 

Libochovany 

Církvice 

Dolní Zálezly 

Sebuzín 

Brná nad Labem 

Vaňov 

Střekov 

Ústí n. L 

Ústí n.L. Krásné Březno 

Svádov 

Neštěmice 

Mojžíř 

Valtířov 

Velké Březno 

Neštědice 

Povrly 

Malé Březno 

Roztoky n. L. 

Přerov u Těchlovic 

Zadní Lhota 

Těchlovice n. L. 

Přední Lhota 

Dobkovice 

Jakuby 

Choratice 

Nebočady 

Malšovice 

Boletice n. L. 

Vilsnice 

Děčín Chrochvice 

Křešice u Děčína 

Děčín Rozbělesy 

Děčín Podmokly 

Děčín Horní Žleb 

Loubí u Děčína 

Děčín Prostřední žleb 

Děčín Čertova Voda 

Dolní Žleb 

Hřensko 

J.ZÍDEK 2/2010 ZÁVOD DOLNÍ LABE 

 



POSTUP PRŮTOKOVÝCH ZMĚN OD VODOČTU ÚSTÍ N/L. K PŘÍSLUŠNÝM OBCÍM 

J.ZÍDEK 2/2015 ZÁVOD DOLNÍ LABE 

 



 





ZÁVOD DOLNÍ LABE 

 



ZÁVOD DOLNÍ LABE 

 



PRAVIDELNÉ DENNÍ HLÁŠENÍ  VYPRACOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S ČHMÚ A 

VODOHOSPODÁŘSKÉHO DISPEČINKU POVODÍ LABE   

ZÁVOD DOLNÍ LABE 

 



OPERATIVNÍ DOPLŇUJÍCÍ PROVOZNÍ  INFORMAČNÍ ZPRÁVA 

ZPRACOVÁNA ZÁVODEM DOLNÍ LABE SE SÍDLEM V ROUDNICI N/L. PŘI POVODNI  

OD I.STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY 



Operativní výstražné 

informace ČHMÚ 

 

Rozesílá operativně ČHMÚ 

mimo jiné přímo Krajskému 

úřadu, obcím s rozšířenou 

působností a správcům 

vodních toků. Tyto 

informace mají zejména 

význam pro povodně při 

povrchovém odtoku vody 

krajinou do řek vlivem 

lokálních intenzivních 

srážek. V tomto případě je 

nutný operativní přenos dat 

obcím ne o hladině v řece, 

ale o intenzivních srážkách 

v oblasti obce. 



INFORMAČNÍ ZPRÁVA VYDÁNA VODOHOSPODÁŘSKÝM DISPEČINKEM 

POVODÍ LABE PŘI DOSAŽENÍ  I.STUPNĚ  POVODŇOVÉ AKTIVITY 

ROZDĚLOVNÍK: 

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE 

OBCE S ROZŠŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

HZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

HZS ÚSTECKÉHO KRAJE 



114 





 



 



















Děkuji za pozornost 

   

 Ing. Jindřich Zídek 

Ing. J.Zídek 

Ředitel závodu Dolní Labe, Povodí Labe, státní podnik 

Email : zidekj@pla.cz 


