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1. ÚVOD

P�edkládaná zpráva o povodni (dále jen „zpráva“) je zpracována na 

základ� ustanovení § 83 písm. l) zákona �.254/2001 Sb., o vodách a zm�n� n�kterých 

zákon	 (vodní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis	. Zpráva je zpracována za státní podnik 

Povodí Vltavy jako správce vodních tok	. 

Podle typologického rozd�lení povodní pat�í povodn� na p�elomu kv�tna a �ervna 

roku 2013 mezi letní povodn� zp	sobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, které se 

vyskytují obvykle na všech vodních tocích v zasaženém území s výraznými d	sledky na 

st�edních a v�tších vodních tocích a významným vlivem náv�trného efektu zesílení srážek. 

Tyto povodn� byly místn� zesíleny dalším typem letních povodní a sice povodn�mi 

zp	sobenými krátkodobými srážkami velké intenzity, zasahujícími pom�rn� malá území, jež 

se vyskytly na malých vodních tocích a katastrofální d	sledky m�ly zejména na sklonitých 

povodích v�jí�ovitého tvaru. 

Obrázek 1 – Úhrn srážek na území �R za období 29.5. až 5.6.2013 – zdroj �HMÚ 

Povod
ová epizoda na konci kv�tna a na za�átku �ervna byla zp	sobena vydatnými 

srážkami. V období od 29.5. do 5.6.2013 napršelo v �echách v plošném pr	m�ru p�es 

100 mm, v n�kterých oblastech až 180 mm. Zasaženo bylo nejprve povodí Berounky a pak 

postupn� horní Vltava a vodní toky ve st�edních �echách: dolní Sázava, Blanice, Kocába 

a další menší vodní toky (v�etn� Boti�e a Rokytky). Povode
 byla výjime�ná tím, že ke 
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zhoršení situace významnou m�rou p�isp�ly práv� menší p�ítoky Vltavy a nem��itelné 

mezipovodí (strán� svažující se p�ímo do vodních tok	 �i do vzdutí vodních d�l), které p�i 

povodních na tomto velkém vodním toku ve v�tšin� p�ípad	 hrají okrajovou roli. N-letost 

kulmina�ních pr	tok	 byla p�edb�žn� ur�ena pro zasažené vodní toky jako povode
 s dobou 

opakování 20 až 50 let, a to v�etn� Berounky a dolní Vltavy. Na dolní Lužnici, Vlašimské 

Blanici a Chotýšance a n�kterých menších p�ítocích Vltavy (Mastník, Brzina, Kocába) se 

odhaduje pr	tok více než stoletý. 
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2. HYDROMETEOROLOGICKÁ SITUACE

2.1 SITUACE P�ED POVODNÍ

M�síc kv�ten 2013 byl jako celek teplotn� normální, i když se zna�nými teplotními 

výkyvy. Srážkov� byl nadnormální, zejména v �echách, kde spadlo za m�síc 110 mm 

srážek, což je 167 % kv�tnového normálu. Srážky vypadávaly na r	zných místech p�i 

p�echodu frontálních systém	 od západu, �asto i v bou�kách. V poslední kv�tnové dekád� se 

nad st�ední Evropou postupn� vytvá�ela tlaková níže, která se zde udržela až do konce 

m�síce. Významné srážky spadly v �echách v ned�li 26.5., pak od 29.5.2013 do konce 

m�síce. Nejvíce byla zasažena západní �ást území. 

Obrázek 2 – Ukazatel nasycení na území �R 27.5.2013 – zdroj �HMÚ 

H 

Hladiny vodních tok	 v pr	b�hu m�síce kv�tna kolísaly v závislosti na lokalizaci spadlých 

srážek. Ojedin�le se vyskytly stavy odpovídající 1. SPA. Pr	toky v pond�lí 27.5.2013 ráno 

byly v povodí Vltavy zhruba na úrovni kv�tnového pr	m�ru, v povodí Berounky však místy 

p�esahovaly i 200 % kv�tnového pr	m�ru. 
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Povodí byla již 27.5.2013 v jihozápadní �ásti republiky pom�rn� siln� nasycená 

a další srážky, které do konce kv�tna vypadly, nasycení p	dy v �echách ješt� zvýšily 

(obr. 2). V d	sledku toho byl nástup povodní velmi rychlý. 

Obrázek 3 – Ukazatel nasycení na území �R 1.6.2013 – zdroj �HMÚ 

2.2 METEOROLOGICKÉ P�Í�INY POVODNÍ

Koncem kv�tna se nad st�ední Evropou udržovala tlaková níže a po�así u nás 

ur�ovala s ní spojená okluzní fronta, na které vypadávaly vydatné srážky. Tlaková níže se 

po�átkem �ervna posunula nad východní Evropu, kde se zvolna vypl
ovala a ješt� ve st�edu 

5.6.2013 ovliv
ovala východ našeho území. 

V období od 29.5. do 5.6.2013 napršelo v �echách v plošném pr	m�ru p�es 100 mm, 

v n�kterých oblastech až 180 mm. Nejvíce srážek bylo ve st�edních a jižních �echách 

(viz obr. 1). 

V první srážkové vln� vypadly nejv�tší denní srážky ve dnech 1. a 2.6.2013 

(viz obrázky 4 a 5, které zobrazují sdruženou srážkovou informaci z kombinace snímk	

meteorologického radaru a m��ení pozemních stanic, zdrojem je �HMÚ). Klouzav� vybraný 
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nejv�tší dvaceti�ty�hodinový srážkový úhrn v pr	b�hu t�chto dvou dn	 (bylo to od 1.6. 15.00 

hod. do 2.6. 15.00 hod.) jasn� vymezuje území, které maximální srážky zasáhly (viz obr. 6). 

Obrázek 4 – Denní srážky za 1.6.2013 (m��ené 2.6. ráno) 

V dalších dnech se srážkové pole posunulo na východ, zatímco v �echách srážky 

slábly. Do �ech se 5.6.2013 p�echodn� rozší�il nevýrazný výb�žek vyššího tlaku vzduchu 

a srážky ustaly. 

Další vlna srážek zasáhla naše území 9. a 10.6.2013, byla však již menší. 
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Obrázek 5 – Denní srážky za 2.6.2013 (m��ené 3.6. ráno) 

Obrázek 6 – Maximální 24-hod. srážky ve dnech 1. a 2.6.2013 
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2.3 HYDROLOGICKÝ PR�B�H

Na spadlé srážky nejrychleji reagovalo povodí Berounky, které bylo nejvíce nasycené 

již v týdnu od 27.5.2013. První vzestupy na stupn� povod
ové aktivity (SPA) byly v noci 

ze 30. na 31.6.2013 na Klabav�, kde byl krátkodob� p�ekro�en 3. SPA. 

Postupn� nar	stal pr	tok Berounky, který spolu se zvýšením odtoku z Vltavské 

kaskády vedl již 31.5. k dosažení 1. SPA na Vltav� v Praze. 

Ostatní toky reagovaly prudkými vzestupy v noci z 1. na 2.6.2013. 3. SPA byly 

p�ekro�eny na v�tšin� tok	 v povodí horní Vltavy a Berounky, dále na dolní Sázav�, Blanici, 

Kocáb� a dalších menších tocích ve St�edo�eském kraji (v�etn� Boti�e a Rokytky). 

Berounka kulminovala v Beroun� v 3.6.2013 ve�er, Vltava v Praze 4.6.2013 ráno. 

Kulminace Vltavy v Praze byla oddálena manipulacemi na vodních nádržích Vltavské 

kaskády tak, aby byl v Praze a v dolní �ásti Vltavy vytvo�en �asový prostor na provedení 

protipovod
ových opat�ení (vyvázání lodí v ochranných p�ístavech, postavení mobilních 

protipovod
ových zábran, opat�ení na infrastruktu�e kanalizace, metra atd.). Velikost 

kulminace povod
ové vlny však manipulacemi na Vltavské kaskád� významn�ji snížena 

nebyla. 

Další vlna srážek ve dnech 9. – 10.6.2013 zp	sobila povod
ovou vlnu na Berounce 

a jejích p�ítocích a na n�kterých p�ítocích horní Vltavy (Malše, Blanice, Otava). Tato vlna již 

byla podstatn� nižší a 3. SPA byly zaznamenány na Blanici, Radbuze a Klabav�. Na Lužnici 

v Bechyni trval v té dob� 3. SPA ješt� z první povod
ové vlny. Berounka v Beroun� podruhé 

kulminovala v úterý 11.6.2013 odpoledne, na Vltav� v Praze se tato podružná vlna 

neprojevila. 

Pr	b�hy vodních stav	 a pr	tok	 v jednotlivých m�rných profilech na vodních tocích 

ve správ� Povodí Vltavy, státní podnik, jsou uvedeny v samostatné p�íloze 7. V p�íloze �. 7.1 

jsou uvedeny dosažené stupn� povod
ové aktivity, kulmina�ní vodní stavy, pr	toky 

a vyhodnocení vodnosti kulmina�ních pr	tok	 ve vybraných profilech na povodní 

zasažených vodních tocích. Ve všech p�ípadech se jedná o údaje, které se ješt� mohou 

m�nit na základ� dalšího podrobného vyhodnocení �eského hydrometeorologického ústavu. 
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3. OVLIVN�NÍ SITUACE VODNÍMI DÍLY, TBD

Všechna vodní díla ve správ� Povodí Vltavy, státní podnik (p�ehrady, jezy, hráze) 

byla p�ed za�átkem povodn� v provozuschopném stavu. Na všech vodních dílech byly 

po p�edchozích povod
ových situacích provedeny prohlídky a zjišt�né závady se pr	b�žn�

odstra
ují tak, aby byl zajišt�n bezpe�ný provoz t�chto vodních d�l. 

3.1 ZÁVOD HORNÍ VLTAVA

3.1.1 VD LIPNO

Na vodním díle Lipno byla p�ed p�íchodem povodn� b�žná provozní situace, p�ítok 

do nádrže byl vyrovnán s odtokem na úrovni cca 13 m3.s-1. Hladina na vodním díle se 

nacházela v zásobním prostoru na kót� 724,55 m n.m. – tj. 35 cm pod maximální úrovní 

zásobního prostoru. 

Již 30.5.2013 byl na základ� nep�íznivé p�edpov�di srážek zvýšen odtok na 20 m3.s-1. 

V ranních hodinách 31.5.2013 bylo provedeno další zvýšení odtoku na 30 m3.s-1. Dne 

1.6.2013 po nové hydrologické p�edpov�di p�ítoku do vodní nádrže bylo rozhodnuto 

o zvýšení odtoku na 40 m3.s-1. V pr	b�hu dne pak došlo k výrazné srážkové �innosti 

na celém povodí Vltavy nad i pod nádrží Lipno. P�ítok do vodní nádrže stoupal, v noci 

na 2.6.2013 bylo rozhodnuto o dalším zvýšení odtoku na 60 m3.s-1. Vzestup hladiny Vltavy 

pod vodní nádrží byl extrémní. V �eském Krumlov� kulminovala Vltava 2.6.2013 ve 12.00 

hod p�i pr	toku 225 m3.s-1, tzn. že p�ítok z mezipovodí Vltavy mezi VD Lipno a �eským 

Krumlovem byl 165 m3.s-1. Z d	vodu tohoto extrémního p�ítoku do Vltavy pod VD Lipnem 

byla povod
ovým orgánem (Povod
ová komise Jiho�eského kraje) na�ízena mimo�ádná 

manipulace, která spo�ívala v  postupném zvyšování odtoku tak, aby se nezhoršovala 

situace na vodním toku pod VD Lipno, zejména v �eském Krumlov� a tím došlo 

k maximálnímu využití reten�ní schopnosti vodní nádrže. Odtok z nádrže byl zvýšen 

ve 20.00 na 80 m3.s-1 a o p	lnoci z 2. na 3.6.2013 na 100 m3.s-1. Hladina v nádrži 

kulminovala až 4.6.2013 na kót� 725,33 m n.m. Z d	vodu nep�íznivého vývoje dalších 

srážek a v rámci urychlení prázdn�ní nádrže byl 5.6.2013 v 19.00 zvýšen odtok na 115 m3.s-1

a 7.6.2013 v 9.00 až na 130 m3.s-1. V této dob� již byla Vltava v �eském Krumlov�

po kulminaci a t�mito manipulacemi nedošlo ke zhoršování situace na vodním toku 

pod nádrží. Tímto odtokem se prázdnila nádrž až do 9.6.2013, kdy se odtok za�al postupn�

snižovat na 110 m3.s-1, 12.6.2013 na 90 m3.s-1 a 13.6.2013 pak na 80 m3.s-1, �ímž byla 

ukon�ena mimo�ádná manipulace. T�mito zvýšenými odtoky se vyprázdnil celý reten�ní 
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prostor a �ást zásobního prostoru. P�i dosažení kóty hladiny v nádrži 724,30 m n.m. se za�al 

postupn� vyrovnávat p�ítok s odtokem na úrovni 40 m3.s-1 a následn� 20 m3.s-1. 

Pro transformaci povod
ové vlny byl využit volný zásobní prostor nádrže a 43 cm 

reten�ního prostoru. Kulmina�ní p�ítok do nádrže dle bilan�ního výpo�tu �inil cca 320 m3.s-1. 

Odtok z nádrže v dob� kulminace p�ítoku �inil 60 m3.s-1. Maximální odtok z nádrže byl na 

úrovni 130 m3.s-1. Hlavním p�ínosem provedených manipulací bylo krom� snížení 

kulmina�ního pr	toku v dob� kulminace p�ítoku do nádrže o cca 190 m3.s-1 také �asové 

oddálení maxima na odtoku. 

3.1.2 VD �ÍMOV

Na vodním díle �ímov byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace. 

Odtok z nádrže (8 m3.s-1) byl vzhledem k cílenému snižování hladiny z d	vodu opravy 

návodní strany pilí�	 u bezpe�nostního p�elivu vyšší než p�ítok (kolem 5 m3.s-1). Již 

29.5.2013 byl na základ� nep�íznivé p�edpov�di srážek odtok zvýšen na 15 m3.s-1. Tato 

manipulace m�la za následek snížení hladiny v nádrži až na kótu 467,84 m n.m. (tj. 2,81 m 

pod maximálního hladinu zásobního prostoru). P�ed p�íchodem povodn� byl tedy celý 

reten�ní a �ást zásobního prostoru volná (celkový volný objem nádrže �inil 7 mil. m3). 

V pr	b�hu 31.5.2013 došlo k deš�ovým srážkám menší intenzity, které zp	sobily 

vyrovnání p�ítoku s odtokem. V d	sledk	 t�chto srážek a na základ� nových hydrologických 

p�edpov�dí se hned v dopoledních hodinách 1.6.2013 provedlo další postupné zvýšení 

odtoku z nádrže na 20 m3.s-1 a v pr	b�hu odpoledne až 25 m3.s-1. V té dob� p�ítok do nádrže 

�inil kolem 18 m3.s-1. V pr	b�hu noci z 1.6. na 2.6.2013 došlo k výrazné srážkové �innosti, 

která zp	sobila prudké vzestupy hladin v celém povodí Malše. Již s postupn� se zvyšujícím 

p�ítokem se zvyšoval odtok až na úrove
 maximálního neškodného odtoku tj. 40 m3.s-1. 

Z d	vodu velmi rychle se zvyšujícího p�ítoku do nádrže, byla povod
ovým orgánem 

(Povod
ová komise Jiho�eského kraje) na�ízena mimo�ádná manipulace, která spo�ívala 

v okamžitém zvýšení odtoku na 60 m3.s-1 a následn� po dosažení kóty hladiny 470,00 m n. 

m. (tj. 65 cm pod kótou maximální hladiny zásobního prostoru) ve zvýšení odtoku z nádrže 

na 80 m3.s-1. P�ítok do nádrže kulminoval v odpoledních hodinách 2.6.2013 na hodnot� 180 

m3.s-1. Ve ve�erních hodinách se za�ala provád�t další mimo�ádná manipulace (na�ízena 

stejným povod
ovým orgánem) spo�ívající v postupném zvyšování odtoku od dosažení kóty 

471,00 m n.m. tak, aby nejpozd�ji k dosažení maximální hladiny byl vyrovnám p�ítok s 

odtokem. Kulmina�ní odtok z nádrže �inil 140 m3.s-1. Maximální hladina dosažená v nádrži 

v pr	b�hu povodn� byla 471,21 m n.m. (tj. 27 cm pod maximální povolenou hladinou 
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v nádrži). Odtok z nádrže se postupn� snižoval v závislosti na klesajícím p�ítoku do nádrže 

tak, aby hladina v nádrži postupn� klesala a vytvo�il se tak volný prostor pro p�ípadnou další 

povod
ovou vlnu. Další srážková �innost se odehrála 3.6.2013, ta m�la za následek spíše 

zpomalení pokles	 hladin na p�ítocích do nádrže. Pak až do 10.6.2013 se odtok postupn�

snižoval dle klesajícího p�ítoku do nádrže až na hodnotu 20 m3.s-1. Hladina v nádrži klesla až 

na kótu 468,50 m n.m. (tj. 2,15 m pod maximální hladinu zásobního prostoru). Ve ve�erních 

hodinách 10.6.2013 došlo k další vln� intenzivních srážek, které m�ly za následek op�tovný 

vzestup p�ítoku do nádrže. Již v odpoledních hodinách se odtok z nádrže postupn� zvyšoval 

až na hodnotu maximálního neškodného odtoku (tj. 40 m3.s-1). Kulmina�ní p�ítok do nádrže 

této druhé povod
ové vlny dosáhl hodnoty 42 m3.s-1. 

Kulmina�ní p�ítok první povod
ové vlny do nádrže dosáhl hodnoty 180 m3.s-1

maximální odtok z nádrže byl 140 m3.s-1. K transformaci povod
ové vlny byl využit volný 

zásobní prostor a 56 cm reten�ního prostoru nádrže. P�i druhé povod
ové vln� byl p�ítok a 

odtok z nádrže prakticky vyrovnán na hodnot� kolem 40 m3.s-1. 

Hlavním p�ínosem provedených manipulací bylo krom� snížení kulmina�ního pr	toku 

první povod
ové vlny o 40 m3.s-1 také �asové oddálení maxima na odtoku. Tím se poda�ilo 

zabránit st�etu povod
ových vln z Malše a Stropnice (�asový posun o tém�� 18 hodin) a 

zejména zabrán�ní st�etu povod
ových vln Malše a Vltavy (�asový posun o cca 8 hodin). 

Intenzita srážek byla opravdu vysoká a výrazný byl p�ítok z mezipovodí mezi VD �ímov a 

�eskými Bud�jovicemi. V dob� kulminace v profilu Roudné (236 m3.s-1), odtékalo z VD 

�ímov jen 40 m3.s-1 a Stropnicí v profilu Pašínovice teklo 42 m3.s-1. 

3.1.3 VD HUSINEC

Na vodním díle Husinec byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace, 

p�ítok do nádrže byl vyrovnán s odtokem na úrovni cca 2 m3.s-1. Hladina na vodním díle se 

nacházela v zásobním prostoru na kót� 521,60 m n.m. Již 29.5.2013 byl na základ�

nep�íznivé p�edpov�di srážek zvýšen odtok na 3,7 m3.s-1. V pr	b�hu 30.5.2013 pak bylo 

provedeno zvýšení odtoku na 6 m3.s-1. Provedení t�chto manipulací m�lo za následek 

snížení hladiny v nádrži až na kótu 520,85 m n.m. – tj. 148 cm pod maximální úrovní 

zásobního prostoru. Ochranný prostor nádrže o velikosti 2,8 milionu m3 byl zcela volný. 

Celkový volný prostor v nádrži �inil cca 3,35 milionu m3. 

Dne 1.6.2013 se provedlo na základ� nové hydrologické p�edpov�di zvýšení odtoku 

na 8 m3.s-1. V odpoledních hodinách byl odtok zvýšen na 10 m3.s-1. V té dob� byla hladina 
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v nádrži ješt� 80 cm pod maximální hladinou zásobního prostoru a p�ítok do nádrže �inil 

kolem 8 m3.s-1. V pr	b�hu ve�era p�išly intenzivní srážky, které na povodí nad VD Husinec 

dosahovaly 120 mm za 24 hod. Tyto intenzivní srážky m�ly za následek prudký vzestup 

p�ítoku. Již b�hem noci bylo provedeno zvýšení odtoku z VD Husinec na 15 m3.s-1 (tj. 

maximální neškodný odtok). V té dob� byla hladina v nádrži pod maximální hladinou 

zásobního prostoru a celý reten�ní prostor byl prázdný. P�ítok do nádrže rychle stoupal a 

kulminoval ráno kolem 9. hodiny p�i 126 m3.s-1. Již kolem 6. hodiny bylo požádáno o 

provedení mimo�ádné manipulace, která spo�ívala ve zvýšení odtoku na 25 m3.s-1 ješt� p�ed 

dosažením hrany bezpe�nostního p�elivu. Tato manipulace byla schválena Povod
ovou 

komisí Jiho�eského kraje a její provedení bylo na�ízeno na 2.6.2013 10.00 hodin. P�ed 

11. hodinou došlo k napln�ní celého reten�ního prostoru nádrže a pr	tok byl p�evád�n p�es 

bezpe�nostní p�eliv. Kulminace na odtoku byla ve 14.00 hod. p�i pr	toku 97 m3.s-1. 

Na sestupné v�tvi povodn� bylo z d	vodu nep�íznivé p�edpov�di dalšího vývoje 

pr	tok	 nad VD požádáno o další mimo�ádnou manipulaci, která spo�ívala v rychlejším 

vypoušt�ní nádrže. Poté, co p�ítok do nádrže klesl pod 30 m3.s-1, se základovou výpustí 

udržoval odtok 30 m3.s-1. Tuto mimo�ádnou manipulaci na�ídila Povod
ová komise ORP 

Prachatice po jejím souhlasném projednání s povod
ovými orgány ORP Vod
any a Písek. 

Tímto zvýšeným odtokem se vyprázdnil celý reten�ní prostor nádrže. Poté se odtok z nádrže 

postupn� snižoval až na 6 m3.s-1. 

Kulmina�ní p�ítok do nádrže dosáhl hodnoty 126 m3.s-1 maximální odtok byl 97 m3.s-1. 

Hlavním p�ínosem provedených manipulací bylo krom� snížení kulmina�ního pr	toku o 

29 m3.s-1 také �asové oddálení maxima na odtoku �ádov� asi o 6 hodin. 

3.1.4 VD HUMENICE

Na vodním díle Humenice byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace, 

p�ítok do nádrže byl vyrovnán s odtokem na úrovni cca 0,3 m3.s-1. Hladina na vodním díle se 

nacházela v zásobním prostoru na kót� 535,90 m n.m. – tj. 10 cm pod maximální úrovní 

zásobního prostoru. 

Se zvyšujícím se p�ítokem do nádrže se postupn� zvyšoval i odtok. Dne 2.6.2013 

v 17.00 hod. dosáhla hladina koruny bezpe�nostního p�elivu a pr	tok byl p�evád�n p�es 

bezpe�nostní p�eliv. Kulmina�ní p�ítok do nádrže �inil 19,5 m3.s-1. Kulmina�ní odtok z nádrže 

pak 16,7 m3.s-1. 
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Pro transformaci povod
ové vlny byl využit celý reten�ní prostor nádrže. Kulmina�ní 

hladina v nádrži dosáhla kóty 543,05 m n.m. – tj. 35 cm nad hranou bezpe�nostního p�elivu. 

3.1.5 RYBNÍK ROŽMBERK

Na rybníce Rožmberk byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace. 

P�ítok byl vyrovnán s odtokem na úrovni 3 m3.s-1. Hladina se nacházela na kót�

425,95 m n.m. (hospodá�ská hladina). Již v pr	b�hu 30.5.2013 se na základ� nep�íznivé 

p�edpov�di srážek zvýšil odtok z rybníka na 10 m3.s-1. Následn� v pr	b�hu 1.6.2013 a 

2.6.2013 se postupn� zvyšoval odtok až na 25 m3.s-1. P�ítok na Rožmberk byl udržován na 

úrovni 3 m3.s-1. Tyto manipulace m�ly za následek pokles hladiny v rybníce o 25 cm pod 

úrove
 hospodá�ské hladiny a tím ke zvýšení prostoru pro transformaci povod
ové vlny. Z 

d	vodu nep�íznivé povod
ové situace na Nežárce, kde byl v profilu Lásenice p�ekro�en 

3. SPA, se za�al Rožmberk cílen� plnit tak, aby nedošlo k soub�hu povod
ových vln po 

Nežárce a Lužnici a tím se co nejvíce ochránilo Veselí nad Lužnicí a níže ležící obce po 

toku. Manipulacemi na Novo�eckých splavech se zvyšoval p�ítok na Rožmberk 3.6.2013 na 

20 m3.s-1. Dne 4.6.2013 byla povod
ovým orgánem ( Povod
ová komise Jiho�eského kraje) 

na�ízena mimo�ádná manipulace, která spo�ívala ve zvýšení p�ítoku z Novo�eckých splav	

na rybník až na 40 m3.s-1. Sou�asn� s tím se snižoval odtok z rybníka Rožmberk z 25 m3.s-1 

na 5 m3.s-1. Touto mimo�ádnou manipulací se poda�ilo snížit p�ítok Novou �ekou do Nežárky 

a zárove
 maximáln� snížit pr	tok Lužnicí pod rybníkem Rožmberk tak, že na soutoku 

Nežárky a Lužnice ve Veselí nad Lužnicí byl pr	tok kolem 165 m3.s-1. Na Rožmberku bylo 

využito celého ovladatelného reten�ního prostoru pro transformaci povod
ové vlny a 

5.6.2013 v 18.00 hod. dosáhla hladina korunu bezpe�nostního p�elivu. P�i kulminaci hladiny 

v rybníce bylo p�evád�no p�es bezpe�nostní p�eliv rybníka kolem 3 m3.s-1. 

Kulmina�ní p�ítok do rybníka byl 102 m3.s-1 (z toho po Staré �ece od Novo�eckých 

splav	 p�itékalo 40 m3.s-1) a kulmina�ní odtok z rybníka v�etn� pr	toku p�es bezpe�nostní 

p�eliv byl 35 m3.s-1. Pro transformaci povod
ové vlny byl využit celý reten�ní prostor. 

Kulmina�ní hladina v rybníce byla 427,77 m n.m. 

3.2 ZÁVOD BEROUNKA

3.2.1 VD LU�INA

Vodní toky v povodí VD Lu�ina nereagovaly na deš�ové srážky tak významnými 

vzestupy pr	tok	. P�í�inné srážky p�ímo na VD dosáhly v období od 30.5. do 4.6.2013 
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celkového úhrnu 66,2 mm, z toho v �asovém úseku 48 hodin (1.6. – 3.6.2013) celkem 

31,8 mm. Ve stanici Lesná bylo nam��eno za výše uvedené období celkem 70,2 mm, 

respektive 35,6 mm za 48 hod. (1.6. – 3.6.2013). P�ítok do VD Lu�ina byl v dob� kulminace, 

tj. 2.6. v 23.30 hod., na hodnot� 9,08 m3.s-1 (Q1-2). Veškeré další díl�í kulminace se odehrály 

pod hodnotou Q1. Hladina v nádrži byla po celou dobu povod
ové epizody udržována 

v zásobním prostoru, nejvyšší zaznamenaná hladina byla na úrovni kóty 531,97 m n.m. dne 

6.6. v 8.00 hod. Odtok z vodního díla byl 31.5.2013 v 14.00 hod., v pr	b�hu první díl�í vlny, 

navýšen z 3,55 m3.s-1 na 6,71 m3.s-1 (Q1). Dne 1.6. v 8.00 hod. došlo k navýšení odtoku z VD 

na hodnotu 8,77 m3.s-1 (Q1-2). Vzhledem k p�íznivé hydrologické situaci na p�ítocích do VD 

Lu�ina byl odtok o necelých 12 hodin pozd�ji snížen na 3,55 m3.s-1. K navýšení odtoku nad 

hodnotu 3,55 m3.s-1 došlo b�hem povod
ové epizody ješt� jednou v jejím záv�ru. Odtok 

z VD o velikosti 6,71 m3.s-1 trval od 9.6. 9.00 hod. do 10.6. 18.00 hod., následn� byl snížen 

na hodnotu 1,46 m3.s-1. Manipulace byly s ohledem na vývoj povod
ové situace na horní Mži 

optimalizovány tak, aby v rámci možností a parametr	 nádrže byla pozitivn� ovlivn�na 

situace na p�ítoku do níže položené nádrže VD Hracholusky. 

Objem povod
ové vlny nad hodnotou dlouhodobého pr	m�rného pr	toku �inil 

3,1 mil. m3 vody, p�i�emž v nádrži bylo zachyceno 0,91 mil. m3 p�i vzestupu hladiny 

o 150 cm. Na odtoku z nádrže nebyla p�ekro�ena hodnota neškodného odtoku a byl 

p�ekro�en limit pro 1. SPA (resp. p�esn� dosažena hranice pro 2. SPA). 

3.2.2 VD HRACHOLUSKY

Na p�ítoku do vodního díla Hracholusky se v pr	b�hu �ervnové povod
ové epizody 

vyskytly dv� hlavní povod
ové vlny. P�ítoky za�aly na deš�ové srážky výrazn�ji reagovat 

31.5.2013. P�í�inné srážky p�ímo na VD dosáhly v období od 30.5. do 4.6.2013 celkového 

úhrnu 46,7 mm, z toho v �asovém úseku 48 hodin od 30.5. do 2.6. celkem 25,3 mm, 

v období 1.6. – 3.6.2013 pak 24,0 mm. V povodí VD Hracholusky však byly nam��eny 

i výrazn� vyšší srážkové úhrny. Nap�íklad v Mariánských Lázních spadlo za celé období 

(30.5. až 4.6.2013) 70,3 mm, ve dnech 1.6. až 3.6.2013 pak 47,6 mm. V Bezv�rov� pak 

68,2 mm, respektive 38,9 mm za 48 hod. P�estože se nejednalo o úhrny extrémní s ohledem 

na p�edchozí vysoké nasycení celého povodí této nádrže byla reakce odtoku na vypadlé 

srážky významná a došlo i v tomto povodí k výskytu povod
ové situace. 

Hladina vody v nádrži se p�ed nástupem povod
ové situace pohybovala v zásobním 

prostoru nádrže okolo úrovn� 352,00 m n.m. (s minimem na kót� 351,97 m n.m. dne 

31.5.2013 odpoledne). V zásobním prostoru byl tak k dispozici volný prostor o objemu 
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7,86 mil. m3. Spole�n� se zcela volným reten�ním prostorem byl tak v nádrži pro 

transformaci povod
ových pr	tok	 p�edchozími manipulacemi vytvo�en disponibilní volný 

prostor o celkovém objemu 15,29 mil.m3 do kóty hladiny, kdy lze ješt� �ízenými 

manipulacemi garantovat manipula�ním �ádem stanovený neškodný odtok z nádrže. 

V reakci na vypadlé srážkové úhrny byl odtok z VD Hracholusky postupn� navyšován 

až na hodnotu 40 m3.s-1 (1.6.2013 v 0.00 hod.), respektive 42 m3.s-1 dne 1.6.2013 

v 8.00 hod. Díl�í kulminace p�ítoku do VD Hracholusky prob�hla 2.6. v 3.30 hod. o hodnot�

73 m3.s-1 (Q1-2). Vlivem dalších intenzivních srážek došlo již za 12 hodin k op�tovnému 

výraznému vzestupu p�ítoku do nádrže. Hlavní kulminace p�ítoku p�i první povod
ové vln�

trvala �adu hodin, p�i�emž jeho nejvyšší hodnota 110 m3.s-1 (Q2-5) nastala dne 3.6.2013 

v 16.30 hod. O necelé 4 hodiny pozd�ji, 3.6. v 19.00 hod., vystoupala hladina do reten�ního 

prostoru nádrže a odtok byl ovladateln� plynule navyšován na základ� nep�íznivých 

p�edpov�dí až na hodnotu 55 m3.s-1 (< Q1) v souladu s manipula�ním �ádem. Tento odtok byl 

poté s mírným rozkolísáním (manipulace hradícím uzáv�rem bo�ního p�elivu a spodní 

výpustí) udržován po celou dobu trvání povod
ové epizody. Nejvyšší hladina v nádrži byla 

zaznamenána dne 6.6.2013 v 0.00 hod. na kót� 355,45 m n.m., tj. 25 cm nad úrovní 

šachtového p�elivu. Odtok 55 m3.s-1 byl udržován manipulacemi s uzáv�ry spodních výpustí 

a novým pohyblivým uzáv�rem bezpe�nostního p�elivu. 

Druhá povod
ová vlna p�išla 10.6.2013. Do této doby se poda�ilo v nádrži 

udržováním neškodného odtoku uvolnit celý reten�ní prostor. Do 10.6.2013 v 16.00 hod. 

hladina v nádrži poklesla na úrove
 354,10 m n.m., tedy p�esn� na rozmezí zásobního 

a reten�ního prostoru. Zvýšené p�ítoky op�t zp	sobily vzestup hladiny v nádrži do retence. 

Dne 10.6.2013 v 23.30 hod. byl p�ítok do nádrže 96,4 m3.s-1, což bylo maximum dosažené 

p�i této druhé vln�. Netypicky velký podíl na celkové hodnot� p�ítoku (tém�� 25 %) b�hem 

této druhé povod
ové vlny m�l p�ítok z nepozorovaného mezipovodí, tedy p�ítok z drobných 

vodote�í ústících p�ímo do nádrže, což korespondovalo s velmi intenzivními p�ívalovými 

srážkami pozorovanými v této oblasti (bezprost�ední okolí nádrže). Velmi významný 

p�ísp�vek pr	toku z drobných nepozorovaných vodote�í ústících do Mže bezprost�edn� pod 

hrází VD (Hracholusky, Úlický a �emínský potok a Myslinka) b�hem zmín�ných p�ívalových 

srážek zap�í�inil lokální a krátkodobé vyb�ežení Mže na okolní zem�d�lské pozemky i p�i 

sou�asném udržování neškodného odtoku z nádrže. Hladina v nádrži vystoupala v rámci 

druhé povod
ové vlny až na kótu 354,73 m n.m. (12.6.2013 v 6.00 hod.). Reten�ní prostor 

se poda�ilo následn� uvolnit až 14.6.2013 v 2.00 hod. 
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A�koli nebylo na p�ítoku do nádrže VD Hracholusky b�hem této povodn� dosaženo 

extrémních hodnot kulmina�ního p�ítoku (max. Q2-Q5) je t�eba poukázat na skute�nost, že 

celkový objem povod
ové vlny byl naopak zna�ný, což bylo zp	sobeno i dv�ma 

bezprost�edn� po sob� následujícími vlnami. Celkový objem povod
ové vlny se pohyboval 

okolo hodnoty 55 mil.m3, což odpovídá teoretické dob� opakování 20 let (dle údaj	 �HMÚ). 

Uvedenou skute�nost potvrzuje i fakt, že neškodný odtok z nádrže musel být na maximální 

možné úrovni udržován po dobu 14 dní. Objem povod
ové vlny nad hodnotou neškodného 

odtoku 55 m3.s-1
�inil 13,4 mil. m3 vody, v �ehož 10,8 mil. m3 byl objem vody p�i první vln�. 

V nádrži VD Hracholusky bylo zadrženo celkem tém�� 13,6 mil. m3 vody p�i vzestupu hladiny 

v nádrži o 349 cm. Na odtoku z nádrže nebyla p�ekro�ena hodnota neškodného odtoku a byl 

p�ekro�en limit pro 1. SPA. 

Transforma�ním ú�inkem nádrže bylo zabrán�no rozsáhlým rozliv	m na zem�d�lské 

pozemky v údolní niv� �eky Mže mezí hrází VD a m�stem Plze
. Také v samotné Plzni, 

v soutokovém uzlu �ty� �ek, se ú�inek nádrže a pr	b�h situace na Mži pozitivn� projevil 

a v kombinaci s dokon�enými stavbami protipovod
ové ochrany tak nedošlo v nejníže 

položené obytné �tvrti Roudná k vážn�jším komplikacím. Vliv nádrže Hracholusky na 

st�edním a dolním toku Berounky byl s ohledem na extrémní p�ítoky z ostatních vesm�s 

neovladatelných �ástí povodí a v pom�ru k hodnot� celkového kulmina�ního pr	toku 

(Beroun 960 m3.s-1) spíše symbolický. 

3.2.3 VD �ESKÉ ÚDOLÍ

Povod
ová epizoda na Radbuze a p�ítoku do VD �eské Údolí se odehrála ve dvou 

vlnách. První, v kulminaci p�ítoku 128 m3.s-1 dne 3.6.2013 v 13.30 hod. (Q10), byla reakcí na 

výrazné srážkové úhrny v celém povodí Radbuzy a vysoké nasycení povodí, zvlášt� pak 

v oblasti �eského lesa a horní �ásti povodí Merklínky. P�í�inné srážky p�ímo na VD dosáhly 

v období od 30.5. do 4.6.2013 celkového úhrnu 78,2 mm, z toho v �asovém úseku 48 hodin 

(1.6. – 3.6.) celkem 47,3 mm. Obdobné úhrny byly zaznamenány plošn� i ve výše 

položených partiích povodí, nejvyšší úhrny byly pozorovány v povodí Merklínky 

a vrcholových partiích �eského lesa. Odtok z VD kulminoval na hodnot� 129 m3.s-1 prakticky 

ve stejném �ase jako p�ítok. Hladina vody v nádrži byla po celou dobu udržována okolo kóty 

313,60 m n.m. +/- 20 cm. Nejvýše vystoupala 2.6.2013 v 18.00 hod. na kótu 313,77 m n.m. 

ješt� na vzestupné �ásti povod
ové vlny. Hladina v nádrži se po celou dobu povod
ové 

epizody pohybovala v provozní toleranci dané manipula�ním �ádem. 
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Výrazn�jší manipulace prob�hla na VD dne 9.6.2013 od 8.00 do 11.00 hod. z d	vodu 

do�asného a krátkodobého snížení pr	toku o 15 m3.s-1 tak, aby v lokalit� Plze
 – Bílá Hora 

mohla prob�hnout prohlídka provizorní mostní konstrukce na d	ležitém silni�ním tahu. 

Druhá vlna srážek zejména v horních �ástech povodí Radbuzy a stále vysoké 

nasycení celého povodí zap�í�inily op�tovný vzestup p�ítok	 do VD. P�ítok do VD tentokrát 

kulminoval p�i 65 m3.s-1 dne 12.6.2013 v 2.30 hod. (Q2), odtok byl 64,4 m3.s-1 12.6. 

v 5.00 hod. 

VD �eské Údolí bezpe�n� p�evedlo ob� povod
ové vlny, transforma�ní ú�inek však 

byl s ohledem na velmi velký objem obou vln a parametry nádrže prakticky nulový. Na 

odtoku z nádrže byla p�ekro�ena hodnota neškodného odtoku a p�ekro�en limit pro 3. SPA. 

3.2.4 VD NÝRSKO

Povod
ová epizoda v povodí VD Nýrsko se odehrála ve dvou v krátkém sledu po 

sob� jdoucích vlnách. Hladina v nádrži se p�ed nástupem povodn� nacházela v zásobním 

prostoru s dosažením minima dne 1.6.2013 odpoledne na úrovni 520,25 m n.m. V zásobním 

prostoru byl tak k dispozici volný prostor o objemu 1,71 mil.m3. Spole�n� se zcela volným 

reten�ním prostorem byl tak v nádrži pro transformaci povod
ových pr	tok	 p�edchozími 

manipulacemi vytvo�en disponibilní volný prostor o celkovém objemu 4,10 mil. m3 do kóty 

hladiny, kdy lze ješt� �ízenými manipulacemi garantovat manipula�ním �ádem stanovený 

neškodný odtok z nádrže. 

P�í�inné srážky p�ímo na VD dosáhly v období od 30.5. do 4.6.2013 celkového úhrnu 

108,4 mm, z toho v �asovém úseku 48 hodin (1.6. – 3.6.2013) celkem 62,7 mm. Stanice 

Špi�ák-Rozvodí v nadmo�ské výšce 1160 m n.m. nam��ila celkem 180,2 mm v období od 

30.5. do 4.6.2013, z toho 133,0 mm za 48 hodin v termínu 1.6. až 3.6.2013. První kulminace 

p�ítoku do VD prob�hla 2.6. v 2.30 hod. p�i 27,3 m3.s-1 a druhá rovn�ž 2.6.2013 v 18.30 hod. 

p�i 33,1 m3.s-1. V prvním p�ípad� se jednalo o vlnu s teoretickou dobou opakování mírn� nižší 

než 10 let, ve druhém p�ípad� naopak mírn� vyšší než 10 let. 

Již 31.5.2013 bylo p�istoupeno k dalšímu zvýšení odtoku z 5,6 m3.s-1 na 6,8 m3.s-1, 

následující den pak s ohledem na p�edpov�di až k úrovni neškodného odtoku na 8,8 m3.s-1. 

V pr	b�hu dne 2.6. a v noci na 3.6.2013 byly v reakci na žádost povod
ového orgánu obce 

Dolany provedeny manipulace (do�asné snížení odtoku až na hodnotu 2,7 m3.s-1) za ú�elem 

zlepšení situace na Úhlav� v lokalit� Svr�ovec (p�edpov�� možnosti dalších vydatných 

srážek). V této lokalit� mohlo reáln� dojít p�i dalším výrazn�jším vzestupu pr	tok	
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z mezipovodí (Jelenka, Chodská Úhlava, Drnový potok a další menší vodote�e) k ohrožení 

n�kolika nemovitostí. V okamžiku, kdy toto riziko pominulo, byl odtok z VD op�tovn�

a postupn� navyšován až tém�� k hodnot� stanoveného neškodného odtoku 9,0 m3.s-1. 

Volný zásobní prostor nádrže se v pr	b�hu povodn� postupn� plnil, 3.6.2013 v 5.00 hod. 

byla dosažena úrove
 reten�ního prostoru. Hladina vystoupala až na max. kótu 

522,39 m n.m. dne 4.6.2013 v 16.00 hod. a na této úrovni setrvala p�i vyrovnaném odtoku 

a p�ítoku až do 5.6. 7.00 hod. Poté za�ala postupn� zvolna klesat, docházelo k prázdn�ní 

reten�ního prostoru nádrže, k �emuž došlo dne 9.6. ve 2.00 hod. Dne 11.6.2013 v 9.00 hod. 

byl snížen odtok z VD na 6,7 m3.s-1. Po celou dobu povod
ové epizody nebyl p�ekro�en 

neškodný odtok z VD (9 m3.s-1) ani limity pro SPA. Transformace kulmina�ního pr	toku pod 

nádrží �inila p�i hlavní vln� 24 m3.s-1. Vodní dílo Nýrsko velmi pozitivn� ovlivnilo v rámci 

svých parametr	 pr	b�h povodn� zejména na horním a st�edním toku Úhlavy. 

Objem povod
ové vlny nad hodnotou neškodného odtoku 9 m3.s-1
�inil 2 mil. m3

vody. V nádrži VD Nýrsko bylo zadrženo tém�� 3 mil. m3 vody p�i vzestupu hladiny v nádrži 

o 214 cm. 

3.2.5 VD KLABAVA

V pr	b�hu povod
ové epizody bylo na p�ítoku do VD Klabava zaznamenáno celkem 

p�t díl�ích vln s pr	tokem vyšším než je neškodný odtok (Qneš = 35 m3.s-1). P�í�inné srážky 

p�ímo na VD dosáhly v období od 30.5. do 4.6.2013 celkového úhrnu 98,0 mm, z toho 

v �asovém úseku 48 hodin (1.6. – 3.6.2013) celkem 55,4 mm. Ve vrcholových partiích 

povodí (Brdy) p�esáhly i 100 mm. 

P�ed nástupem první vlny, dne 30.5.2013 v 17.00 hod., byla hladina v nádrži na 

úrovni kóty 345,04 m n.m. Vlivem vysokých p�ítok	 došlo 31.5.2013 v 1.00 hod. k napln�ní 

zásobního prostoru a o 3 hodiny pozd�ji, po postupném uzavírání spodních výpustí 

v souladu s ustanovením M�, nastal již pln� neovladatelný odtok z VD. První dv� p�ítokové 

vlny kulminovaly dne 31.5.2013 ve 4.15 hod. a 18.30 hod. p�i hodnotách pr	toku 62,4 m3.s-1, 

respektive 48,4 m3.s-1 (Q2-5). Transforma�ním ú�inkem nádrže se poda�ilo první vlnu na 

odtoku snížit na hodnotu 36,4 m3.s-1, druhá byla p�evedena p�i nejvyšším dosaženém 

pr	toku 44,0 m3.s-1 dne 31.5.2013 ve 20.00 hod. První povod
ová vlna byla tedy nádrží 

pom�rn� uspokojiv� transformována, u všech dalších vln již výrazn�jší transformace nebyla 

možná s ohledem na jejich objem a parametry nádrže.
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Vlivem vysoké nasycenosti povodí a dalších intenzivních srážek byly na vodním toku 

Klabava další vzestupy pr	tok	 velmi výrazné a rychlé. Dne 1.6.2013 ve 22.30 hod. 

kulminovala další, v po�adí již t�etí vlna, tentokrát p�i p�ítoku 119 m3.s-1 (Q10-20). Maximální 

hladina v nádrži dosažená p�i této díl�í vln� byla na kót� 348,06 m n.m. dne 2.6.2013 

v 3.00 hod., �emuž odpovídal odtok p�elivem 101 m3.s-1. 

Maximální hodnota p�ítoku do VD, hladiny v nádrži a odtoku z VD Klabava byly 

dosaženy až p�i další, tedy �tvrté díl�í vln�. P�ítok kulminoval 3.6.2013 v 0.30 hod. p�i 

hodnot� 131 m3.s-1 (Q20). Maximální odtok z nádrže nastal 3.6.2013 v 4.00 hod. p�i hodnot�

115 m3.s-1 (Q10-20) a hladin� v nádrži na úrove
 348,42 m n.m. Maximální hodnoty odtoku 

z VD Klabava p�i t�etí a �tvrté vln� byly z d	vodu vyšší p�esnosti vyhodnoceny dle m�rné 

k�ivky bezpe�nostního p�elivu nikoli k�ivky odtokového limnigrafu. 

Poslední díl�í vlna p�i této povod
ové epizod� byla zaznamenána o 8 dní pozd�ji, 

v noci z 10.6. na 11.6.2013. P�ed p�íchodem této vlny byl reten�ní prostor nádrže již znovu 

zcela uvoln�n a hladina se pohybovala v zásobním prostoru s minimem na kót�

344,71 m n.m. dne 9.6.2013 ve ve�erních hodinách. P�ítok do nádrže kulminoval p�i hodnot�

56,2 m3.s-1 dne 10.6.2013 v 22.30 hod. Dosažená hladina v nádrži byla na kót�

347,16 m n.m., nejvyšší zaznamenaný odtok z VD �inil 45,0 m3.s-1. 

Objem vody na p�ítoku do VD Klabava �inil za celou povod
ovou epizodu (v období 

od 30.5. do 11.6.2013 v�etn�) celkem 37,9 mil. m3, z toho 13,7 mil. m3 nad neškodným 

odtokem. Tímto se tato povod
ová epizoda za�adila mezi nejobjemn�jší pozorované 

povod
ové vlny v historii tohoto VD v	bec. Na odtoku z nádrže byla p�ekro�ena hodnota 

neškodného odtoku a p�ekro�en limit pro 3. SPA. 

3.2.6 VD ŽLUTICE

Povod
ová vlna na p�ítoku do VD Žlutice prob�hla b�hem prvního �ervnového týdne. 

P�í�inné srážky p�ímo na VD dosáhly v období od 30.5. do 4.6.2013 celkového úhrnu 

62,6 mm, z toho v �asovém úseku 48 hodin (1.6. – 3.6.2013) celkem 38,8 mm. Ve 

vrcholových partiích povodí (nap�. vojenský prostor Hradišt� byly pozorovány srážky dle 

radarových odraz	 výrazn� vyšší). P�estože se nejednalo o úhrny zcela extrémní s ohledem 

na p�edchozí vysoké nasycení celého povodí této nádrže byla reakce odtoku na vypadlé 

srážky významná a došlo i zde došlo k výskytu povod
ové situace. 

K vzestupu p�ítok	 došlo 1.6. a kulminace nastala 2.6.2013 v 22.00 hod. p�i hodnot�

pr	toku 40,8 m3.s-1 (Q10) a sou�asném odtoku na hodnot� 7,68 m3.s-1 (< Q1), což odpovídá 
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maximální disponibilní kapacit� spodních výpustí. Bylo tak dosaženo velmi významné 

transformace pr	toku, která se projevila na celém toku St�ely až po její ústí do Berounky. 

Ovladatelný odtok z nádrže byl následn� udržován pod neškodnou úrovní 9,0 m3.s-1 až do 

3.6.2013 16.30 hod., kdy došlo k vy�erpání veškeré pln� ovladatelné reten�ní kapacity 

nádrže. Byly postupn� uzavírány spodní výpusti a nastal neovladatelný odtok z vodního díla 

bezpe�nostním p�elivem. Maximální odtok z VD Žlutice byl zaznamenán 4.6.2013 

v 7.00 hod. o velikosti 19,9 m3.s-1 (> Q2) p�i nejvyšší dosažené hladin� v nádrži na úrovni 

kóty 508,44 m n.m. Na odtoku z nádrže byla p�ekro�ena hodnota neškodného odtoku 

a p�ekro�en limit pro 2. SPA. 

Objem vody na p�ítoku do nádrže VD Žlutice nad hodnotou neškodného odtoku 

(Qneš = 9,0 m3.s-1) v pr	b�hu celé povod
ové epizody byl 4,03 mil. m3. V nádrži bylo 

zachyceno celkem 3,20 mil. m3 vody p�i vzestupu hladiny v nádrži o 223 cm. 

Transforma�ním ú�inkem nádrže došlo ke snížení pr	toku v dob� hlavní kulminace 

o 33 m3.s-1 a k pozdržení nástupu povod
ové vlny o tém�� 48 hodin. 

3.2.7 VD KLÍ�AVA

Povodí vodního díla Klí�ava bylo zasaženo významnými deš�ovými srážkami, které 

se vyskytovaly p�edevším na Rakovnicku a Kladensku, již 29.5.2013. Úhrn srážek nam��ený 

na VD Klí�ava za 29.5.2013 dosáhl hodnoty 21,1 mm. To zp	sobilo další dosycení povodí 

a vzestupy p�ítok	 do nádrže. V období od 30.5. do 4.6.2013 bylo p�ímo na VD dosaženo 

celkového úhrnu 84,9 mm, z toho v �asovém úseku 48 hodin (1.6. – 3.6.2013) celkem 

47,5 mm. Dne 31.5.2013 v 9.30 hod. kulminovala první díl�í vlna na hodnot� p�ítoku 

8,50 m3.s-1 (Q1-2). Vzhledem k nep�íznivému vývoji hydrologické situace v povodí nádrže byl 

navýšen odtok z VD až na hodnotu 3,67 m3.s-1, tedy pr	tok, p�i kterém nebyly za sou�asn�

zvýšených p�ítok	 Klí�avy pod profilem hráze (luhy) ješt� ohrožovány žádné nemovitosti 

v údolí pod vodním dílem. Tento postup byl konzultován s povod
ovým orgánem obce 

Zbe�no. Nejvyšší vyhodnocený p�ítok do nádrže nastal až p�i druhé díl�í vln�, a to o velikosti 

13,5 m3.s-1 (Q2-5) dne 2.6.2013 v 2.30 hod. I tuto kulminaci dokázala nádrž VD Klí�ava ješt�

ovladateln� regulovat na odtok 3,67 m3.s-1, následn� na poklesové povod
ové v�tvi došlo již 

k vy�erpání veškeré ovladatelné reten�ní kapacity nádrže a k postupnému odtoku p�ed 

korunový bezpe�nostní p�eliv. V pond�lí 3.6.2013 se vyskytly v oblasti povodí nádrže další 

srážky, jejichž intenzita a celkové úhrny byly p	vodn� p�edpovídány nižší. Došlo 

k op�tovnému vzestupu p�ítok	 a dne 3.6.2013 v 20.30 hod. kulminovala poslední, t�etí 

povod
ová vlna p�i p�ítoku do nádrže 12,2 m3.s-1, tedy tém�� na úrovni p�edchozí hlavní 
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povod
ové vlny. Maximální odtok z VD byl následn� zaznamenán 4.6.2013 v 1.00 hod. p�i 

hodnot� 11,3 m3.s-1 (Q2) a hladin� v nádrži na kót� 294,95 m n.m. Na odtoku z nádrže byla 

p�ekro�ena hodnota neškodného odtoku a p�ekro�en limit pro 3. SPA. K významn�jším 

škodám na majetku v okolí toku Klí�avy pod hrází VD ovšem nedošlo, byly však zaplaveny 

pozemky (zahrady). 

Objem vody nad hodnotou dlouhodobého pr	m�rného pr	toku v pr	b�hu celé 

povod
ové epizody byl 5,34 mil. m3, z toho �inil 1,06 mil. m3 objem vody nad oficiáln�

stanoveným neškodným odtokem (Qneš = 6,0 m3.s-1). V nádrži bylo zachyceno celkem 

1,57 mil. m3 p�i vzestupu hladiny o 251 cm. 

3.2.8 VD LÁZ

Povodí vodního díla Láz bylo výrazn�ji zasaženo srážkovou �inností zejména 

b�hem prvních �ervnových dní. Ale i p�edcházející srážky s nižšími úhrny postupn� sytily 

povodí nádrže. Na VD Láz byly v období od 30.5. do 4.6.2013 nam��eny celkové úhrny 

srážek 78,9 mm, z toho v �asovém úseku 48 hodin (1.6. – 3.6.2013) celkem 53,0 mm. Avšak 

vzhledem ke srážkovým úhrn	m z okolních stanic (VD Pilská a VD Obecnice) lze 

p�edpokládat, že skute�né úhrny byly ve vrcholových partiích povodí až o 30% vyšší (tedy 

více než 100 mm). Nejvyšší zaznamenaná vlna na p�ítoku do nádrže VD Láz prob�hla v noci 

z 1.6. na 2.6.2013. P�ítok byl bilan�n� vyhodnocen na hodnot� 4,65 m3.s-1 (Q2-5). Tato vlna 

byla nádrží VD pln� transformována p�i odtoku 0,80 m3.s-1. Další zvýšení p�ítok	 následovalo 

o necelých 24 hodin pozd�ji. Druhá díl�í vlna byla výrazn� nižší s kulminací p�ítoku na 

hodnot� 3,12 m3.s-1 (Q2) dne 2.6.2013 v 22.30 hod., ale protože byl již p�edchozí vlnou tém��

vy�erpán veškerý volný ovladatelný prostor v nádrži došlo k nastoupání hladiny do 

reten�ního prostoru až nad úrove
 bezpe�nostního p�elivu a tedy i k neovladatelnému 

odtoku z VD. Nejvyšší dosažená hladina v nádrži byla na kót� 641,49 m n.m. dne 3.6. v 1.00 

hod. p�i sou�asném odtoku 2,67 m3.s-1 (Q1-2), který p�ekro�il hodnotu neškodného odtoku 

(1,5 m3.s-1) a byl mírn� p�ekro�en limit pro 3. SPA. Hodnota kulmina�ního odtoku byla 

vyhodnocena z d	vodu vyšší p�esnosti dle m�rné k�ivky bezpe�nostního p�elivu. 

Protože kulminace odtoku z nádrže nastala �asov� zcela mimo hlavní povod
ovou 

vlnu v povodí horní Litavky, tedy až po výrazném opadnutí pr	tok	 ve všech dalších menších 

p�ítocích Litavky p�ed obcí Láz nedošlo, i p�es p�ekro�ení hodnoty neškodného odtoku, 

k vyb�ežení v intravilánu této obce ani ke vzniku významných škod na majetku. Pozitivn� se 

transforma�ní efekt nádrže VD Láz b�hem hlavní povod
ové vlny projevil i níže na toku 

Litavky (obec Bohutín, m�sto P�íbram). 
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Objem povod
ové vlny nad hodnotou dlouhodobého pr	m�rného p�ítoku �inil 

1,07 mil. m3, v nádrži vodního díla Láz bylo v pr	b�hu povodn� zadrženo celkem 0,21 mil. m3

vody. 

3.2.9 VD PILSKÁ

Intenzivní deš�ové srážky z prvních �ervnových dn	 zp	sobily výrazný vzestup 

p�ítok	 do nádrže VD Pilská. P�edchozí srážkové úhrny zvýšily nasycenost povodí a zvýšily 

tak rychlost reakce p�ítok	 na p�í�inné srážky. P�í�inné srážky p�ímo na VD dosáhly v období 

od 30.5. do 4.6.2013 celkového úhrnu 108,7 mm, z toho v �asovém úseku 48 hod. (1.6. –

 3.6.2013) celkem 68,2 mm. K postupnému vzestupu p�ítok	 p�i hlavní povod
ové vln�

za�alo docházet 1.6. ve 14.00 hod. a kulminace nastala již 1.6.2013 ve 23.30 hod., tedy za 

necelých 10 hodin. Maximální vyhodnocený p�ítok do nádrže �inil 4,10 m3.s-1 (Q5). V dob�

kulmina�ního p�ítoku �inil odtok z nádrže pouhých 0,35 m3.s-1 (odpovídá max. kapacit�

spodní výpusti) a došlo tak k významné transformaci hlavní povod
ové vlny touto nádrží. 

V dalších dvou dnech (2.6. a 3.6.) se na p�ítoku do VD Pilská vlivem intenzivních 

deš�ových srážek vyskytly ješt� dv� další díl�í vlny, jejichž kulmina�ní pr	toky byly sice nižší, 

p�esto zp	sobily zpomalení rychlosti poklesu p�ítoku a došlo tak postupn� k napln�ní 

uvoln�ného zásobního prostoru nádrže a také �ásti reten�ního prostoru. Orienta�n�

stanovený neškodný odtok (Qneš = 0,8 m3.s-1) byl na odtoku z VD p�ekro�en dne 3.6.2013 

ve 3.00 hod. Díky transforma�nímu ú�inku nádrže tak došlo k oddálení p�ekro�ení Qneš

o více než 34 hodin. Maximální odtok z VD Pilská o hodnot� 1,62 m3.s-1 (Q1) nastal 3.6.2013 

v 17.00 hod. p�i hladin� v nádrži na kót� 671,48 m n.m. Hodnota odtoku byla vyhodnocena 

dle m�rné k�ivky bezpe�nostního p�elivu. 

Protože kulminace odtoku z nádrže nastala �asov� zcela mimo hlavní povod
ovou 

vlnu a až po výrazném opadnutí pr	tok	 ve všech dalších menších p�ítocích Pilského potoka 

p�ed profilem Bohutín, nedošlo zde i p�es p�ekro�ení hodnoty neškodného odtoku, 

k významným škodám na majetku v této nejvíce ohrožené obci. Pozitivn� se transforma�ní 

efekt nádrže VD Pilská projevil i níže na toku Litavky pod soutokem s Pilským potokem 

(m�sto P�íbram). Objem povod
ové vlny nad hodnotou dlouhodobého pr	m�rného p�ítoku 

�inil 0,94 mil. m3, v nádrži vodního díla Pilská bylo v pr	b�hu povodn� zadrženo celkem 

0,25 mil. m3 vody. 
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3.2.10 VD OBECNICE

P�í�inné srážky p�ímo na VD Obecnice dosáhly v období od 30.5. do 4.6.2013 

celkového úhrnu 114,1 mm. Srážky zp	sobily velmi rychlý vzestup p�ítok	 do nádrže VD 

Obecnice a napln�ní z �ásti uvoln�ného zásobního prostoru. Kulmina�ní p�ítok do nádrže byl 

p�i první vln� vyhodnocen o velikosti 6,54 m3.s-1 (Q5) dne 2.6.2013 v 0.30 hod. Nejvyšší 

dosažený odtok p�i této první vln� byl 3,28 m3.s-1 dne 2.6. v 3.00 hod. Transforma�ním 

ú�inkem nádrže byl tedy kulmina�ní p�ítok snížen na polovinu, což pozitivn� ovlivnilo pr	b�h 

povodn� zejména v obci Obecnice ležící bezprost�edn� pod hrází VD. 

Druhá díl�í povod
ová vlna, která následovala 2.6. v odpoledních hodinách, byla na 

p�ítoku do nádrže nižší, ale protože byl p�edchozí vlnou zcela vy�erpán veškerý volný 

ovladatelný prostor v nádrži, došlo k op�tovnému nastoupání hladiny a dosažení celkov�

vyššího odtoku než p�i první vln�. P�ítok kulminoval p�i této podružné vln� dne 2.6.2013 

v 16.30 hod. na hodnot� 3,74 m3.s-1 (Q2). Nejvyšší hladina v nádrži na úrovni kóty 

564,69 m n.m. a maximální odtok o velikosti 3,45 m3.s-1 nastal 2.6.2013 v 17.00 hod. 

Hodnota odtoku byla vyhodnocena dle m�rné k�ivky bezpe�nostního p�elivu. Na odtoku 

z nádrže byla jen mírn� p�ekro�ena hodnota stanoveného neškodného odtoku a p�ekro�en 

limit pro 1. SPA. 

Objem povod
ové vlny nad hodnotou dlouhodobého pr	m�rného p�ítoku �inil 

0,92 mil. m3, z toho 0,43 mil. m3 nad hodnotou max. kapacity spodních výpustí a 0,13 mil. m3

nad neškodným odtokem. V nádrži VD Obecnice bylo v pr	b�hu povodn� zadrženo celkem 

0,18 mil. m3 vody. 

3.2.11 VD ZÁSKALSKÁ A DRÁTENÍK

Vodní díla Záskalská a Dráteník byla p�ed p�íchodem povod
ové epizody ve 

standardním režimu dle manipula�ních �ád	 t�chto vodních d�l. Možnosti transformace 

pr	tok	 u objemných povod
ových vln (vícevrcholové povodn�) jsou u t�chto nádrží velmi 

omezené. Vlivem toho odtoky z vodních d�l korespondovaly prakticky s p�ítoky bez 

významn�jšího vlivu transforma�ních ú�ink	 nádrží. 

P�í�inné srážky p�ímo na VD dosáhly v období od 30.5. do 4.6.2013 celkového úhrnu 

118,9 mm, z toho v �asovém úseku 48 hodin (1.6. – 3.6.2013) celkem 63,3 mm. Na p�ítoku 

do VD Záskalská se v pr	b�hu povod
ové epizody vyskytlo hned n�kolik díl�ích vln. 

Nejvyšší bilan�n� vyhodnocený p�ítok do nádrže VD Záskalská byl 2.6.2013 v 21.30 hod. 

o velikosti 9,95 m3.s-1 (Q5-10), prakticky identický p�ítok nastal i v samotném záv�ru 
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povod
ové epizody dne 10.6.2013 v 18.30 hod. Hladina v nádrži kulminovala 2.6.2013 

v 22.00 hod. na úrovni kóty 449,08 m n.m. p�i odtoku 9,85 m3.s-1 (Q5-10) a následn� p�i tém��

identických hodnotách i p�i další vln� dne 10.6. okolo 18.30 hod. V pr	b�hu povodn� tak 

došlo k mírnému p�ekro�ení hodnoty neškodného odtoku z nádrže (7,5 m3.s-1). Objem 

povod
ové vlny nad hodnotou dlouhodobého pr	m�rného p�ítoku �inil 2,90 mil. m3. 

V podstat� identicky probíhala povod
ová situace i na níže položeném VD Dráteník 

(hráz se nachází 1,2 �.km pod VD Záskalská). P�ítok do této nádrže je dán sou�tem odtoku 

z VD Záskalská a p�ísp�vkem pr	toku z malé plochy mezipovodí (3,1 km2). Hladina v nádrži 

dosáhla nejvyšší úrovn� dne 10.6.2013 v 19.10 hod., kdy kulminovala na úrovni kóty 

417,09 m n.m. p�i odtoku okolo 10,0 m3.s-1 (Q5-10). V pr	b�hu povodn� tak došlo k mírnému 

p�ekro�ení hodnoty neškodného odtoku z nádrže 7,5 m3.s-1 a dosažení limitu pro 3. SPA. 

3.2.12 VD SUCHOMASTY

Povod
ová vlna na práv� rekonstruovaném VD Suchomasty nezp	sobila žádné 

významné škody. Veškerá d	ležitá za�ízení pro p�evod vody (p�eliv, spadišt�, skluz, spodní 

výpusti) fungovala po celou dobu povodn� bez omezení, probíhající �inností na stavb�

nebyla omezena jejich kapacita. 

Hladina p�ed nástupem povodn� byla udržována okolo kóty 258,70 m n.m., tj. 1,4 m 

pod úrovní hrany bezpe�nostního p�elivu z d	vodu probíhajících stavebních prací 

(rekonstrukce návodního líce koruny hráze, spodních výpustí, zkapacitn�ní bezpe�nostního 

p�elivu, spadišt�, skluzu a odpadního koryta). Významné srážkové úhrny se na VD 

Suchomasty vyskytly již 29.5.2013, a to v úhrnu 17,8 mm. V dalším období (od 30.5. do 

4.6.2013) bylo na vodním díle nam��eno celkem 97,8 mm srážek. �etné intenzivní srážkové 

úhrny vyvolaly odtokovou odezvu v celém povodí Suchomastského potoka a vyvolaly �adu 

díl�ích povod
ových vln. Celkem se jednalo o šest díl�ích pr	tokových vln. První povod
ová 

vlna plnila uvoln�ný zásobní prostor v nádrži již b�hem 31.5.2013 p�i odtoku 0,70 m3.s-1, 

tj. max. kapacita obou v�tví spodních výpustí, druhá povod
ová vlna zap�í�inila vzestup 

hladiny vody v nádrži postupn� až na úrove
 hrany bezpe�nostního p�elivu (1.6.2013 

v 17.30 hod.). Ke kulminaci p�ítoku došlo p�i t�etí vln� dne 1.6.2013 ve 22.30 hod. p�i 

p�ibližn� 8,9 m3.s-1, což odpovídá úrovni Q2-5. Transforma�ní ú�inek byl z d	vodu zapln�né 

ovladatelné kapacity nádrže (p�edchozí vlny) zanedbatelný, proto nastala kulminace odtoku 

z nádrže bezprost�edn� po kulminaci p�ítoku 1.6.2013 ve 23.00 hod. p�i pr	toku 8,7 m3.s-1

a kót� hladiny vody v nádrži na úrovni 260,42 m n.m. (32 cm nad hranou p�elivu). Následn�

p�ítok a odtok z nádrže dále kolísal v závislosti na pr	b�hu dalších p�ítokových vln (3.6., 9.6. 
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a 10.6.). Hodnota kulmina�ního p�ítoku a odtoku byla z d	vodu probíhajících stavebních 

prací v odtokovém koryt� ur�ena na základ� rekonstruovaného pohybu hladiny vody v nádrži 

(odtok p�elivem). 

V pr	b�hu povodn� došlo na odtoku z nádrže k mírnému p�ekro�ení orienta�ní 

hodnoty neškodného odtoku (Q1-Q2) a p�ekro�ení limitu pro 2. SPA. 

Rekonstruované VD Suchomasty povod
ovou epizodu bezpe�n� p�evedlo, b�hem 

následujícího období byla hladina v nádrži postupn� snižována za využití max. kapacity 

spodních výpustí (0,70 m3.s-1) p�i�emž reten�ní prostor byl op�t zcela uvoln�n až dne 

17.6.2013. 

3.3 ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA

3.3.1 VLTAVSKÁ KASKÁDA

Nádrže Vltavské kaskády byly na povod
ovou událost, která za�ala v noci ze soboty 

1.6. na ned�li 2.6.2013, p�ipraveny v souladu s p�edpov��mi �HMÚ. V sobotu ráno 1.6.2013 

byl v nádržích Vltavské kaskády vytvo�en celkový volný prostor o objemu cca 180 mil. m3 - 

na VD Lipno I., VD Orlík a VD Slapy. Jednalo se o objem o velikosti dvojnásobku 

vymezeného reten�ního prostoru v nádržích Vltavské kaskády. 

Manipulace na Vltavské kaskád� probíhaly v souladu s tím, jaký byl pr	b�h pr	toku 

na neregulovatelné Berounce a Sázav�. Regulace pr	toku ve Vltav� umožnila p�ípravu 

protipovod
ových opat�ení na dolním úseku Vltavy pod kaskádou, jednalo se o umíst�ní lodí 

do ochranných p�ístav	, vyst�hování náplavek, zav�ení protipovod
ových uzáv�r	, výstavba 

mobilních protipovod
ových opat�ení, atd. Díky t�mto provedeným protipovod
ovým 

opat�ením pak byla dolní tra� Vltavy a p�ilehlé území p�ipraveny na možnost dalšího zvýšení 

pr	toku. 

Po kulminaci dolní Vltavy plnila Vltavská kaskáda funkci, kdy jednak obnovovala 

volný prostor k zadržení vody  a zárove
 docházelo ke snižování pr	toku na úseku Vltavy 

pod kaskádou s cílem snížit kulminaci dolního toku Labe. 

V reakci na nep�íznivou p�edpov�� byl ve dnech po kulminaci až do 11.6.2013 

udržován vyšší odtok, aby se vytvo�il prostor pro transformaci p�ípadných dalších zvýšených 

pr	tok	. Vytvá�ení volného prostoru bylo v tomto p�ípad� možné rychleji, protože již byla 

provedena všechna protipovod
ová opat�ení na dolním úseku Vltavy pod kaskádou a na 

Labi a prázdn�ní tak mohlo probíhat vyšším odtokem – povod
ovými stavy. Tímto zp	sobem 
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byl, p�ed p�edpovídanou druhou vlnou povodní, v rámci Vltavské kaskády vytvo�en volný 

objem o velikosti cca 215 mil. m3. 

3.1.3.1 VD ORLÍK

Na vodním díle Orlík byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace 

a ochranný objem nádrže byl zcela volný. Již od 20.5.2013 byla snižována hladina v nádrži 

Orlík s ohledem na p�edpov�di srážek pro následující období. I p�es postupn� se zvyšující 

pr	toky se nádrž prázdnila postupn� zvyšovaným odtokem až do 1.6.2013. Hladina v nádrži 

byla p�ed za�átkem povodn� 1.6.2013 na kót� 348,68 m n.m., tj. v nádrži byl vytvo�en volný 

prostor o objemu 121,5 mil. m3. Dle p�edpov�di �HMÚ vydané 1.6. v 18.30 m�l p�ítok do VD 

Orlík v následujících dvou dnech výrazn� stoupat a kulminovat na hodnot� 910 m3.s-1. 

Následn� byla p�edpov�� na základ� dalších informací dále up�es
ována. 

Vlivem extrémních srážek v noci na ned�li 2.6. za�al p�ítok do nádrže prudce stoupat, 

zatímco odtok byl udržován konstantní s ohledem na probíhající zabezpe�ovací práce na 

dolním toku Vltavy. Nádrž se tedy v pr	b�hu ned�le 2.6.2013 rychle plnila. Po dokon�ení 

prací na protipovod
ových opat�eních na dolní Vltav� byl v odpoledních hodinách skokov�

navýšen odtok a pln�ní nádrže se tím mírn� zpomalilo. P�edpov�� kulmina�ního p�ítoku do 

VD Orlík byla v pr	b�hu dne p�tkrát navýšena z p	vodních 910 m3.s-1 na 2.087 m3.s-1. P�ítok 

do VD Orlík kulminoval v noci na pond�lí 3.6.2013 na hodnot� cca 2.300 m3.s-1, což 

odpovídá hodnot� Q100. P�esná doba kulminace a velikost kulmina�ního p�ítoku se bude 

ješt� dále vyhodnocovat. 

B�hem pond�lí 3.6.2013 se nádrž VD Orlík i nadále plnila, odtok byl regulován tak, 

aby pr	tok ve Vltav� v profilu Praha-Malá Chuchle nep�esáhl hodnotu 2.900 m3.s-1. V 17.30 

dosáhla hladina v nádrži kóty 353,58 m n.m, tj. 2 cm pod maximální kótou hladiny v nádrži. 

Jelikož byl v té dob� p�ítok do nádrže stále vyšší, než odtok, bylo nutné p�istoupit k zvýšení 

odtoku z nádrže tak, aby hladina již dále nestoupala. Reten�ní prostor nádrže byl tedy využit 

na maximum. Kulmina�ní odtok z VD Orlík �inil 1.950 m3.s-1. Díky zvýšení odtoku se nádrž 

za�ala prázdnit a byl vytvo�en prostor pro další regulaci odtoku v závislosti na kulminaci na 

Berounce. 

Další manipulace na odtoku z VD Orlík probíhaly podle požadavk	 na zlepšení 

situace na dolní Vltav� a Labi. Zárove
 se však zrychlen� vytvá�el volný prostor v nádrži 

s ohledem na nep�íznivou p�edpov�� srážek na následující dny a možnost p�íchodu druhé 

povod
ové vlny. Minimální kóty 346,42 m n.m. dosáhla hladina vody v nádrži odpoledne dne 

11.6.2013, volný objem �inil 170,7 mil m3. Srážky vypadlé ve dnech 9. – 10.6.2013 zp	sobily 
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pouze lokální vzestup pr	tok	, proto bylo dne 11.6.2013 rozhodnuto o postupném navýšení 

hladiny vody v nádrži zp�t na obvyklou letní kótu. 

Po celou dobu pr	chodu povod
ové vlny byl odtok z VD Orlík regulován, 

neovladatelný odtok z nádrže nenastal. Reten�ní prostor v nádrži Orlík byl využit p�edevším 

k oddálení nástupu povodn� na dolním toku Vltavy a aby mohla být provedena pot�ebná 

protipovod
ová opat�ení. Kulmina�ní pr	tok se poda�ilo snížit o cca 350 m3.s-1. 

3.2.3.1 VD KAMÝK

Na vodním díle Kamýk byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace. 

V nádrži není vymezen ochranný prostor a manipulace byly �ízeny v t�sné spolupráci s VD 

Orlík. Maximální odtok z nádrže byl dán odtokem z VD Orlík, tj. cca 1.950 m3.s-1. Po celou 

dobu pr	chodu povod
ové vlny byl odtok z VD Kamýk regulován, neovladatelný odtok 

z nádrže nenastal. 

3.3.3.1 VD SLAPY

Na vodním díle Slapy byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace. 

V nádrži není vymezen reten�ní prostor proto nádrž povod
ovou vlnu netransformovala, ale 

pouze p�evád�la. Manipulace byly �ízeny v t�sné spolupráci s VD Orlík a VD Kamýk 

a v závislosti na p�ítocích z drobných vodních tok	 v mezipovodí, které v kulminaci dávaly 

cca 200 m3.s-1. Maximální odtok z VD Slapy byl 2.010 m3.s-1. 

Po odezn�ní kulminace povod
ové vlny se za�al zrychlen� vytvá�et volný prostor 

v nádrži s ohledem na nep�íznivou p�edpov�� srážek na následující dny a možnost p�íchodu 

druhé povod
ové vlny. Dne 7.6.2013 bylo v souladu s instrukcemi Úst�edního krizového 

štábu rozhodnuto o snížení hladiny VD Slapy pod kótu 269,10 m n.m., a to za ú�elem 

vytvo�ení volného prostoru pro transformaci p�ípadných dalších zvýšených pr	tok	. 

Minimální kóty 267,98 m n.m. dosáhla hladina vody v nádrži dopoledne dne 11.6.2013, volný 

objem �inil 29,5 mil m3. Srážky vypadlé ve dnech 9. – 10.6.2013 zp	sobily pouze lokální 

vzestup pr	tok	, proto bylo dne 11.6.2013 rozhodnuto o postupném navýšení hladiny vody 

v nádrži zp�t nad minimální letní kótu 269,10 m n.m. 

Po celou dobu pr	chodu povod
ové vlny byl odtok z VD Slapy regulován, 

neovladatelný odtok z nádrže nenastal. Vzhledem k extrémním p�ítok	m z mezipovodí byla 

p�ekro�ena maximální hladina v nádrži. 
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3.4.3.1 VD ŠT�CHOVICE

Na vodním díle Št�chovice byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace. 

V nádrži není vymezen ochranný prostor a manipulace byly �ízeny v t�sné spolupráci s VD 

Orlík, VD Kamýk a VD Slapy. Maximální odtok z nádrže byl dán odtokem z VD Slapy, tj. cca 

1.995 m3.s-1. Po celou dobu pr	chodu povod
ové vlny byl odtok z VD Št�chovice regulován, 

neovladatelný odtok z nádrže nenastal. Vzhledem k extrémní velikosti povodn� byla 

n�kolikrát krátkodob� p�ekro�ena maximální hladina v nádrži. 

3.5.3.1 VD VRANÉ

Na vodním díle Vrané byla p�ed p�íchodem povodn� normální provozní situace. 

V nádrži není vymezen ochranný prostor a manipulace byly �ízeny v t�sné spolupráci s VD 

Orlík, VD Kamýk, VD Slapy a VD Št�chovice a v návaznosti na pr	tok v �ece Sázav�

a Kocáb�. Maximální odtok z nádrže byl cca 2.231 m3.s-1. Po celou dobu pr	chodu 

povod
ové vlny byl odtok z VD Vrané regulován, neovladatelný odtok z nádrže nenastal. 

Vzhledem k extrémní velikosti povodn� byla n�kolikrát krátkodob� p�ekro�ena maximální 

hladina v nádrži. 

3.3.2 VD ŠVIHOV

P�ed nástupem povodn� byl z vodního díla udržován odtok na úrovni cca 1,4 m3.s-1, 

hladina byla ustálena na kót� cca 376,92 m n.m. Do dosažení reten�ního prostoru tedy 

zbývalo cca 8 cm a celý reten�ní prostor byl volný pro p�ípadnou transformaci povod
ové 

vlny. 

Dne 30.5.2013 v ranních hodinách byl zvýšen odtok z VD na 9 m3.s-1 v o�ekávání 

možnosti zvýšení p�ítok	 v následujících dnech. 1.6.2013 v 8.00 byl dále zvýšen odtok na 

15 m3.s-1. V tuto chvíli byl celý odtok stále realizován spodními výpustmi a p�es malou vodní 

elektrárnu. Hladina stále pozvolna stoupala a o den pozd�ji bylo dosaženo hrany 

bezpe�nostního p�elivu a za�al neovladatelný odtok. Odtok se postupn� samovoln� zvyšoval 

se stále stoupajícími p�ítoky a zvyšující se hladinou. Dne 4.6.2013 v 10.30 byly uzav�eny 

spodní výpusti a MVE. D	vodem uzav�ení byla snaha nezhoršovat jakost vody pro 

vodárenský odb�r a využít pro transformaci zvýšených pr	tok	 horní partie prostoru nádrže, 

kde p�ír	stek výšky hladiny reprezentuje mnohem vyšší objem zadržené vody, než v partiích 

nižších. V dob� uzav�ení spodních výpustí byl dosažen kulmina�ní odtok z nádrže na úrovni 

49,9 m3.s-1. Maximální hladiny na kót� 377,61 m n.m. bylo dosaženo 5.6.2013 v dopoledních 

hodinách a na této úrovni se hladina udržela n�kolik hodin, než za�al její pozvolný pokles. 
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Kulmina�ní p�ítok do nádrže �inil, dle m��ení z limnigraf	 na hlavních p�ítocích, 

104 m3.s-1. Po dobu n�kolika týdn	 po této povod
ové události byla hladina stále nad úrovní 

bezpe�nostního p�elivu a odtok se samovoln� snižoval s klesající hladinou. D	vodem bylo 

nezhoršování jakosti vody pro vodárenský odb�r. 

3.3.3 VD �ERPACÍ STANICE LIBE�

Na VD �S Libe
 bylo manipulováno v souladu s manipula�ním a provozním �ádem 

vodního díla. První manipulace na �S Libe
 prob�hla 2.6. 2013 po prohlídce potáp��	

v mezivratí obou vrat. 

2.6.2013 15:00  došlo k napušt�ní vakového jezu. 

15:00 uzav�ení vrat Doky – Rokytka tekla svým korytem dále do Vltavy 

15.15 p�íprava �erpadel prohlídkou potáp��	

15:40 za�átek �erpání reten�ního prostoru (pomocí t�í �erpadel) 

17:20 uzav�ení vrat Rokytka a vypušt�ní vakového jezu 

Následn� stále stoupal p�ítok Rokytkou 

18:00 všechna �erpadla v provozu (p�i plném výkonu) a stálé stoupání hladiny 

Následn� bylo zajišt�no �išt�ní �eslí. 

B�hem ve�erních hodin došlo k p�ekro�ení maximální hladiny, která byla uvažována 

pro bazén dok	. Pr	tok Rokytky stále neklesal. Vzhledem k výši pr	toku z Rokytky bylo 

zaznamenáno zvýšení hladiny v docích nad úrove
 hladiny ve Vltav�. V okamžiku rozdílu 

cca 25 cm byla provedena manipulace s vraty na docích. Tyto byly pootev�eny a byla 

srovnána úrove
 hladiny ve Vltav� a docích, tak aby nedocházelo ke zbyte�nému vzdouvání 

vody za PPO. (manipulace byla provedena celkem 5x). Maximální dosažená úrove
 hladiny 

v docích (za PPO) byla 185,08 m n.m. a to 4.6. v 5:45. Hladina vody ve Vltav� byla 185,40 m 

n.m. Následn� došlo k poklesu hladiny (i pr	toku Rokytky) a hladiny 183,00 m n.m. bylo 

dosaženo 5.6. cca v 01:45. (hladina ve Vltav� byla 184,40). Dále docházelo k postupnému 

snižování hladiny a po�tu používaných �erpadel. 

Provoz �erpací stanice byl ukon�en 11.6.2013 v 19:45. B�hem provozu �S došlo ke 

dv�ma poruchám. První porucha nastala 2.6. na �erpadle �. 2 a byla odstran�na b�hem 15 

min. (jednalo se o vým�nu pojistek). Druhá porucha nastala 5.6. na �erpadle �. 6 kdy došlo 

k poškození frekven�ního m�ni�e a spálení motoru �erpadla. (�erpadlo do konce provozu 
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nebylo opraveno a v sou�asné dob� opravu zajiš�uje vlastník). P�i této poruše byl již 

dostate�ný výkon �erpání zajišt�n zbylými �erpadly. 
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4. PROVOZNÍ SITUACE NA VODNÍCH TOCÍCH

Na tocích a vodních dílech ve správ� Povodí Vltavy, státní podnik byly p�ed 

nástupem povodn� i b�hem ní provád�ny zabezpe�ovací práce, které jsou dány zákonnými 

povinnostmi správc	 vodních tok	. 

4.1 DÍL�Í POVODÍ HORNÍ VLTAVY

4.1.1 VLTAVA NAD VD LIPNO

�HP 1-06-01-001 až 1-06-01-121 

Na horním toku Vltavy nad VD Lipno prob�hla povode
 ve dvou (10 dní) po sob�

jdoucích vlnách. První povod
ová vlna byla výrazn� v�tší. Byla zp	sobena velmi intenzivní 

srážkovou �inností v pr	b�hu 1.6. a 2.6.2013, kdy napršelo na tomto území 90 – 123 mm 

srážek. Na Teplé Vltav� v profilu Lenora došlo k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 

v 8.10 p�i pr	toku 63,2 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10. 

V profilu Chlum došlo také k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 13.00 p�i pr	toku 

90,2 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q5. Na Studené Vltav�

v profilu �erný K�íž došlo k p�ekro�ení 1. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 11.50 p�i pr	toku 

36,8 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5 – Q10. P�i druhé 

povod
ové vln� nedošlo v povodí Vltavy nad VD Lipno k dosažení SPA. Nikde na toku 

Vltavy nad VD Lipno nedošlo k vyb�ežení do zástavby. 

4.1.2 VLTAVA POD VD LIPNO – PO SOUTOK S MALŠÍ

�HP 1-06-01-122 až 1-06-01-216 

Vltava na toku pod VD Lipno byla sice významn� ovliv
ována manipulacemi na 

vodním díle, ale srážková �innost byla tak výrazná, že p�ítok do Vltavy z mezipovodí byl 

extrémní. Nam��ené srážky �inily 70 – 100 mm. Na vlastním toku Vltavy pod VD Lipno 

prob�hla povode
 v jedné vln�. V profilu Vyšší Brod byla kulminace až po n�kolika dnech po 

skon�ení srážkové �innosti z d	vodu postupných manipulací. Došlo zde k p�ekro�ení 

3. SPA. Kulminace byla 7.6.2013 v 10.00 p�i pr	toku 131 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5. Mnohem výrazn�jší vzestupy dosahovala Vltava na svém 

dalším úseku. V profilu Záto
 byl p�ekro�en 3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 10.20 p�i 
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pr	toku 202 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5 – Q10. V profilu 

�eský Krumlov – Spolí byl také p�ekro�en 3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 12.00 p�i 

pr	toku 225 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� <Q10. Na toku Vltavy 

pod VD Lipno došlo k vyb�ežení mimo koryto, došlo k mírným zaplavením vodáckých 

tábo�iš�, v �eském Krumlov� – Spolí došlo k zaplavení n�kterých zahrádká�ských oblastí. 

P�ímo ve m�st� �eský Krumlov se provád�ly zabezpe�ovací práce. Provád�lo se pytlování 

na levém b�ehu v Rybá�ské ulici, dále na náplavce pod Lazebnickým mostem. Nedošlo 

k významn�jším zaplavení nemovitostí, v�tšinou se vše týkalo zejména sklepních prostor	

budov. 

Extrémní vzestupy byly i na Pole�nici a Chvalšinském potoce. Nam��ené srážky byly 

kolem 80 – 100 mm. Na t�chto tocích prob�hla povode
 ve dvou vlnách (10 dní) po sob�

jdoucích. S tím, že první povod
ová vlna byla extrémní a p�i druhé došlo k dosažení pouze 

1. SPA na dolním toku Pole�nice v �eském Krumlov�. V profilu Chvalšiny byl p�ekro�en 

3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 9.50 p�i pr	toku 22,7 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5. V Novosedlech na Pole�nici byl také p�ekro�en 3. SPA. 

Kulminace byla 2.6.2013 v 9.30 p�i pr	toku 46,9 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní 

pr	tok hodnot� Q10 – Q20. Nejvýrazn�jší vzestupy byly na Pole�nici v �eském Krumlov�, kde 

byl výrazn� p�ekro�en 3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 11.20 p�i pr	toku 106 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q20 – Q50. Na toku Pole�nice došlo 

k významným škodám. Došlo zde k zaplavení rekrea�ních a zahrádká�ských oblastí. 

U sportovní haly v �eském Krumlov� došlo k významné b�ehové nátrži. Došlo k podemletí 

komunikace za Grafitem. 

Intenzivní srážky zasáhly i povodí Kremžského potoka. V Brlohu bylo nam��eno 

74 mm srážek. Vzestup byl i na tomto toku velmi výrazný, v profilu Brloh došlo k p�ekro�ení 

3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 9.00 hod. p�i pr	toku 21,1 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5. P�i druhé povod
ové vln� nedošlo k dosažení SPA. P�ímo 

v obci Brloh došlo k vyb�ežení vody z koryta a k zaplavení n�kolika nemovitostí. V K�emži 

došlo k zaplavení mlýna, dále došlo k zaplavení n�kolika rekrea�ních objekt	 v obci Holubov. 

Zejména na dolním toku Kremžského potoka došlo k výrazným škodám na korytu a b�ezích 

potoka a došlo zde k poškození ú�elové komunikace. 

Na Vltav� nad �eskými Bud�jovicemi v profilu B�ezí došlo k výraznému p�ekro�ení 

3. SPA (tém�� o 100 cm). Kulminace byla 2.6.2013 v 15.10 hod. p�i pr	toku 420 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q20 – Q50. V Boršov� nad Vltavou byly 
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provád�ny zabezpe�ovací práce v podob� pytlování zejména na pravém b�ehu, došlo 

k vyb�ežení vody do vodáckého tábo�išt�. K zaplavení nemovitostí nedošlo. 

4.1.3 MALŠE NAD VD �ÍMOV

�HP 1-06-02-001 až 1-06-02-038 

Na horním toku Malše prob�hla povode
 ve dvou (asi 10 dní) po sob� jdoucích 

vlnách. První povod
ová vlna probíhala v d	sledku intenzivní srážkové �innosti stejn� jako 

na Vltav� ve dnech 1.6. – 2.6.2013. Nam��ené srážky v Novohradských horách byly 80 –

 110 mm. První povod
ová vlna byla výrazn� v�tší než druhá. Na Malši v profilu Kaplice 

došlo p�i první povod
ové vln� k výraznému p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 

v 16.40 hod. p�i pr	toku 81,2 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� <Q10. 

P�i druhé povod
ové vln� nedošlo k dosažení SPA. V Kaplici došlo k zaplavení �ásti 

m�stského parku, k vyb�ežení do zástavby nedošlo. Dále došlo k zaplavení n�kterých 

rekrea�ních objekt	 a chatových osad. 

Na �erné v profilu Li�ov došlo p�i první povod
ové vln� také k výraznému p�ekro�ení 

3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 12.20 hod. p�i pr	toku 82,3 m3.s-1. Hydrologicky 

odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10. P�i druhé povod
ové vln� došlo ke krátkodobému 

dosažení 2. SPA. Na toku �erné došlo k zaplavení �ásti intravilánu obce Benešov nad 

�ernou, dále došlo k vyb�ežení vody do n�kterých tábo�iš� a chatových osad. 

Pod soutokem t�chto �ek na Malši v profilu Po�ešín došlo p�i první povod
ové vln�

také k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 110 cm). Kulminace byla 2.6.2013 v 17.00 hod. p�i 

pr	toku 180 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� <Q20. P�i druhé 

povod
ové vln� došlo jen k p�ekro�ení 1. SPA. Na tomto úseku toku došlo k vyb�ežení 

a zaplavení n�kolika nemovitostí v chatových osadách. 

4.1.4 MALŠE POD VD �ÍMOV

�HP 1-06-02-039 až 1-06-02-080 

Na toku Malše pod vodním díle �ímov prob�hla povode
 také ve dvou po sob�

jdoucích vlnách. �eka Malše pod vodním dílem �ímov byla �áste�n� ovliv
ována 

manipulacemi na vodním díle. Na odtoku z VD �ímov byl p�i první povod
ové vln� p�ekro�en 

3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 22.10 p�i pr	toku 153 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10. P�i druhé povod
ové vln� se vypoušt�l z VD maximální 

neškodný odtok (tj. 40 m3.s-1), proto došlo jen k p�ekro�ení 1. SPA. 
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Výrazný vzestup vykazovala celá �eka Stropnice. Z vodního díla Humenice (kde došlo 

p�i první povod
ové vln� k napln�ní celého reten�ního prostoru a odtok byl realizován p�es 

bezpe�nostní p�eliv) byl odtok v dob� kulminace 2.6.2013 ve 20.40 na hodnot� 17,8 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5 – Q10. V profilu Borovany došlo p�i 

první povod
ové vln� k p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 3.6.2013 v 17.30 hod. p�i pr	toku 

29,9 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q2 – Q5. P�i druhé povod
ové 

vln� došlo jen k p�ekro�ení 1. SPA. Na dolním toku Stropnice pod soutokem se Svinenským 

potokem došlo v profilu Pašínovice p�i první povod
ové vln� k p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace 

byla 2.6.2013 v 13.50 p�i pr	toku 105 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok 

hodnot� Q10 – Q20. P�i druhé povod
ové vln� nedošlo k dosažení SPA. Na toku Stropnice 

došlo k rozliv	m v chatových osadách v katastrálních územích St�ížov, Koma�ice, 

Pašínovice. Dále došlo k rozsáhlým rozliv	m v lokalit� Borovanský mlýn a v úseku toku mezi 

obcemi Borovany a Pet�íkov. V Pet�íkov� došlo i k vyb�ežení vody do �ásti intravilánu obce. 

Na Svinenském potoce došlo také k výraznému vzestupu. V profilu Trhové Sviny 

došlo p�i první povod
ové vln� k p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 11.30 hod. 

p�i pr	toku 23,9 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10. P�i druhé 

povod
ové vln� došlo jen ke krátkodobému dosažení 1. SPA. 

V d	sledku výrazného p�ítoku ze Stropnice a zejména vlastního mezipovodí Malše 

(drobné vodní toky) došlo na dolním toku Malše v profilu Roudné p�i první povod
ové vln�

k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 110 cm). Kulminace byla 3.6.2013 ve 4 hod. p�i pr	toku 

236 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10 – Q20. P�i druhé 

povod
ové vln� došlo jen k p�ekro�ení 1. SPA. Na dolním toku Malše došlo k rozsáhlým 

rozliv	m na zem�d�lské plochy zejména mezi obcemi Plav a Vidov. V obci Doudleby došlo 

k zaplavení objektu mlýna a n�kolika rekrea�ních objekt	. Malše vyb�ežila do intravilánu 

obce Plav, kde došlo k zaplavení n�kolika nemovitostí. Mezi obcemi Vidov a Roudné došlo 

zejména na pravém b�ehu k významným rozliv	m, bez zasažení nemovitostí. V intravilánu 

obce �eské Bud�jovice nedošlo k vyb�ežení do zástavby, došlo jen k zaplavení 

zahrádká�ské oblasti a sportovišt� na pravém b�ehu mezi Malým a Velkým jezem. 

4.1.5 MEZIPOVODÍ VLTAVA – SOUTOK S MALŠÍ AŽ VLTAVA – SOUTOK S LUŽNICÍ

�HP 1-06-03-001 až 1-06-03-080 

Pod soutokem s Malší v profilu �eské Bud�jovice došlo také k výraznému p�ekro�ení 

3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 18 hod. p�i pr	toku 628 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 
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kulmina�ní pr	tok hodnot� Q20 – Q50. Na dolním toku Vltavy nedošlo k vyb�ežení do 

zástavby. V �eských Bud�jovicích se provád�ly zabezpe�ovací práce na pravém b�ehu 

Jiráskova náb�eží (výstavba mobilního protipovod
ového hrazení). 

V Hluboké nad Vltavou došlo k zaplavení �ástí obce s názvem „Hamry“. Dále pod VD 

Hn�vkovice došlo k zaplavení mlýna na jezu Hn�vkovice. Ve m�st� Týn nad Vltavou došlo 

k vyb�ežení na pravý b�eh do m�stské �ástí Podskalí. Došlo zde k zaplavení zahrad 

a nemovitostí ležící mezi �ekou a silnicí (náb�eží 5. kv�tna). Dále došlo v Týn� nad Vltavou 

k zaplavení m�stského parku a parkovišt�. Zatopen byl penzion U Vora�e v prostoru 

vývazišt�. 

Na Dobrovodském potoce došlo k zaplavení garáží, parkovišt� u supermarketu 

Terno, zahrádká�ské oblasti v lokalit� „na �ín�“. Dále došlo k vyb�ežení v m�stské �ásti 

Suché Vrbné z d	vodu ucpání n�kolika technologických p�echod	 p�es koryto potoka. 

Na toku Kyselá voda poblíž soutoku s Vltavou došlo k protržení levého b�ehu. 

Spole�n� s vodou z Vltavy došlo k zaplavení relaxa�ního areálu Závlahy. 

Na Bezdrevském potoce v profilu Netolice došlo k výraznému p�ekro�ení 3. SPA 

(o 91 cm). Kulminace byla 2.6.2013 v 10.30 hod. p�i pr	toku 52 m3.s-1. Hydrologicky 

odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� < Q20. P�i druhé povod
ové vln�, která zde byla také 

výrazn� nižší, došlo k dosažení 1. SPA. V obci Netolice došlo k zaplavení n�kolika 

nemovitostí, dále došlo k zaplavení objekt	 v obci Pode�išt�. 

4.1.6 LUŽNICE

�HP 1-07-01-002 až 1-07-04-118 

V povodí Lužnice prob�hla povode
 také ve dvou po sob� jdoucích vlnách s tím, že 

první povod
ová vlna byla výrazn� vyšší než druhá. První povod
ovou vlnu zp	sobily 

intenzivní srážky, které zasáhly celé povodí Lužnice a Nežárky. Nejintenzivn�jší srážky byly 

na Táborsku a Milevsku a v Novohradských horách. Na horním toku Lužnice v profilu Nová 

Ves došlo k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 3.6.2013 v 3.40 hod. p�i pr	toku 99,4 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� <Q10. P�i druhé povod
ové vln� došlo jen 

k dosažení 1. SPA. 

Na Dra�ici v profilu Klikov došlo p�i první povod
ové vln� také k p�ekro�ení 2. SPA. 

Kulminace byla 4.6.2013 v 6.30 p�i pr	toku 22,1 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní 

pr	tok hodnot� >Q5. P�i druhé povod
ové vln� došlo jen ke krátkodobému dosažení 1. SPA. 
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Na Dra�ici došlo k velkým rozliv	m zejména mezi Františkovem a soutokem s Lužnicí. Došlo 

zde i k zaplavení nemovitostí. 

Pod soutokem Lužnice a Dra�ice v profilu Pila� došlo p�i první povod
ové vln�

k p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 3.6.2013 v 22.40 hod. p�i pr	toku 120 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10 – Q20. P�i druhé povod
ové vln�

došlo ke krátkodobému dosažení 2. SPA. Na celém horním toku Lužnice došlo k rozsáhlým 

rozliv	m do �í�ní inundace. Silnice mezi Suchdolem nad Lužnicí a Klikovem byla zaplavena 

vodou z p�etékající pískovny. Dále zde došlo k zaplavení tábo�išt� a n�kolika rekrea�ních 

nemovitostí mezi soutokem s Košt�nický potokem a silni�ním mostem pod jezem Pila�. 

V obci Majdalena došlo k zaplavení vodáckého tábo�išt� a n�kolika sklep	 v obci.  

Na Košt�nickém potoce nedošlo k dosažení povod
ové aktivity.  

Pod Novo�eckými Splavy došlo na Staré �ece v profilu Kazdovna p�i první povod
ové 

vln� k dosažení 2. SPA. Kulminace byla 4.6.2013 v 12.00 p�i pr	toku 48,3 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� <Q5. P�i druhé povod
ové vln� se 

manipulovalo tak, že nedošlo na Lužnici na rybníku Rožmberk k dosažení SPA. Na Nové 

�ece v profilu Mláka došlo p�i první povod
ové vln� k p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 

5.6.2013 v 1.30 hod. p�i pr	toku 75,5 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok 

hodnot� Q10. P�i druhé povod
ové vln� došlo k op�tovnému p�ekro�ení 2. SPA. Na Nové 

�ece došlo k také k výrazným rozliv	m, krom� úseku mezi Novým �adovem a jezem 

Weinzetel. K zaplavení nemovitostí nedošlo.  

Na Lužnici pod Rožmberkem v profilu Frahelž došlo díky manipulacím na rybníku 

k opakovanému p�ekro�ení 1. SPA. Kulminace byla 11.6.2013 v 3.40 hod. p�i pr	toku 

35,8 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5. 

Na Nežárce prob�hla povode
 jen v jedné vln�. Na horním toku pod soutokem 

Kamenice a Žirovnice v profilu Rodvínov došlo k dosažení 3. SPA. Kulminace byla 3.6.2013 

v 5.00 p�i pr	toku 43,7 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� <Q10. Na 

Kamenici a Žirovnici došlo pouze k lokálnímu vyb�ežení do luk a polí. V obci Jarošov nad 

Nežárkou došlo k zaplavení komunikace. V profilu Lásenice došlo k dosažení 3. SPA. 

Kulminace byla 3.6.2013 v 13.10 hod. p�i pr	toku 65.2 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q5. Na dolním toku Nežárky pod Novou �ekou v profilu Hamr 

došlo k výraznému p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 5.6.2013 v 6.00 hod. p�i pr	toku 

136 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q20. Na dolním toku Nežárky 

se projevila druhá povod
ová vlna z Lužnice spíše zastavením poklesu hladiny. Na horním 
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toku Nežárky mezi Jind�ichovým Hradcem a soutokem s Novou �ekou docházelo k lokálnímu 

vyb�ežení vody z koryta. V obci Dolní Skrýchov došlo k zaplavení komunikace a n�kolika 

nemovitostí. V obci Lásenice došlo k zaplavení komunikace a n�kolika sklep	 obytných 

budov. Na Nežárce pod soutokem s Novou �ekou došlo k výrazným rozliv	m, bylo zde 

zaplaveno n�kolik chatových kolonií (Zadní Dv	r, Pávkov, Vodi�kova t	
). K zaplavení 

nemovitostí pro trvalé bydlení nedošlo. 

Na Hamerském potoce v profilu Old�iš došlo také k dosažení 3. SPA. Kulminace byla 

4.6.2013 v 17.20 hod. p�i pr	toku 19,4 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok 

hodnot� Q20. Na Hamerském potoce došlo k vyb�ežení vody mimo koryto pod obcí Jind�iš až 

k rybníku Vajgar, zaplavení komunikací v obci Jind�iš. 

Na Studentském potoce na VD Karhov došlo k porušení potrubí odvád�jící vodu pod 

hráz, tím došlo k zamok�ení podhrází a paty vzdušného svahu hráze. Byly provedeny 

zabezpe�ovací práce, které spo�ívaly v rozebrání a znovuosazení potrubí a vým�na 

poškozeného potrubí. 

Na �ernovickém potoce v profilu Tu�apy prob�hla povode
 dokonce ve t�ech po 

sob� jdoucích vlnách. První z nich byla nejv�tší a došlo k p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 

2.6.2013 v 16.20 hod. p�i pr	toku 12,2 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok 

hodnot� Q1. Druhá povod
ová vlna byla po dvou dnech a došlo k p�ekro�ení 2. SPA. T�etí 

povod
ová vlna byla nejmenší. Kulminace byla 10.6.2013 po p�ekro�ení 1. SPA. Na 

�ernovickém potoce došlo k výrazným rozliv	m V Tu�apech, Dvorcích, Sedle�ku 

a Zv�roticích. K zaplavení nemovitostí nedošlo. 

Na Chotovinském potoce došlo k vyb�ežení prakticky na celém toku. V Sezimov� Ústí 

došlo k zaplavení chat, zahrad a sou�ásti obytných nemovitostí. Dále zde došlo k zaplavení 

sportovního areálu, zahrádká�ské kolonie (Ozv�na). U soutoku s Lužnicí byl zaplaven park 

u Benešovy vily, v budov� m�stského ú�adu byly �ízen� zaplaveny sklepní prostory pitnou 

vodou, aby se zabránilo statickému poškození budovy. V obci Zárybni�ná Lhota došlo 

k zaplavení n�kolika nemovitostí z d	vodu poškození a p�elití protipovod
ové hráze. 

Na st�edním a dolním toku Lužnice prob�hla povode
 ve dvou vlnách. První 

povod
ová vlna byla výrazn� vyšší než druhá. Na Lužnici v profilu Klenovice došlo 

k p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 5.6.2013 v 10 hod. p�i pr	toku 204 m3.s-1. Hydrologicky 

odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10 – Q20. P�i druhé povod
ové vln� došlo ke 

krátkodobému dosažení 3. SPA. Nejvýrazn�jší vzestup zaznamenal dolní tok Lužnice 

v profilu Bechyn�. V tomto profilu došlo vlivem intenzivní srážkové �innosti 100 mm 
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k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 264 cm). Kulminace byla 2.6.2013 v 14.40 hod. p�i 

pr	toku 561 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q100. P�i druhé 

povod
ové vln� došlo stejn� jako v Klenovicích ke krátkodobému dosažení 3. SPA. Na 

st�edním toku Lužnice od Veselí nad Lužnicí po Tábor došlo k rozliv	m do �í�ní inundace. Ve 

m�st� Veselí nad Lužnicí povod
ovou situaci výrazn� zlepšila práv� provád�ná práce na 

protipovod
ových opat�ení, došlo zde k zaplavení n�kolika nemovitostí. Dále po toku až 

k Táboru nedošlo díky dokon�eným protipovod
ovým opat�ením a jejich funk�nosti 

k zaplavení nemovitostí. V Klenovicích (Ov�ín) se provád�lo pytlování a �erpání vody. 

K zaplavení nemovitostí nedošlo. Po celém toku Lužnice došlo k rozliv	m do zahrad, 

chatových kolonií a tábo�iš�. Na dolním toku Lužnice došlo k nejv�tším škodám zejména ve 

m�st� Bechyn�, kde došlo k zaplavení n�kolika nemovitostí na obou b�ezích, stejn� tak zde 

došlo k zaplavení komunikací. Další zaplavené nemovitosti a komunikace byly v obcích 

�ernýšovice a Dobronice. Po celém úseku toku v úseku od Tábora až po soutok s Vltavou 

došlo k zaplavení rekrea�ních objekt	 a budov mlýn	. V Dobronicích, v lokalit� „Na Papírn�“ 

došlo k sesunu svahu a zni�ení p�íjezdové komunikace k chatám. 

Na Bechy
ském potoce došlo k zaplavení �ásti m�sta Veselí nad Lužnicí (Na 

Chmelnici). Došlo zde k zaplavení komunikace, zahrádek, sklep	 n�kolika obytných budov. 

Tento výrazný vzestup dolního toku Lužnice podpo�il i výrazný p�ítok ze Smutné. 

V tomto povodí prob�hla povode
 v jedné vln�. Na jeho horním toku v profilu Božetice došlo 

k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 83 cm). Kulminace byla 2.6.2013 v 16.50 hod. p�i pr	toku 

60,1 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q50. Na dolním toku Smutné 

pod soutokem s Milevským potokem v profilu Rataje došlo také k výraznému p�ekro�ení 

3. SPA (o 98 cm). Kulminace byla 2.6.2013 ve 12.00 hod p�i pr	toku 136 m3.s-1. Hydrologicky 

odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q100. Na Smutné došlo k vyb�ežení prakticky na celém 

toku. K zaplavení nemovitostí došlo v k.ú. Bechyn�, Rataje, Srlín, Hanov, Božetice, 

Jistebnice. Dále došlo k zaplavení rekrea�ních nemovitostí a mlýn	. V lokalit� U Vyhnal	

došlo k destrukci rybníka Na Drážkách (U Kakos	).  

Na Milevském potoce v profilu Milevsko došlo také v výraznému p�ekro�ení 3. SPA 

(o 85 cm). Kulminace byla 2.6.2013 v 6.50 hod. p�i pr	toku 59,3 m3.s-1. Hydrologicky 

odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q100. Na Milevském potoce došlo prakticky na celém 

toku k výrazným rozliv	m do �í�ní inundace. K zaplavení nemovitostí došlo v k.ú. Sepekov 

a Milevsko. Dále došlo k zaplavení rekrea�ních nemovitostí a mlýn	. 
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4.1.7 OTAVA

�HP 1-08-01-001 až 1-08-03-109 

Povodí Otavy bylo také zasaženo výraznými srážkami. Ve vrcholových �ástech 

Šumavy spadlo více než 100 mm. Povode
 zde prob�hla také ve dvou po sob� jdoucích 

vlnách. S tím, že první povod
ová vlna m�la dva vrcholy a p�i druhé povod
ové vln� nedošlo 

k dosažení povod
ových aktivit. Na Vyd�e v profilu Modrava došlo p�i první povod
ové vln�

k dosažení 3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 17.30 hod. p�i pr	toku 54,6 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q5. Na K�emelné v profilu Stod	lky 

došlo k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 20.20 hod. p�i pr	toku 45,5 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q1 – Q2. 

Na Otav� v profilu Rejštejn došlo k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 

v 19.00 p�i pr	toku 114 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q2. 

V profilu Sušice došlo také k p�ekro�ení 3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 20.20 hod. p�i 

pr	toku 205 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5 – Q10. Na Otav�

nikde nedošlo k vyb�ežení do zástavby, došlo pouze k lokálním rozliv	m do luk a les	. Na 

horním toku Otavy došlo k vyb�ežení do n�kolika tábo�iš�.  

Na Ostružné v profilu Kolínec došlo k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 3.6.2013 

v 0.10 hod. p�i pr	toku 18,9 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q2 –

 Q5. 

Na Otav� v profilu Katovice došlo také k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 3.6.2013 

v 5 hod. p�i pr	toku 242 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q5. 

Na Voly
ce v profilu Nem�tice došlo k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 

v 14.20 p�i pr	toku 95,8 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q5 – Q10. 

Pod soutokem Otavy a Voly
ky v profilu Strakonice došlo k p�ekro�ení 3. SPA. 

Kulminace byla 3.6.2013 v 7.00 hod. p�i pr	toku 334 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10. Na dolním toku Otavy v Písku došlo díky vysokému p�ítoku 

z Blanice k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 142 cm). Kulminace byla 3.6.2013 ve 13 hod. 

p�i pr	toku 548 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q20 – Q50. Na 

dolním toku Otavy nedošlo k vyb�ežení do zástavby, nej�ast�jší problémy zp	sobovaly 

zejména drobné vodní toky, kde došlo k jejich velkému rozvodn�ní. Na hodn� místech došlo 

k vyb�ežení do intravilán	 obcí a zaplavení nemovitostí a komunikací. 
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4.1.8 BLANICE NAD VD HUSINEC

�HP 1-08-03-001 až 1-08-03-027 

Povod
ová situace prob�hla ve dvou (asi 10 dní) po sob� jdoucích vlnách s tím, že 

první povod
ová vlna byla výrazn� vyšší. Srážkové úhrny, které zp	sobily první povod
ovou 

vlnu byly vyšší než 120 mm. P�i první povod
ové vln� došlo k výraznému p�ekro�ení 3. SPA. 

P�i druhé povod
ové vln� došlo jen k p�ekro�ení 1. SPA. 

V profilu Blanický Mlýn došlo k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 69 cm). Kulminace 

byla 2.6.2013 v 7.40 p�i pr	toku 60,3 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok 

hodnot� Q10 – Q20. V profilu Podedvory došlo také k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 

113 cm). Kulminace byla 2.6.2013 v 9.50 hod. p�i pr	toku 121 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� Q20 – Q50. 

4.1.9 BLANICE POD VD HUSINEC

�HP 1-08-03-028 až 1-08-03-096 

Tok Blanice pod VD Husinec byl zasažen také dv�ma povod
ovými vlnami. První 

povod
ová vlna byla zp	sobena intenzivními srážkami, které zap�í�inily výrazný vzestup 

p�ítoku do nádrže, napln�ní celého reten�ního prostoru a následn� došlo k p�evád�ní 

pr	toku p�es bezpe�nostní p�eliv. Z tohoto d	vodu došlo na odtoku z VD k p�ekro�ení 

3. SPA. Kulminace byla 2.6.2013 v 14.30 p�i pr	toku 94,8 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� <Q50. Druhou povod
ovou vlnu na p�ítoku se poda�ilo 

transformovat již v uvoln�ném reten�ním prostoru nádrže na maximální neškodný odtok 

z nádrže (tj. 15 m3.s-1). V profilu Bavorov došlo díky výraznému p�ítoku z mezipovodí p�i 

první povod
ové vln� k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 111 cm). Kulminace byla 2.6.2013 

v 17.30 hod. p�i pr	toku 186 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q50. 

Druhá povod
ová vlna byla zp	sobena intenzivní bou�kovou �inností ve�er 10.6.2013. Díky 

t�mto srážkám došlo k op�tovnému výraznému p�ekro�ení 3. SPA. Na dolním toku Blanice 

v profilu He�ma
 došlo také k výraznému p�ekro�ení 3. SPA (o 99 cm). Kulminace byla 

3.6.2013 v 7 hod. p�i pr	toku 199 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot�

<Q50. P�i druhé povod
ové vln� došlo ke krátkodobému dosažení 3. SPA. Na celém toku 

Blanice došlo k rozsáhlým rozliv	m do inundace. Došlo k vyb�ežení vody a zaplavení 

n�kolika obcí, m�st a komunikací. Na �ad� míst se provád�ly evakuace osob. Jednalo se 

o obce Husinec, Strunkovice nad Blanicí, Bavorov v lokalit� „na Drahách u koupališt�“, 

chatovou oblast v okolí klapkového jezu ve Vod
anech, Milenovice, Protivín a Putim; 
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prakticky všechny obce a m�sta na toku �eky Blanice. Velké rozlivy a zaplavování obcí 

a komunikací zp	sobovaly všechny drobné vodní toky v povodí Blanice.  

Na Zlatém potoce v profilu Hracholusky došlo p�i první povod
ové vln� k výraznému 

p�ekro�ení 3. SPA (o 60 cm). Kulminace byla 2.6.2013 v 9.10 hod. p�i pr	toku 41 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� Q20 – Q50. P�i druhé povod
ové vln�

nedošlo k dosažení SPA. 

4.1.10 LOMNICE A SKALICE

�HP 1-08-04-001 až 1-08-04-065 

Povodí Lomnice a Skalice bylo zasaženo jen jednou povod
ovou vlnou, kterou 

zp	sobily intenzivní srážky z 1.6. na 2.6.2013. Na horním toku Lomnice v profilu Blatná došlo 

k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 3.6.2013 v 14.50 hod. p�i pr	toku 31,7 m3.s-1. 

Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� <Q5. Na dolním toku v profilu Dolní 

Ostrovec došlo také k p�ekro�ení 2. SPA. Kulminace byla 3.6.2013 v 19.10 p�i pr	toku 

57,7 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok hodnot� >Q5. V Miroticích došlo 

k zaplavení vodních zdroj	 a tím k preventivnímu odstavení vodovodu. Jinak nikde 

k vyb�ežení do zástavby nedošlo.  

Na horním toku Skalice v profilu Zadní Po�í�í došlo k dosažení 3. SPA. Kulminace 

byla 2.6.2013 v 3.30 hod. p�i pr	toku 43,3 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulmina�ní pr	tok 

hodnot� Q20 – Q50. Na dolním toku v profilu Varvažov došlo také k p�ekro�ení 3. SPA. 

Kulminace byla 2.6.2013 v 16.00 hod. p�i pr	toku 75 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal 

kulmina�ní pr	tok hodnot� Q10 – Q20. Na toku Skalice došlo v Rožmitálu pod T�emšínem 

k zaplavení zahrádek a komunikace na pravém b�ehu v dolní �ásti m�sta a tím k od�íznutí 

obytných dom	 v zahrádkách. V Mirovicích byla zaplavena místní komunikace v místní �ásti 

Zámostí a vodní zdroje, dále zde došlo k zaplavení �OV. V celém úseku toku došlo 

k vyb�ežení do luk v záplavovém území. 

4.2 DÍL�Í POVODÍ BEROUNKY

4.2.1 MŽE

�HP 1-10-01-002 až 1-10-01-196 

V povodí Mže i na vodním toku samotném bylo v pr	b�hu povodn� v �ervnu 2013 

zaznamenáno n�kolik díl�ích vln. První povod
ová vlna prob�hla na v�tšin� tok	 3.6.2013. 
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Již 1.6. v 8.00 hod. bylo z VD Lu�ina navýšen odtok na 8,77 m3.s-1 (Q1-2). Díky 

p�íznivému vývoji hydrologické situace v povodí Mže byl o necelých 12 hodin pozd�ji odtok 

z VD op�t snížen až na hodnotu 3,55 m3.s-1. P�ítok do VD Lu�ina kulminoval 2.6. v 23.30 

hod. o velikosti 9,08 m3.s-1 (Q1-2), odtok z nádrže byl touto dobou konstantní 3,55 m3.s-1. 

V profilu Ko�ov se již 1.6.2013 projevilo p�echodné navýšení odtoku z VD Lu�ina mírným 

vzestupem pr	toku. Po snížení odtoku z výše uvedeného vodního díla došlo i zde k poklesu 

hladin a následn� již vlivem deš�ových srážek k op�tovnému vzestupu. Kulminace prob�hla 

3.6.2013 ve 3.00 hod. p�i pr	toku 28,7 m3.s-1 (Q2-5). Hamerský potok v profilu Planá 

kulminoval p�i této vln� dne 3.6.2013 v 8.40 hod. Pr	tok 8,68 m3.s-1 odpovídá Q1-2. Kosový 

potok kulminoval pozd�ji. Nejvyšší pr	tok byl na Kosovém potoce v profilu Svahy – T�ebel 

zaznamenán 3.6.2013 v 18.20 hod. o hodnot� 19,6 m3.s-1 (Q2). Úhlavka se obecn�

vyzna�uje déle trvajícím dotokem. Její kulminace ve St�íb�e prob�hla až 4.6.2013 v 1.10 hod. 

p�i pr	toku 27,9 m3.s-1 (Q2-5). Limnigrafická stanice na Mži v profilu St�íbro zaznamenala 

nejvyšší pr	tok o hodnot� 84,5 m3.s-1 (Q2-5) dne 3.6. v 15 hod. Touto dobou byl již po 

kulminaci Úterský potok, který dosáhl v profilu Trpísty maxima již 3.6.2013 v 4.10 hod. p�i 

pr	toku 19,4 m3.s-1 (< Q2), i celkový p�ítok do VD Hracholusky. Ten byl bilan�n� vyhodnocen 

na 110 m3.s-1 (Q2-5) dne 3.6. v 16.30 hod. 

Druhá povod
ová vlna prob�hla v povodí Mže 11.6.2013. Intenzivní deš�ové srážky 

ze dne 10.6. však nepostihly celé povodí, ale p�edevším Mariánskoláze
sko (levob�ežní 

p�ítoky Mže - Hamerský potok, Kosový potok), povodí Úterského potoka a také oblast okolí 

Ný�an. Na Hamerském potoce a Úterském potoce byly zaznamenány dokonce vyšší 

kulmina�ní pr	toky než p�i první vln�, ale objemy této díl�í povod
ové vlny byly výrazn�

nižší. Hamerský potok v Plané kulminoval 11.6. v 6.40 hod. p�i pr	toku 9,46 m3.s-1 (Q2). 

Úterský potok v Trpístech kulminoval p�i pr	toku 21,2 m3.s-1 (Q2) dne 11.6. v 3.40 hod. 

Bilan�ní p�ítok do nádrže VD Hracholusky dosáhl nejvyšších hodnot p�i této druhé vln� již 

10.6. v 23.30 hod. o velikosti 96,4 m3.s-1 (> Q2). Velký vliv na to m�ly i menší nepozorované 

p�ítoky ústící p�ímo do nádrže, jejichž povodí byla zasaženo velmi intenzivními deš�ovými 

srážkami. Tyto zp	sobily zejména v okolí Ný�an (Ný�any, Rochlov, Úlice …) p�i již zcela 

nasycené p	d� p�ímý povrchový odtok srážkové vody z okolních (zejména pak 

zem�d�lských) pozemk	 a následné problémy s tím spojené v n�kolika obcích. 

Vodní dílo Hracholusky po celou dobu trvání povod
ové epizody ovladateln�

regulovalo odtok. Od 4.6. do 13.6.2013 byl udržován odtok na hranici neškodné hodnoty 

okolo 55 m3.s-1 (< Q1) a dolní tok Mže pod hrází VD tak nebyl povod
ovou epizodou 

prakticky zasažen. 
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Na jezech k nimž Povodí Vltavy, státní podnik vykonává právo hospoda�ení bylo po 

celou dobu povodn� manipulováno podle aktuální provozní situace a v souladu s platným 

povolením k nakládání s vodami a manipula�ními �ády (vyhrazování jez	 a propustí). Ve 

vzdutí pohyblivého jezu na Mži v Plzni (Štruncovy sady) byla p�ekro�ena provozní tolerance 

úrovn� hladiny v nadjezí v d	sledku výrazného zp�tného vzdutí z toku Berounky, hradící 

klapky jezu byly po celou dobu povodn� v souladu s M� zcela sklopené. 

Celkov� lze povodí Mže považovat až na výjimky za oblast povodní mén�

zasaženou, na pr	b�h povodn� na dolním toku a v soutokovém plze
ském uzlu m�l pozitivní 

vliv transforma�ní ú�inek vodního díla Hracholusky. 

4.2.2 RADBUZA

�HP 1-10-02-001 až 1-10-02-108, v�etn� 1-10-04-001 

Vzhledem k množství deš�ových srážek a jejich �asovému rozložení bylo i povodí 

Radbuzy zasaženo n�kolika díl�ími povod
ovými vlnami. Na Radbuze v Tasnovicích za�ala 

hladina vody stoupat v noci na 31.5.2013. První díl�í kulminace prob�hla 1.6.2013 

v 3.10 hod. p�i pr	toku 14,4 m3.s-1 (Q1). Touto dobou se na �erném potoce a Zub�in�, které 

reagovaly na srážky velmi rychlými vzestupy i následnými poklesy pr	tok	, jednalo již 

o druhou vlnu, ovšem v obou p�ípadech pouze okolo limitu pro 1. SPA. Ve Sta
kov� bylo 

dne 1.6. v 16.00 hod. p�ekro�en limit pro 3. SPA a hladina v toku dále stoupala, stejn� tak 

jako celá st�ední a dolní Radbuza vlivem dotoku. 

Nejvyšší zaznamenané kulminace na tocích v horní �ásti povodí byly v noci z 2. na 

3.6.2013. �erný potok v Klen�í a Zub�ina v Domažlicich kulminovaly již p�ed p	lnocí. �erný 

potok p�i pr	toku 9,1 m3.s-1 2.6.2013 v 19.30 hod., Zub�ina m�la díl�í kulminaci na hodnot�

6,6 m3.s-1 (Q1-2) dne 2.6.2013 v 19.40 hod. V celém povodí Radbuzy byla nehorší situace 

pravd�podobn� na toku Merklínky v jejímž povodí (Švihovská vrchovina, masiv Korábu) byly 

srážky nejvydatn�jší. Merklínka kulminovala v profilu Újezdec na st�edním toku ve 20.00 hod. 

Dle orienta�ní m�rné k�ivky se zde kulmina�ní pr	tok mohl pohybovat i okolo 40 – 50 m3.s-1. 

V oficiálním hlásném profilu kategorie B v Merklín� není doposud k dispozici m�rná k�ivka 

pr	tok	. K dispozici je zde ale zaznamenaný kulmina�ní stav okolo 240 cm na kontrolním 

vodo�tu dne 3.6.2013 v 0.10 hod., který vysoce p�ekro�uje limit pro 3. SPA. Z t�chto 

skute�ností lze s velkou mírou pravd�podobnosti vyvozovat, že v díl�ím povodí Merklínky se 

mohlo jednat o povode
 s dobou opakování 50 – 100 let. Tomu nasv�d�ují i následky 



Zpráva o povodni správce vodních tok� v �ervnu 2013 

v díl�ích povodích Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy 

47

zp	sobené povodní jak v samotném Merklín� tak i v obcích nacházejících se mezi 

Merklínem a Stodem. 

Vlivem vydatných plošn� omezených lokálních srážek v horní �ásti povodí došlo na 

Radbuze v Tasnovicích k prudkému vzestupu pr	toku o tém�� 40 m3.s-1. Maximum 

o hodnot� 48,4 m3.s-1 (<Q10) bylo dosaženo 3.6.2013 v 3.40 hod. Tato vlna se pozd�ji 

projevila i v profilu Sta
kov. Díl�í kulminace ve Sta
kov� prob�hla 2.6.2013 v 22.20 hod. p�i 

pr	toku 78,5 m3.s-1. Následný pokles však trval jen n�kolik hodin a do profilu limnigrafické 

stanice dorazila zmín�ná vlna z horního toku (Tasnovice). Op�tovný vzestup pr	toku se 

zastavil až na hodnot� 98,6 m3.s-1 (Q5-10) dne 3.6.2013 v 18.30 hod, což byl nejvyšší 

dosažený stav v pr	b�hu celé povodn�. V profilu Lhota kulminovala Radbuza 3.6.2013 ve 

13 hod. p�i pr	toku 94,5 m3.s-1 (Q5-10). Tato hlavní kulminace byla zap�í�in�na jednak 

dotokem vlny z horní �ásti povodí (od Sta
kova) ale významn� se na ní podílela i povod
ová 

vlna postupující z Merklínky, po Zub�in� druhého nejv�tšího p�ítoku Radbuzy. Poslední vlna 

postupující z horní �ásti povodí v kombinaci s rychlými poklesy pr	tok	 na tocích (zejména 

Merklínka) v mezipovodí již pozd�ji nezp	sobila zhoršení situace na dolním toku a došlo tak 

pouze ke zpomalení poklesu s menší s podružnou kulminací, která nep�esáhla v profilu 

Lhota úrove
 z 3.6.2013 ve 13 hod.  

Poslední série deš�ových srážek a s tím spojené vzestupy hladin na tocích v povodí 

Radbuzy byly zaznamenány ješt� 9. a 10.6.2013. Výsledkem toho bylo op�t dosažení limit	

SPA a N-letostí pr	tok	 obdobných jako p�i první povod
ové vln� z p�elomu kv�tna a �ervna, 

tedy okolo Q1-2 na horních tocích, Q2-5 na st�edním a dolním toku Radbuzy. Kulminace však 

nep�ekro�ily hodnoty dosažené dne 3.6.2013, krom� profilu Domažlice, kde Zub�ina 

kulminovala dne 10.6. v 15.50 hod na hodnot� 6,7 m3.s-1 (Q1-2). Na Merklínce byly tentokráte 

pr	toky výrazn� nižší, stejn� tak jako p�í�inné úhrny srážek, a kulminace pr	toku zde 

dosáhla pouze hodnot okolo Q1-2. 

Nejvyšší odtok z vodního díla �eské Údolí o velikosti 129 m3.s-1 (Q10) nastal 3.6.2013 

v 13.20 hod. Krom� p�ítoku samotné Radbuzy se na celkové hodnot� významn� projevil 

i p�ísp�vek Lu�ního potoka, který ústí p�ímo do nádrže (nepozorované mezipovodí). Jakákoli 

významn�jší transformace povod
ové vlny nádrží tohoto vodního díla nebyla možná 

s ohledem na velmi velký objem povod
ové vlny a režim hospoda�ení této nádrže. 

Na Radbuze se pozitivn� projevuje možnost rozlivu povod
ových vln do velmi široké údolní 

nivy na st�edním a dolním toku, kdy dochází k významné transformaci z hlediska snížení 

kulmina�ních pr	tok	. To dokladuje i skute�nost, že kulmina�ní pr	toky v profilu Lhota a 

Sta
kov jsou obvykle na podobné úrovni (p�i plošných epizodách) i když Radbuza mezi 
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Sta
kovem a Lhotou odvod
uje ješt� relativn� velké mezipovodí o ploše 480 km2 (zejména 

Merklínka, Ho�ina, Chuchla…). P�i této povodni bylo navíc zajímavým faktem, že Radbuza 

ve Sta
kov� kulminovala vlivem více okolností dokonce o šest hodin pozd�ji než ve Lhot� p�i 

mírn� vyšším kulmina�ním pr	toku. 

Na jezech, k nimž Povodí Vltavy, státní podnik vykonává právo hospoda�ení, bylo po 

celou dobu povodn� manipulováno podle aktuální provozní situace a v souladu s platným 

povolením k nakládání s vodami a manipula�ními �ády (vyhrazování pohyblivých jez	 a 

propustí). 

Celkov� lze povodí Radbuzy považovat až na výjimky za oblast touto povodní spíše 

st�edn� zasaženou s kulmina�ními pr	toky na úrovni max. Q10. Výjimku tvo�í povodí 

Merklínky (p�ípadn� i n�kterých dalších menších p�ítok	), kde lze s velkou mírou 

pravd�podobnosti vyvozovat, že došlo k povodni s delší dobou opakování (50 – 100 let). 

4.2.3 ÚHLAVA

�HP 1-10-03-001 až 1-10-03-088 

Povodí Úhlavy bylo v pr	b�hu povod
ové epizody zasaženo srážkovými úhrny 

zna�n� rovnom�rn�, a proto byly pozorovány zna�né rozdíly mezi N-letostí kulmina�ních 

pr	tok	 v jednotlivých díl�ích povodích. Na horní Úhlav� a p�ítocích do Úhlavy byla 

pozorována série díl�ích kulminací ve dnech 31.5., 2.6. a 10.6.2013. Hydrogramy 

z limnigrafických profil	 na dolní Úhlav� se vyzna�ují pouze kulminací dne 3.6. a 

p�echodným vzestupem pr	tok	 na konci povod
ové epizody dne 11.6., resp. 12.6. 

První vzestupy pr	tok	 byly pozorovány 31.5.2013. Téhož dne prob�hly na v�tšin�

horních tok	 ješt� druhé kulminace, v obou p�ípadech v�tšinou pod úrovní Q1, na Úhlav�

v Klatovech p�i Q1-2. 

K významnému zhoršení situace došlo vlivem srážek z 1.6. a následn� 2.6.2013. 

Hlavní povod
ová vlna tak m�la, s výjimkou dolního toku Úhlavy, dv� kulminace, p�i�emž 

druhá, vyvolaná srážkami z 2.6., byla vyšší. P�ítok do vodního díla Nýrsko �inil 27,3 m3.s-1

(Q5-10) dne 2.6.2013 v 2.30 hod., respektive 33,1 m3.s-1 (> Q10) dne 2.6.2013 v 18.30. Odtok 

z VD byl udržován ovladateln� pod úrovní Q1 p�i maximu pod hranicí neškodného odtoku 9,0 

m3.s-1. V Janovicích nad Úhlavou na Jelence prob�hla povod
ová vlna dle záznamu 

limnigrafické stanice 2.6.2013 v 20.00 hod. p�i pr	toku 19,0 m3.s-1 (Q1). Také na Chodské 

Úhlav� odhadujeme s ohledem na dostupné informace kulmina�ní pr	tok nejvýše na úrovni 

okolo Q1 – Q2. Nejvyšší pr	tok pozorovaný v profilu Klatovy-Tajanov na Úhlav� dne 2.6.2013 
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v 7.50 hod. byl 59,3 m3.s-1 (Q5-10). O den pozd�ji, 3.6. v 8.10 hod. pak 68,5 m3.s-1 (Q10). Na 

Mochtínském potoce v Sob�ticích byl zaznamenán díl�í kulmina�ní pr	tok o hodnot�

5,9 m3.s-1 (Q1) dne 2.6.2013 v 1.20 hod., maximum pak 2.6. ve 20.10 hod. o velikosti 

8,7 m3.s-1 (Q1-2). Obdobný pr	b�h vrcholu povod
ové epizody byl zaznamenán i na Drnovém 

potoce v Klatovech. Zde byl dne 2.6.2013 v 0.00 hod. pr	tok 13,5 m3.s-1 (Q1-2), stejný den ve 

22.00 hod. pak 22,6 m3.s-1 (Q2-5). Výrazn� vyšších N-letostí, než v p�ípad� Mochtínského 

a Drnového potoka, bylo dosaženo na To�nickém potoce. Již p�i kulminaci 2.6. v 7.10 hod. 

bylo dosaženo pr	toku 22,0 m3.s-1 (Q5-10) a následn� 3.6. v 4.30 hod. hodnoty 30,0 m3.s-1

(Q10). Dolní tok Úhlavy kulminoval vlivem dotoku jednotlivých vln ze všech �ástí povodí mírn�

nad úrovní Q20. V P�ešticích bylo dosaženo maxima o velikosti pr	toku 162 m3.s-1 (Q20-50) dne 

3.6.2013 v 4.30 hod., ve Št�novicích kulminovala Úhlava o hodinu d�íve, tedy 3.6. ve 3 hod., 

p�i pr	toku 170 m3.s-1 (> Q20). 

V záv�ru povod
ové epizody se vyskytla v povodí Úhlavy ješt� jedna díl�í vlna 

s výrazn� nižšími dosaženými hodnotami pr	tok	, maximáln� okolo Q1-2. Na horních tocích 

se v�tšinou jednalo o dv� menší vlny ve dnech 9. a 10.6.2013 s kulminacemi pod Q1, na 

st�ední Úhlav� se pak jednalo o jedinou kompaktní vlnu s maximy dne 11.6.2013 okolo 

hodnot Q1-2, respektive 12.6. p�i Q1 na dolní Úhlav�. 

Na jezech, k nimž Povodí Vltavy, státní podnik vykonává právo hospoda�ení, bylo po 

celou dobu povodn� manipulováno podle aktuální provozní situace a v souladu s platným 

povolením k nakládání s vodami a manipula�ními �ády (vyhrazování pohyblivých jez	 a 

propustí). Ve vzdutí pohyblivého jezu Tajanov na Úhlav� se na poklesové povod
ové v�tvi 

hladina do�asn� pohybovala lehce mimo provozní toleranci z d	vodu poruchy koncového 

spína�e automatického ovládacího mechanismu  (bylo nutno manipulovat ru�n�). Na jezu 

v Lubech na Drnovém potoce bylo povod
ovým orgánem p�ed prognózovanou poslední 

povod
ovou vlnou dne 9.6. na�ízeno preventivní úplné vyhrazení št�rkové propusti nad 

rámec manipula�ního �ádu (standardn� zajiš�uje vyhrazování automatika, bylo tomu tak i 

v pr	b�hu hlavní povod
ové vlny). V d	sledku tohoto opat�ení hladina v nadjezí tohoto 

vodního díla poklesla na n�kolik dní pod stanovenou provozní úrove
. 

Celkov� lze povodí Úhlavy považovat za oblast touto povodní relativn� významn�

zasaženou zejména pak na dolním toku. Lepší situace byla v horní �ásti povodí 

s kulmina�ními pr	toky na úrovni max. okolo Q10. Na horní a �áste�n� i st�ední Úhlav� tomu 

bylo tak i v d	sledku velmi významného transforma�ního efektu vodní nádrže Nýrsko. 

V d	sledku postupného nep�íznivého soub�hu povod
ových vln se všech jednotlivých 

p�ítok	 extremita kulminací pr	toku sm�rem po toku Úhlavy nar	stala až na hodnoty okolo 
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Q20-50 na st�edním a dolním toku (P�eštice, Št�novice). Pozitivn� se na Úhlav� projevuje 

možnost rozsáhlých rozliv	 do inunda�ních území v n�kterých úsecích na st�edním a dolním 

toku v d	sledku �ehož dochází k �áste�né transformaci povod
ových vln. 

4.2.4 BEROUNKA PO SOUTOK S KLABAVOU (M�STO PLZE�
A MEZIPOVODÍ)

�HP 1-10-04-002 až 1-10-04-004 a 1-11-01-001 až 1-11-01-005 

V profilu Plze
 - Bílá Hora hladina v Berounce plynule stoupala již od 31.5.2013. 

Hodnota kulmina�ního pr	toku byla ovlivn�na zejména Úhlavou a Radbuzou. Korytem dolní 

Mže protékal po celou dobu povodn� tém�� konstantní pr	tok, jelikož odtok z VD 

Hracholusky byl manipulacemi udržován na hodnot� okolo 55 m3.s-1 (< Q1). 

Berounka v Plzni kulminovala ve dvou vlnách velmi krátce po sob� p�i prakticky 

identických pr	tocích. Dotokem Úhlavy se kulminace na Bílé Ho�e vyšplhala k hodnot�

387 m3.s-1 (Q10) dne 3.6.2013 v 7 hod. O necelých 8 hodin pozd�ji, v 14.30 hod., bylo po 

p�echodném poklesu dosaženo stejného pr	toku vlivem postupného dotoku Radbuzy. 

Maximální hladina vystoupala 74 cm nad limit pro 3. SPA. 

V záv�ru povod
ové epizody došlo ješt� jednou k op�tovnému vzestupu hladin 

vodních tok	. Jednou z nejvíce postižených oblastí p�ívalovými srážkami ze dne 10.6.2013 

bylo povodí Vejprnického potoka (He�manova Hu�, Ný�any). Vejprnický potok v Plzni 

Skvr
anech kulminoval dne 11.6.2013 v 21.10 hod. p�i hladin� na vodo�tu 101 cm (v profilu 

prozatím nestanovena m�rná k�ivka ani SPA). Nejvyšší pr	tok na Berounce v profilu Bílá 

Hora však dosáhl p�i této druhé události pouze hodnoty 143 m3.s-1 (Q1-2) p�i vodním stavu 

mírn� nad úrovní limitu pro 2. SPA, a to p�i ploché kulminaci trvající od 11.6. 22.40 hod. do 

12.6.2013 9.10 hod. 

Berounka v Plzni ovlivnila úrove
 hladiny od profilu Bílá Hora zp�tným vzdutím 

zejména v nejníže položené oblasti ve �tvrti Roudná. Jednalo se hlavn� o okolí Lu�ní ulice 

(sportovní areály, zahrádká�ské kolonie, n�kolik dalších objekt	). Hust� zastav�né a trvale 

obydlené území v této plze
ské �tvrti však povode
 prakticky neohrozila, a to i díky relativn�

klidnému pr	b�hu povodn� na dolní Mži (pozitivní ú�inek VD Hracholusky) a také díky 

ú�inku v minulosti dokon�ených protipovod
ových opat�ení (odstran�ní valu, povod
ový 

pr	leh, úprava meandru koryta Berounky …). Tok Berounky tak v samotné Plzni 

a bezprost�edn� pod ní významn�jší problémy nezp	sobil, jednalo se spíše o lokální 

záležitosti �i omezení (kanaliza�ní sí� apod.). 
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4.2.5 ÚSLAVA

�HP 1-10-05-001 až 1-10-05-063 

Povodí Úslavy bylo deš�ovými srážkami v pr	b�hu celé povod
ové epizody postiženo 

velmi nerovnom�rn�. Horní tok Úslavy nebyl výrazn�ji ovlivn�n a kulminace prob�hly pod 

úrovní Q2 vesm�s p�i nižších SPA. Odlišná situace byla v povodí Bradavy a Kornatického 

potoka pramenících v Brdech, kde byly naopak srážky vydatn�jší a nejvyšší dosažené 

pr	toky se zde pohybovaly i okolo hodnot Q10. 

První díl�í povod
ová vlna prob�hla dne 31.5.2013. V povodí horní Úslavy se jednalo 

o pr	toky hluboko pod Q1. Na Bradav� byl zaznamenán vrchol první povod
ové vlny 31.5. 

v 5.30 hod. o hodnot� 13,2 m3.s-1 (Q2). O necelých 15 hodin pozd�ji (31.5. v 20.10 hod.) 

prob�hla druhá kulminace, tentokrát o velikosti pr	toku 16,1 m3.s-1 (Q2-5). Úslava v Koterov�

kulminovala p�i této díl�í události 31.5.2013 v 9.00 hod. p�i pr	toku 40,7 m3.s-1 (< Q1), 

respektive 1.6. v 1.30 hod. o hodnot� 61,3 m3.s-1 (Q1-2). 

Na Bradav� byl dosažen maximální pr	tok profilem Žákava dne 1.6.2013 v 22.40 

hod. o velikosti 27,4 m3.s-1 (Q10). Hlavní povod
ová vlna na samotné Úslav� prob�hla v noci 

z 2.6. na 3.6.2013. V profilu Prádlo bylo p�i kulminaci dne 3.6. v 0.30 hod. dosaženo hodnoty 

pr	toku 23,2 m3.s-1 (Q1-2) p�i 3. SPA. Ve Ždírci Úslava kulminovala p�i pr	toku 32,6 m3.s-1

(< Q1) dne 3.6. v 4.30 hod. mírn� pod limitem pro 3. SPA. Ve stanici Koterov bylo 

zaznamenáno maximum 133 m3.s-1 (Q5-10) dne 3.6. ve 3 hod. p�i vodním stavu 75 cm nad 

limitem pro 3. SPA. 

K p�echodnému zvýšení pr	tok	 v povodí dolní Úslavy došlo ješt� 10.6.2013. 

Intenzivními srážkami bylo zasaženo p�edevším povodí Bradavy. V Žákav� prob�hla tato 

díl�í povod
ová vlna p�i kulmina�ním pr	toku 22,7 m3.s-1 (Q5-10) dne 10.6. v 16.30 hod. 

V Koterov� na Úslav� pak vlivem dotoku došlo k vzestupu pr	toku až na hodnotu 64,3 m3.s-1

(Q1-2), a to 10.6. v 23:10 hod. 

Celkov� lze povodí Úslavy považovat za oblast touto povodní spíše st�edn�

zasaženou s kulmina�ními pr	toky max. na úrovni Q10. Problémy zp	sobila Úslava tradi�n�

v Plzni v oblasti silni�ního mostu, kde bylo ohroženo n�kolik nemovitostí. Jinde se jednalo 

spíše o lokální problémy (Blovice, chatové osady…).
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4.2.6 KLABAVA

�HP 1-11-01-006 až 1-11-01-040 

Povod
ová epizoda z kv�tna a �ervna 2013 se v povodí Klabavy odehrála hned 

v n�kolika povod
ových vlnách. Vzhledem k nasycenosti povodí byly reak�ní doby na 

p�í�inné srážky v tomto povodí velmi krátké. 

První výrazné vzestupy hladin p�išly již 30.5.2013 ve ve�erních hodinách v reakci na 

srážky, které se vyskytovaly v pr	b�hu dne v pramenné oblasti v Brdech. Krátce po p	lnoci 

dne 31.5. byl na Klabav� v profilu Hrádek p�ekro�en limit pro 3. SPA. Maximální pr	tok p�i 

první vln� o hodnot� 30,7 m3.s-1 (Q2-5) nastal 31.5. v 1.30 hod. Tato vlna postupovala dále po 

toku a byla jako jediná výrazn� transformována v nádrži vodního díla Klabava. Ostatní vlny, 

vzhledem k rychlému vy�erpání pln� ovladatelné kapacity nádrže a objemu povod
ových vln 

p�icházejících bezprost�edn� po sob�, nemohla nádrž VD Klabava s ohledem na její 

parametry již ú�inn�ji transformovat. 

Druhá vlna prob�hla na horním toku Klabavy ješt� b�hem dne 31.5. Její parametry 

nedosáhly hodnot vlny první. Na dolním toku, pod vodním dílem Klabava, se však p�i této 

vln� jednalo teprve o první díl�í kulminaci, jelikož první vlna byla nádrží VD Klabava výrazn�

snížena. Odtok z VD byl 44,0 m3.s-1 (Q2-5) dne 31.5.2013 v 20.00 hod., v Nové Huti pak 31.5. 

v 23.30 hod. o velikosti 52,4 m3.s-1 (Q2-5) p�i 3. SPA. 

Po krátkodobém poklesu pr	tok	 a další vln� srážek následoval op�tovný výrazný 

vzestup. B�hem dvou dn	 byly zaznamenány další dv� vlny, v po�adí již t�etí a �tvrtá, 

s pr	toky okolo hodnot Q10 na horních tocích a p�es Q20 na dolním toku Klabavy. V Hrádku 

se jednalo o dv� tém�� identické kulminace. T�etí vlna kulminovala dne 1.6.2013 v 22.10 

hod. p�i hodnot� pr	toku 52,0 m3.s-1 (Q5-10), �tvrtá p�i 53,6 m3.s-1 (<Q10) dne 2.6. 23.10 hod. 

Na n�kterých mezipovodích, na vodním díle Klabava a také na dolním toku tyto díl�í 

kulminace nebyly tak vyrovnané. P�ítok do VD Klabava dne 1.6. v 22.30 hod. �inil 119 m3.s-1

(Q10-20), o 26 hodin pozd�ji (3.6. v 0.30 hod.) pak dokonce 131 m3.s-1 (Q20). Transforma�ním 

ú�inkem nádrže (neovladatelnou retencí) byl odtok snížen na hodnoty 101 m3.s-1 (Q10) dne 

2.6.2013 v 3.00 hod., respektive 115 m3.s-1 (Q10-20) dne 3.6. v 4.00 hod. V Nové Huti pak byla 

situace obdobná jako na odtoku z VD Klabava, jen ovlivn�na mezipovodím a pr	chodem 

vlny prostorem zatopeného lomu Ejpovice. Klabava zde kulminovala p�i pr	toku 125 m3.s-1

(Q10-20) dne 2.6. v 6.20 hod., respektive p�i nejvyšším dosaženém pr	toku za celou 

povod
ovou epizodu o velikosti 140 m3.s-1 (Q20) dne 3.6.2013 v 8 hod. 
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P�edposlední, pátá vlna z 9.6.2013 se dotkla pouze horní �ásti povodí Klabavy 

a vyzna�ovala se velmi malým objemem a nejvyšším pr	tokem okolo Q1-2. Byla pln�

zachycena v nádrži VD Klabava, kde již mezitím došlo k uvoln�ní prostoru zapln�ného 

p�edchozími vlnami. Poslední povod
ová událost nastala v povodí Klabavy 10.6. Další 

srážky zp	sobily vzestupy hladin na všech tocích, v kulminacích se jednalo o Q2-5. V Hrádku 

bylo zaznamenáno 35,2 m3.s-1 dne 10.6. v 17.20 hod., na p�ítoku do VD Klabava 56,2 m3.s-1

dne 10.6. v 22.30 hod., na odtoku pak maximum 45,0 m3.s-1 11.6. v 1.00 hod., v Nové Huti 

pr	tok 47,2 m3.s-1 dne 11.6. v 6.20 hod. vždy lehce nad limitem pro 3. SPA. 

Celkov� lze povodí Klabavy považovat za oblast touto povodní relativn� významn�

zasaženou. Extremita povodn� b�hem hlavní vlny stoupala postupn� vlivem dotoku a st�etu 

jednotlivých povod
ových vln ze všech p�ítok	 sm�rem po toku p�i kulminaci nad soutokem 

s Berounkou až p�i Q20. Jednotlivé menší p�ítoky Klabavy takové extremity pr	tok	

nedosahovaly. Problémy nastaly zejména v níže položených lokalitách na dolním toku 

Klabavy (Chrást, Dýšina), lokáln� i jinde v povodí. V obci Dýšina se projevil pozitivní efekt 

práv� dokon�eného protipovod
ového opat�ení, kdy dokon�enou hrází byla ochrán�na p�ed 

rozlivy celá �ada nemovitostí. Díl�í problémy se vyskytly s t�sn�ním jednoho z uzáv�r	 na 

odpadním kanálu od MVE. 

4.2.7 BEROUNKA PO SOUTOK SE ST�ELOU (T�EMOŠNÁ A MEZIPOVODÍ)

�HP 1-11-01-041 až 1-11-01-064 

V povodí T�emošné spadlo v pr	b�hu povod
ové epizody v období od 30.5. do 

4.6.2013 p�es 60 mm srážek. Ve stanici Ún�šov (stanice provozována Plze
ským krajem) 

byl nam��en nejv�tší srážkový úhrn za 24 hodin dne 1.6.v 10.00 o velikosti 26 mm. Tyto 

srážky, by� se nejedná o úhrny extrémní, zp	sobily v d	sledku nasycení povodí rychlé 

vzestupy hladin v povodí T�emošné i dalších menších tocích v této oblasti. 

V profilu Nev�e
 kulminovala T�emošná dne 2.6.2013 v 9.10 hod. p�i pr	toku 7,0 m3.s-

1. B�lá v Dolní B�lé, levob�ežní p�ítok T�emošné, kulminovala p�i hodnot� pr	toku 2,9 m3.s-1

dne 2.6. v 0.50 hod. Kulmina�ní pr	toky nep�ekro�ily dle dostupných údaj	 hodnotu Q5. 

Díl�í vlna se na T�emošné a tocích v jejím povodí objevila ješt� 10.6.2013 po 

intenzivních srážkách. V Nev�eni bylo dosaženo nejvyšší hodnoty 3,7 m3.s-1 dne 10.6. 

v 18.50 hod., na B�lé v Dolní B�lé byl ve stejný �as zaznamenán také kulmina�ní pr	tok 

o velikosti 1,1 m3.s-1. 
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Celkov� lze tuto díl�í �ást povodí Berounky považovat až na výjimky za oblast 

povodní spíše okrajov� zasaženou s tím, že problémy byly spíše lokálního charakteru. 

4.2.8 ST�ELA

�HP 1-11-02-001 až 1-11-02-087 

Na St�ele a v jejím povodí prob�hla povod
ová vlna v n�kolika díl�ích kulminacích p�i 

hodnotách nej�ast�ji okolo Q1-2. Výrazn�jší vzestupy hladin na tocích v povodí St�ely byly 

pozorovány až 1.6.2013. 

P�ítok do VD Žlutice se za�al výrazn�ji zvyšovat b�hem dne 1.6.2013. Po 

krátkodobém zpomalení vzestupu v ranních hodinách dne 2.6. p�išel op�tovný nár	st 

a k dosažení kulminace došlo 2.6. v 22.00 hod. p�i pr	toku 40,8 m3.s-1 (Q10). Na úsecích 

a vodních tocích nad vodní nádrží Žlutice (nejsou k dispozici m��ící stanice, s výjimkou 

p�ítokových limnigraf	 do VD na St�ele a Ratibo�ském potoce) p�edpokládáme výskyt 

kulmina�ních pr	tok	 max. na úrovni mezi Q5-10. Obdobný pr	b�h byl pozorován i na 

ostatních tocích v povodí pod vodním dílem Žlutice, ale s výrazn� nižšími kulmina�ními 

pr	toky (Q1-2). Odtok z VD Žlutice byl v pr	b�hu p�irozených kulminací p�ítok	 St�ely pod 

hrází VD, které byly vyvolány jednotlivými p�í�innými vlnami srážek, udržován na neškodné 

hodnot� 7,68 m3.s-1 (< Q1). Dne 3.6. v 16.15 hod. byla vy�erpána ovladatelná reten�ní 

kapacita nádrže a pr	tok v profilu pod VD se za�al samovoln� zvyšovat (odtok p�elivem). 

Nejvyšší odtok z vodního díla Žlutice nastal 4.6. v 7.00 hod. p�i 19,9 m3.s-1 (> Q2) a 2. SPA. 

Tento stav zp	sobil t�etí díl�í kulminaci na St�ele v profilech pod vodním dílem Žlutice, velmi 

podobnou p�edchozím. V �icho�icích byly tyto t�i vrcholy zaznamenány ve dnech 2.6.2013 

v 2.20 hod. p�i pr	toku 22,2 m3.s-1, 3.6. v 0.30 hod. o hodnot� pr	toku 24,8 m3.s-1 a 4.6. 

v 8.20 hod. o velikosti 26,1 m3.s-1 (Q1-2). V profilu Plasy byla situace v oblasti kulminací 

ovlivn�na manipulacemi na VD Plasy, které neprovozuje Povodí Vltavy, státní podnik 

(soukromý subjekt). Nejvyšší stav byl zaznamenán již p�i první vln�, a to 2.6. v 8.00 hod. p�i 

pr	toku 59,8 m3.s-1 (Q2-5) a tedy p�i p�ekro�eném limitu pro 3. SPA. 

K p�echodnému zvýšení pr	toku na St�ele došlo ješt� na za�átku druhé �ervnové 

dekády vlivem další vlny srážek. Jednalo se o dv� po sob� jdoucí vlny. Z vodního díla Žlutice 

byl udržován již konstantní odtok 8,0 m3.s-1 (Q1). P�ítoky St�ely (Velká a Malá Trasovka) 

kulminovaly 9.6. v no�ních hodinách a následn� v noci z 10. na 11.6.2013. V �icho�icích 

bylo dosaženo maxima o hodnot� 26,1 m3.s-1 (Q1-2) také p�i druhé vln� dne 10.6. v 23.40 

hod. V limnigrafické stanici Plasy byl zpo�átku p�irozený pr	b�h vlny, ovšem manipulací na 
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VD Plasy došlo op�t k ovlivn�ní situace a k dosažení pr	toku 49,6 m3.s-1 (Q2) již po prvních 

srážkách dne 10.6. v 5.20 hod. 

Celkov� lze oblast povodí St�ely lze považovat až na výjimky za oblast povodní mén�

zasaženou s tím, že problémy byly spíše lokálního charakteru a vyskytly se p�ípadn� spíše 

na menších tocích. Kulminace nep�ekro�ily pod nádrží VD Žlutice hodnotu Q2 (�áste�né 

ovlivn�ní manipulacemi na VD Plasy). Bylo tomu tak i v d	sledku velmi významného 

transforma�ního efektu vodní nádrže Žlutice. V horních partiích povodí nad VD Žlutice 

p�edpokládáme, že dosažené kulmina�ní pr	toky na jednotlivých tocích nep�ekro�ily úrove


Q5-10. 

4.2.9 BEROUNKA PO SOUTOK S LITAVKOU (ZBIROŽSKÝ POTOK, 
JAVORNICE A MEZIPOVODÍ)

�HP 1-11-02-088 až 1-11-03-064 

V mezipovodí horní Berounky (Javornice, Zbirožský potok) spadlo za celou 

povod
ovou epizodu až 100 mm srážek. Nejv�tší srážkové úhrny zaznamenané za 24 a 48 

hodin byly nap�. v Terešov� 28,9 mm za 24 hod. (31.5.2013 15.00 hod.), respektive 46,5 mm 

za 48 hod. (1.6. 17.00 hod.). Pr	b�h povod
ové vlny na t�chto menších p�ítocích Berounky 

byl podobný jako na jiných menších tocích v této oblasti (povodí Klabavy, St�ely, �erveného 

potoka…), tzn. �etné díl�í povod
ové vlny s hlavní kulminací nej�ast�ji 2. nebo 3.6.2013. 

Hlavní kulminace Rakovnického potoka v Rakovníku, kde se nachází jediná oficiáln� m��ící 

limnigrafická stanice v této oblasti, prob�hla 2.6. v 9.30 hod. p�i pr	toku 21,1 m3.s-1, tj. p�i Q2-

Q5, dne 3.6. v 19.20 hod. pak druhá povod
ová vlna o kulmina�ním pr	toku 16,0 m3.s-1. Na 

Klí�av� nad vodním dílem Klí�ava byly bilan�n� vyhodnoceny nejvyšší dosažené pr	toky 

dne 2.6.2013 v 2.30 hod. o hodnot� 13,5 m3.s-1 (Q2-5), resp. 3.6. v 20.30 o hodnot� 12,2 m3.s-

1 (> Q2). Na odtoku z VD Klí�ava bylo dosaženo maxima až 4.6. v 1.00 p�i pr	toku 11,3 m3.s-1

(Q2). První dv� povod
ové vlny VD Klí�ava transformovalo na neškodný odtok, t�etí vlna 

v d	sledku vy�erpání ovladatelné kapacity nádrže byla transformována jen �áste�n�.  

Narozdíl od profilu Plze
 - Bílá Hora, kde Berounka kulminovala dne 3.6. ve dvou po 

sob� jdoucích vlnách v 6.40 hod. a v 14.30 hod., se v Liblín� vlivem soub�h	 a kolísáni 

jednotlivých p�ítok	 Berounky jednalo o jedinou vlnu s kulminací dne 3.6. ve 14 hod. p�i 

pr	toku 635 m3.s-1 (< Q10). Ve Zbe�n� bylo dosaženo maximum pr	toku 3.6.2013 v 21.00 

hod. na hodnot� 804 m3.s-1 (Q10-20). 
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Celkov� lze tuto oblast povodí st�ední Berounky, pokud hovo�íme o menších 

p�ítocích, považovat až na výjimky za oblast povodní st�edn� zasaženou s tím, že problémy 

na menších tocích (kulminace vesm�s do Q5) byly i s ohledem na charakter osídlení spíše 

lokálního charakteru. Pr	tok s kulminací nad Q5 nelze s ohledem na pozorované úhrny 

srážek vylou�it pravd�podobn� na Zbirožském potoce (není zde doposud oficiální m��ení). 

Výjimku v hodnocení tvo�í samotný tok Berounky, kde pod Plzní vlivem všech jejích p�ítok	

postupn� docházelo k nár	stu kulmina�ních pr	tok	 a jejich extremity. Ve Zbe�n� kulminace 

Berounky prob�hla p�i pr	toku s dobou opakování až tém�� 20 let. Na st�ední Berounce 

došlo k zatopení �ásti vodáckých tábo�iš�, n�kterých rekrea�ních ale i trvale obydlených 

objekt	 (nap�.: Liblín …). 

4.2.10 LITAVKA (LITAVKA A �ERVENÝ POTOK)

�HP 1-11-04-001 až 1-11-04-055 

Na vodním toku Litavka bylo b�hem povodn� zaznamenáno n�kolik díl�ích 

povod
ových vln s dobou opakování 2 až 20 let. Na dolním toku Litavky v Beroun� byl 

opakovan� celkem t�ikrát b�hem dvou dn	 (2. a 4.6.2013) mírn� p�ekro�en limit 3. SPA p�i 

nejvyšší kulminaci 159 m3.s-1 (Q10-20) dne 3.6. v 1.50 hod. 

Povod
ovou epizodu vyvolaly �etné intenzivní srážkové úhrny (pr	m�rné p�tidenní 

plošné úhrny od 30.5. do 3.6.2013 pro oblast Brd a dolní Litavky se pohybovaly v rozmezí 90 

až 140 mm) a výrazn� nadpr	m�rné nasycení povodí z p�edcházející srážkové �innosti. 

Nejvyšší denní úhrny srážek byly zaznamenány 1.6. a 2.6.2013, kdy spadlo v oblasti Brd 

30 – 45 mm, resp. 25 – 35 mm, p�i�emž pravostranné p�ítoky dolní Litavky zasáhly srážky 

(2.6.) v rozmezí 40 – 55 mm. Kulminace jednotlivých vln korespondovaly s postupným 

dotokem díl�ích vln ze všech p�ítok	 v této oblasti. Obecn� byly stavy a pr	toky velmi 

rozkolísané s rychlými nástupy i poklesy, což je pro toto povodí ostatn� typické. 

Na horním toku Litavky v P�íbrami byl pouze mírn� p�ekro�en 2. SPA (kulminace: 

2.6.2013 v 1.10 p�i 6,97 m3.s-1 na úrovni Q2). Pozitivní vliv na snížení kulminace v této 

lokalit� m�la výše položená VD Láz a Pilská, jenž tém�� zcela eliminovala první kulminaci 

z horní �ásti a i další podružné vlny snížila a �asov� oddálila. V �enkov� prob�hla kulminace 

2.6. v 6.30 p�i 31,9 m3.s-1 na úrovni Q5 a byl p�ekro�en 1. SPA. 

Extrémn�jší pr	b�h m�la povode
 na �erveném potoce a jeho povodí, na odtoku 

z VD Záskalská byl mírn� p�ekro�en 3. SPA a níže po toku v profilu Ho�ovice prošlo b�hem 

4 dní celkem p�t vln na úrovni mezi 2. a 3.SPA. Hlavní kulminace v Ho�ovicích byla 
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zaznamenána 2.6.2013 ve 21.50 p�i 35,5 m3.s-1 (<Q20). Povode
 zde nenapáchala žádné 

významn�jší škody díky nedávno dokon�enému systému protipovod
ových opat�ení. 

Kulminace na Stroupínském potoce v profilu H�edle prob�hla na úrovni <Q5 dne 3.6. v 0.50 

hod. p�i pr	toku 20,5 m3.s-1, byl zde p�ekro�en 2. SPA. 

Za zmínku stojí situace na významném pravostranném p�ítoku Litavky Chumav�

(pomocný profil kat. C v Libomyšli), kde byl p�i kulminaci dosažen pr	tok 37,5 m3.s-1

(odpovídá Q20). Práv� povodí Chumavy zasáhly významné srážky (2.6.) a vlny z tohoto 

povodí spole�n� s �erveným potokem výrazn� p�isp�ly k nár	stu pr	toku na dolním toku 

Litavky až po její ústí do Berounky v Beroun�.  

Povode
 na Suchomastském potoce prob�hla také v n�kolika díl�ích vlnách. 

Ke kulminaci p�ítoku do nádrže práv� rekonstruovaného VD Suchomasty došlo p�i t�etí vln�

dne 1.6.2013 ve 22.30 hod. p�i p�ibližn� 8,9 m3.s-1, což odpovídá úrovni Q2-5. Ke škodám na 

stavb� nedošlo o pr	b�h lze hodnotit jako klidný (více viz kapitola o VD Suchomasty). 

Celkov� lze povodí Litavky považovat za oblast touto povodní velmi významn�

zasaženou. Extremita povodn� b�hem kulminace v nejzasažen�jších úsecích dosáhla doby 

opakování 10 – 20 let. Z jednotlivých díl�ích povodí byly nejvíce zasaženy povodí �erveného 

potoka a Chumavy a vlivem dotoku i dolní �ást Litavky pod soutokem s uvedenými p�ítoky. 

V minulosti provedené regulace koryt tok	 a také práv� dokon�ovaná protipovod
ová 

opat�ení v n�kterých lokalitách (Ho�ovice, Král	v Dv	r), významn� p�isp�ly k eliminaci 

celkové výše povod
ových škod v n�kterých p�ilehlých obcích. Na probíhající stavb� PPO 

Král	v Dv	r zp	sobil opakovaný (t�ikrát) pr	chod kulmina�ního pr	toku s dobou opakování 

okolo 10 let významn�jší škody. Významné škody na majetku zp	sobily lokáln� i menší 

vodní toky v dané oblasti (povodí Chumavy …). 

4.2.11 BEROUNKA PO SOUTOK S VLTAVOU (LOD�NICE A MEZIPOVODÍ)

�HP 1-11-04-056 až 1-11-05-050 

Výrazn�jší vzestup hladiny na Berounce v profilu Beroun byl pozorován od 30.5.2013 

Následn� docházelo k setrvalému vzestupu s díl�ími kulminacemi, kdy po krátkodobém 

poklesu pr	toku následoval vždy další vzestup vyvolaný dotokem vln z horních partií povodí 

od Plzn�. Tyto podružné kulminace byly zaznamenány ve dnech 2. a 3.6.2013. Tvar 

hydrogramu v profilu Beroun ovliv
oval samoz�ejm� i pr	b�h jednotlivých povod
ových vln 

postupujících po Litavce. Vzestup hladiny se nakonec zastavil až 3.6. v 22.30 hod. na úrovni 

vodo�tu 578 cm, kterému odpovídá pr	tok 960 m3.s-1 a doba opakování 20 let. Limit pro 3. 
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SPA byl p�ekro�en o 1,78 m. Povod
ová vlna dále postupovala sm�rem k soutoku s Vltavou, 

kde p�i rozsáhlých rozlivech do inundací Berounka kulminovala v brzkých ranních hodinách 

dne 4.6.2013. 

Limnigrafická stanice Lod�nice na Lod�nici zaznamenala v pr	b�hu povodn�

kulmina�ní vodní stav 262 cm odpovídající pr	toku 38,5 m3.s-1 (Q20), a to 2.6. v 7.20 hod. 

Další, již nižší kulminace následovaly 2.6. v 21.40 hod. a 3.6. v 22.40 hod. V zasažených 

obcích došlo k významným škodám na majetku. 

K mírnému zhoršení situace došlo na dolní Berounce ješt� v samotném záv�ru 

povod
ové epizody dne 11.6.2013 vlivem dotoku vlny z horních partií povodí (zejména 

p�ísp�vek Radbuzy, Úslavy a Klabavy). Krátkodob� tak došlo op�tovn� k p�ekro�ení limitu 

pro 2. SPA v profilu Beroun s kulminací 11.6. v 15.20 hod. p�i pr	toku 324 m3.s-1 (Q1-2). 

Oblast dolní Berounky lze považovat za jednu z nejpostižen�jších oblastí v celém 

povodí Berounky v	bec. Extremita povodn� sm�rem po toku Berounky významn� nar	stala 

a na dolním toku dosáhla p�i kulminaci doby opakování 20 let. V postižené oblasti došlo ke 

zna�ným škodám na infrastruktu�e, k zaplavení množství trvale obydlených objekt	, 

chatových osad a kolonií. �asový vývoj povod
ové vlny na Berounce a extremita 

dosaženého kulmina�ního pr	toku tak velmi významn� a negativn� ovlivnila následný 

pr	b�h povodn� na Vltav� v Praze i dále sm�rem po toku (Labe). 

4.3 DÍL�Í POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

4.3.1 VLTAVA PO SOUTOK S BEROUNKOU – VLTAVSKÁ KASKÁDA

�HP 1-08-05-001 až 1-09-04-013 

Na všech dílech Vltavské kaskády byly provád�ny manipulace pro bezpe�né 

p�evedení povod
ových pr	tok	. Pro p�evedení povod
ových pr	tok	 byla použita kapacita 

vodních elektráren i vodohospodá�ské za�ízení – bezpe�nostní p�elivy a spodní výpusti. Na 

odtocích z nádrží Vltavské kaskády byl p�ekro�en 3. SPA po dobu 4 až 6 dní. Kulmina�ní 

p�ítok do vodního díla Orlík p�esahoval hodnotu Q100. Kulmina�ní odtok z VD Orlík a VD 

Slapy se pohyboval nad hodnotou Q50, kulmina�ní odtok z VD Vrané odpovídal hodnot� Q50. 

4.1.3.1 VD ORLÍK

Vlivem zvýšených pr	tok	 na všech p�ítocích do VD Orlík a zvýšení hladiny VD t�sn�

k úrovni Hmax se na vodní ploše dostalo zna�né množství spláví. Tato situace byla zp	sobena 
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nejen p�irozeným splachem p�írodního materiálu z inundace rozvodn�ných vodních tok	, ale 

i umíst�ním nevhodných objekt	 (k	len, p�íst�ešk	, karavan	), za�ízení a odplavitelných 

p�edm�t	 na b�ehové pozemky pod úrove
 Hmax a ned	slednou stabilizací plovoucích 

za�ízení a plavidel. Pracovníci státního podniku Povodí Vltavy již od po�átku výskytu spláví 

zajiš�ovali postupné odstra
ování plovoucích p�edm�t	 tak, aby v prvé �ad� byla zajišt�na 

bezpe�nost na vodní cest�. Doposud bylo z nádrže VD Orlík odstran�no cca 100 tun spláví, 

které bylo následn� t�íd�no. 

Na hrázi VD Orlík byla 2.6.2013 postavena protipovod
ová opat�ení na návodní 

plošin�, k žádné nestandardní provozní situaci ani škodám na hrázi však b�hem povodn�

nedošlo. V d	sledku instalace protipovod
ového mobilního hrazení a odtoku z VD více než 

500 m3.s-1 byla zastavena p�eprava malých plavidel lodním zdvihadlem. Tato situace 

p�etrvávala i po demontáži PPO z d	vodu opakovaného výskytu spláví u hráze v místech 

nájezdu plavidel na výtah. Plavba plavidel po nádrži byla obnovena 15.6.2013, p�eprava 

plavidel p�es hráz pak 29.6.2013. 

4.2.3.1 VD KAMÝK

Na vodním díle Kamýk nedošlo v pr	b�hu vyhlášeného stavu nouze k žádné 

nestandardní provozní situaci ani škodám na hrázi. Dne 2.6.2013 byly zahájeny manipulace 

p�es spodní výpusti a p�elivy a byl p�erušen provoz plavební komory. Proplavování p�es 

plavební komoru a plavba na nádrži VD Kamýk byla obnovena dne 29.6.2013. B�hem 

p�evád�ní vody p�es p�elivy VD Orlík došlo k úhynu velkého množství ryb, p�edevším 

tolstolobik	, které pak pracovníci státního podniku Povodí Vltavy b�hem následujících týdn	

z nádrže odstra
ovali. 

4.3.3.1 VD SLAPY

Na vodním díle Slapy nedošlo v pr	b�hu pr	chodu povodn� k žádné nestandardní 

provozní situaci ani škodám na hrázi. Dne 1.6.2013 byly zahájen odtok vody p�es spodní 

výpusti a 2.6.2013 p�es p�elivy, zárove
 byla zastavena plavba po nádrži a p�evážení lodí 

p�es hráz. Plavba plavidel byla obnovena 15.6.2013, p�eprava plavidel p�es hráz pak 

5.7.2013. B�hem povodn� bylo v nádrži zachyceno velké množství spláví a uhynulých ryb. 

Po povodni bylo z nádrže odstran�no 230 m3 spláví a 24 tun uhynulých ryb. 

4.4.3.1 VD ŠT�CHOVICE

Na vodním díle Št�chovice nedošlo v pr	b�hu pr	chodu povodn� k žádné 

nestandardní provozní situaci ani škodám na hrázi. P�i nástupu povodn� bylo zkontrolováno 
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uzav�ení protipovod
ových vstupních dve�í do štol v t�lese hráze. Instalace mobilního 

hrazení proti vzduté hladin� dolní vody nebyla nutná, jelikož hladina dolní vody 

nedosahovala mezní kóty pro instalaci hrazení. Dne 2.6.2013 p�i p�ekro�ení pr	toku 

600 m3.s-1 byla zastavena plavba na nádrži a provoz plavební komory, k obnovení plavby 

pak došlo dne 5.7.2013. 

4.5.3.1 VD VRANÉ

Na vodním díle Vrané nedošlo v pr	b�hu pr	chodu povodn� k žádné nestandardní 

provozní situaci ani škodám na hrázi. Dne 2.6.2013 p�i p�ekro�ení pr	toku 600 m3.s-1 byla 

zastavena plavba v nádrži a provoz plavební komory. K obnovení plavby po nádrži pak došlo 

dne 5.7.2013, plavba p�es plavební komoru bude obnovena v závislosti na zprovozn�ní 

vodního díla Mod�any a jeho jezové zdrže. 

V prostoru nádrže VD Vrané bylo v m�stysi Št�chovice zaplaveno fotbalové h�išt�

a �ást skladových areál	. V obci Davle a M�chenice komplikovala vysoká hladina v nádrži 

odtok deš�ových vod, resp. spodní vody do Vltavy, tato voda vytvo�ila jezero v nižších 

partiích obcí podél komunikace M�chenice – Št�chovice a neodtékala voln� do Vltavy. Pod 

VD Vrané, v obci Vrané nad Vltavou byla zaplavena �OV, areál Papíren, fotbalové h�išt�

a podzemní bytové prostory bytového domu. 

4.3.2 P�ÍTOKY VLTAVY PO SOUTOK SE SÁZAVOU (BRZINA, MASTNÍK, 
KOCÁBA, …)

�HP 1-08-05-001 až 1-09-04-013 

Pravostranné i levostranné p�ítoky st�ední Vltavy byly povod
ovými pr	toky extrémn�

zasaženy. Na Brzin� v profilu Hrachov, Mastníku v profilu Radí� i Kocáb� v profilu 

Št�chovice byl výrazn� p�ekro�en 3. SPA a to po dobu tém�� 3 dní. Na Brzin� byl vzestup 

pr	toku nejprudší, mezi p�ekro�ením 1. SPA a kulminací ub�hlo pouze 6 hodin. Na Mastníku 

a Kocáb� byla kulminace dosažena po cca 20 hodinách od p�ekro�ení 1. SPA. Kulmina�ní 

pr	tok na Mastníku vysoce p�esáhl hodnotu Q100, na Brzin� a Kocáb� pak odpovídal hodnot�

Q100. 

Celý tok Brziny od Týn�an až po vzdutí VD Slapy byl povodní extrémn� zasažen. 

Vznikla �ada b�ehových nátrží, došlo k p�emíst�ní tisíc	 krychlových metr	 nános	 (p�evážn�

št�rky, písky a kamenivo), místy bylo koryto Brziny zcela zaneseno a tok se p�emístil až 

o desítky metr	 od své p	vodní trasy, výrazn� byly devastovány b�ehové porosty (polomy, 

vývraty), došlo k uložení velkého množství spláví v okolí toku. Výrazn� byly poškozeny cesty 
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v okolí toku, všechny brody byly nepr	jezdné, všechny drobn�jší lávky byly zni�eny. V osad�

Smr�í došlo k zanesení zna�né plochy sedimenty o mocnostech p�esahující 1,5 m, 

zaplaveno bylo n�kolik okolních nemovitostí. V obci Brzina došlo k devastaci koryta, jeho 

úplnému zanesení a p�emíst�ní toku, n�kolik nemovitostí bylo zaplaveno. V obci Drážkov 

vznikly velké nátrže, byl obnažen obecní vodovod a zni�en doprovodný b�ehový porost, cca 

11 dom	 bylo evakuováno. V Hrachov� došlo k evakuaci d�tského tábora, extrémní 

devastaci cest a v d	sledku ucpaných most	 ke zna�ným b�ehovým nátržím. P�i ústí Brziny 

do Vltavy, v lokalit� Zr	bek, Brzina vyb�ežila, zni�ila cesty a došlo k uložení zna�ných 

nános	 mimo tok. 

Mastník byl výrazn�ji postižen povodní od obce Ješetice až do ústí do Vltavy. Vznikla 

�ada b�ehových nátrží, poškozeno bylo b�ehové opevn�ní, vytvo�ily se nánosy (p�evážn�

št�rky, písky a kamenivo), výrazn� byly devastovány b�ehové porosty (polomy, vývraty), 

došlo k uložení velkého množství spláví v okolí toku. V Kosov� Ho�e a Sedl�anech došlo 

k zatopení center obcí a k evakuaci ob�an	. 

Celý tok Kocáby od soutoku se Sychrovským potokem až po ústí do Vltavy byl 

povodní extrémn� zasažen. Vznikla �ada b�ehových nátrží, došlo k p�emíst�ní tisíc	 metr	

kubických nános	 (p�evážn� št�rky, písky a kamenivo), výrazn� byly devastovány b�ehové 

porosty (polomy, vývraty), došlo k uložení velkého množství spláví v okolí toku. Výrazn� byly 

poškozeny cesty v okolí toku, všechny brody byly nepr	jezdné, n�kolik most	 muselo být 

strženo, všechny drobn�jší lávky byly zni�eny. V Novém Knín� bylo evakuováno n�kolik 

obydlí, došlo k pokra�ující destrukci b�ehových opevn�ní, velké škody na koryt� a okolních 

nemovitostech byly zaznamenány ve Velké i Malé Le�ici a všech osadách mezi Le�icí 

a Št�chovicemi. Nejvážn�ji byly poškozené Št�chovice, bylo evakuováno velké množství 

obyvatel, zaplaveny nemovitosti, zni�eny cesty, došlo k výraznému poškození opevn�ní a 

zna�ným nános	m. 

Povode
 na Sychrovském potoce zp	sobila mírn�jší škody, drobn�jší nátrže, 

nánosy, drobné škody na opevn�ní a porostech. Zaplaveno n�kolik nemovitostí v Obo�išti 

a Svatém poli. 

Sedlecký potok byl výrazn�ji postižen povodní od obce Sedlec – Pr�ice až do ústí 

do Mastníku. Hlavním problém byla tvorba nános	 (p�evážn� št�rky, písky a kamenivo), 

výrazn� byla devastována provedená náhradní výsadba, došlo k uložení velkého množství 

spláví v okolí toku. V M�šeticích došlo k zatopení nemovitostí a k evakuaci ob�an	, byla 

zaplavena �OV Sedlec – Pr�ice. 



Zpráva o povodni správce vodních tok� v �ervnu 2013 

v díl�ích povodích Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy 

62

Úsek Bojovského potoka od osady Bojov až do ústí do Vltavy byl povodní extrémn�

zasažen. Vznikla �ada b�ehových nátrží, došlo k p�emíst�ní tisíc	 metr	 kubických nános	

(p�evážn� št�rky, písky a kamenivo), výrazn� byly devastovány b�ehové porosty (polomy, 

vývraty), došlo k uložení velkého množství spláví v okolí toku. V M�chenicích bylo 

evakuováno n�kolik obydlí, došlo ke zna�né destrukci b�ehových opevn�ní, velké škody na 

koryt� a okolních nemovitostech byly také zaznamenány ve spodní �ásti Bojova a v okolí 

Spáleného mlýna. 

Líšnický potok nebyl povodní tém�� zasažen, škody byly pouze velmi malé, lokální, 

na b�ehových porostech a drobné nátrže. 

Na drobných vodních tocích na severním Písecku byla nejhorší situace na 

Hrejkovickém, Jickovickém, Oseckém, Ch�eš�ovickém a Vrcovickém potoce, kde dle 

povod
ových plán	 obcí byl vyhlášen 3. SPA, kulminace prob�hla v �asných ranních 

hodinách 2.6.2013. Na Hrejkovickém potoce v obci Hrejkovice dosáhl maximální stav hladiny 

o cca 10 cm vyšší hodnotu, než p�i povodni v roce 2002. V obci Hrejkovice a osad� Velká 

byli 2.6. ráno evakuováni obyvatelé n�kolika nejohrožen�jších dom	. Voda v postižených 

místech zaplavila n�kolik objekt	, poškodila koryta tok	 a p�ilehlé pozemky, na n�kolika 

místech byly po kratší dobu zaplaveny místní komunikace. V povodí Hrejkovického 

a Jickovického potoka byly p�elity hráze n�kolika menších rybník	, k jejich protržení však 

nikde nedošlo. Nejrizikov�jší situace nastala na Hrejkovickém rybníce bezprost�edn� nad 

obcí Hrejkovice, kde pro nedostate�nou kapacitu bezpe�nostního p�elivu hrozilo p�elití 

sypané hráze. 

4.3.3 SÁZAVA PO SOUTOK SE ŽELIVKOU (HAVLÍ�K�V BROD  – ZRU�
NAD SÁZAVOU)

�HP 1-09-01-001 až 1-09-01-141 

Povodí horní Sázavy bylo povod
ovou situací zasaženo nejmén�. Pouze ve dvou 

profilech byl dosažen 1. SPA, a to na Šlapance v profilu Mírovka a na Sázav� v profilu Zru�

nad Sázavou. Kulmina�ní pr	toky na tocích nedosahovaly hodnot ani Q1, pouze Mírovka 

kulminovala mezi Q1 a Q2. 

Kapacita koryt vodních tok	 byla posta�ující pro p�evedení zvýšených pr	tok	. Pouze 

v ojedin�lých p�ípadech došlo v údolní niv� k vyb�ežení vody na zem�d�lsky 

obhospoda�ované pozemky (louky). 
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4.3.4 ŽELIVKA PO SOUTOK S TRNÁVKOU

�HP 1-09-02-001 až 1-09-02-035/2 

Toky v povodí horní Želivky po soutok s Trnavou byly povodní zasaženy jen mírn�. 

Želivka v profilu �akovice kulminovala na úrovni 1. SPA a v profilu V�esník krátkodob�

dosáhla 2. SPA. Na ostatních tocích v oblasti nebyly stupn� povod
ové aktivity dosaženy. 

Kulmina�ní pr	toky odpovídaly hodnotám Q1 až Q2.  

Kapacita koryt vodních tok	 byla posta�ující pro p�evedení zvýšených pr	tok	. Pouze 

v ojedin�lých p�ípadech došlo v údolní niv� k vyb�ežení vody na zem�d�lsky 

obhospoda�ované pozemky (louky). 

4.3.5 TRNÁVKA

�HP 1-09-02-036 až 1-09-02-068 

Na �ece Trnav� byl ve všech sledovaných profilech - Ho�epník, �ervená �e�ice 

a Želiv, dosažen na n�kolik hodin 3. SPA. Kulmina�ní pr	tok v profilu �ervená �e�ice 

odpovídal hodnot� Q5. V profilu Želiv se, díky transformaci povod
ové vlny v nádrži Trnávka, 

pohyboval kulmina�ní pr	tok mezi hodnotami Q2 a Q5. 

Vlivem povod
ových pr	tok	 dosahujících hodnoty 3. SPA došlo k vyb�ežení toku 

Trnava a zaplavení zem�d�lsky obhospoda�ovaných pozemk	 (louky) a n�kolika nemovitostí 

(mlýn	) nacházející se v záplavovém území vodního toku. S ohledem na nastalou 

hydrologickou situaci, docházelo k ohrožení nemovitostí p�edevším v blízkosti rozvodn�ných 

drobných vodních tok	. Rychlý vzestup hladin a pr	tok	 ve vodním toku Trnava byl spole�n�

s nastalou hydrologickou situací výrazn� podpo�en nekoordinovaným vypoušt�ním rybník	

v povodí, bez následného p�edávání informací p�íslušným institucím a obcím umíst�ným 

níže po toku. 

4.3.6 ŽELIVKA PO SOUTOK SE SÁZAVOU

�HP 1-09-02-069 až 1-09-02-109 

Pr	tok v �ece Želivce v profilu Po�í�í dosáhl p�i kulminaci krátkodob� 3. SPA. Jednalo 

se o pr	tok mezi hodnotami Q2 a Q5. Odtok z vodního díla Švihov byl ovlivn�n transformací 

povod
ové vlny v nádrži a manipulacemi, které probíhaly za ú�elem nezhoršování kvality 

vody v nádrži. Na odtoku z vodního díla byl dosažen 1. SPA a kulmina�ní pr	tok byl nižší 

než hodnota Q1. 
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Kapacita koryt vodních tok	 byla posta�ující pro p�evedení zvýšených pr	tok	. Pouze 

na Martinickém potoce došlo v údolní niv� k vyb�ežení vody na zem�d�lsky 

obhospoda�ované pozemky (louky). 

4.3.7 SÁZAVA PO SOUTOK S VLTAVOU

�HP 1-09-03-001 až 1-09-03-021 a 1-09-03-093 až 1-09-03-181 

Sázava v profilu Kácov kulminovala ve dvou vlnách nad úrovní 2.SPA, poprvé dne 

2.6. a podruhé dne 4.6. Oba kulmina�ní pr	toky byly tém�� shodné a odpovídaly hodnot�

t�sn� pod Q1. Druhá kulminace byla pozitivn� ovlivn�na manipulací na vodním díle Švihov. 

V profilu Nespeky se nep�ízniv� projevil dotok z extrémn� povod
ov� zasažené 

Blanice. Nástup povod
ové vlny byl velmi rychlý, od p�ekro�ení 1. SPA do kulminace vysoce 

nad 3. SPA ub�hlo cca 26 hodin. Pr	tok nad úrovní 3. SPA setrval po 2,5 dne, kulmina�ní 

pr	tok odpovídal hodnot� Q20. 

4.1.3.7 PRAVOB�EŽNÍ P�ÍTOKY SÁZAVY

Jevanský a Nu�ický potok. U t�chto tok	 došlo ve dnech 2. až 3.6.2013 vlivem 

povod
ových pr	tok	 k zaplavení údolní nivy a zem�d�lských, p�evážn� lu�ních, pozemk	. 

V níže položených �ástech osad Marjánka a v chatové osad� Stará H	ra došlo v povodí 

Nu�ického potoka k zaplavení sklep	. 

4.2.3.7 LEVOB�EŽNÍ P�ÍTOKY SÁZAVY

Chotýšanka zaplavila udolní nivu v�etn� níže položených �ástí obcí a osad v povodí 

hlavn� v obci Libež. V povodí Benešovského potoka došlo k zaplavení pozemk	 hlavn�

v obci Mra� a chatové osad� Podmra�í. V povodí Konopiš	ského potoka došlo k lokálnímu 

poškození op�rných zdí a plot	 ve Voticích, hrází rybník	 v Byst�ici u Benešova a zaplavení 

chatové osady nad Po�í�ím nad Sázavou. V dolní �ásti toku, pod Konopiš�ským rybníkem, 

došlo k �áste�né transformaci povod
ové vlny v tomto rybníku, který byl vypušt�ný. 

V povodí Janovického potoka byla zaplavena údolní niva v�etn� zem�d�lských 

pozemk	, zahrad, sklep	 a hospodá�ských budov v níže položených �ástech obcí a osad 

Libe�, Zahrádka, Václavice, Brusi�e a Týnec nad Sázavou. 

K extrémním povod
ovým stav	m došlo na pravob�ežním p�ítoku Janovického 

potoka v  povodí Tloskovského potoka, kde byla zaplavena údolní niva v celém povodí 

toku, došlo k zaplavení 5 dom	 v obci Krusi�any. V obci Chráš�any došlo k poškození silnice, 
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která tvo�í hráz rybníka u mlýna. Pro zlepšení odtokových pom�r	 v dané lokalit�

a zabrán�ní možného protržení hráze rybníka bylo provedeno vytržení desky stavidel. V obci 

Ouštice a na samotách ležících podél toku došlo k zaplavení sklep	, hospodá�ských budov 

a vzhledem k výši povod
ových pr	tok	 došlo u v�tšiny rybník	 k p�elití jejich hrází (bez 

výrazn�jšího poškození). 

4.3.8 BLANICE (VLAŠIMSKÁ)

�HP 1-09-03-022 až 1-09-03-092 

Toky v povodí Vlašimské Blanice byly povod
ovými pr	toky extrémn� postiženy. Ve 

všech sledovaných profilech byl výrazn� p�ekro�en 3. SPA a to na 2 až 3 dny. Vzestup 

pr	tok	 byl velmi prudký, mezi dosažením 1.SPA a kulminací, vysoce nad 3. SPA, ub�hlo 

pouze 12 až 15 hodin. Kulmina�ní pr	toky významn� p�esáhly hodnoty Q100. 

Vlivem povod
ových pr	tok	 výrazn� p�esahujících hodnotu 3. SPA došlo 

k souvislému zaplavení údolní nivy, v�etn�  zaplavení zem�d�lsky obhospoda�ovaných 

pozemk	 (louky) a nemovitostí zde se nacházejících. Vzhledem k rychlému vzestupu hladiny 

a pr	toku ve vodním toku Blanice došlo p�i jejich kulminaci dne 2.6.2013 k výrazným škodám 

na majetku. Došlo k zaplavení velkého množství nemovitostí umíst�ných v níže položených 

�ástech obcí Kamberk, Lou
ovice  pod Blaníkem, Ostrov, Vlašim, Libež a objekt	

umíst�ných v chatových osadách podél toku. Dne 2.6.2013 byla p�ed kulminací 

povod
ových pr	tok	 provedena evakuace osob ze zatopených nemovitostí ve Smrš�ov�

a ve Vlašimi (ul. Radnická).  

Z d	vodu zahlcení mostního objektu na komunikaci Lou
ovice pod Blaníkem – 

Libou
 byl proveden p�ekop vozovky a silni�ního t�lesa za ú�elem zlepšení odtokových 

pom�r	 v dané lokalit� a snížení vzduté hladiny, dosahující k nemovitostem v ulici Ke 

Koupališti. 

P�i povod
ových pr	tocích došlo ve m�st� Vlašim k zatopení areálu zimního 

stadionu, tenisových kurt	, zámeckého parku, areálu koupališt� a �istírny odpadních vod 

m�sta. Dále byly �áste�n� zatopeny sklepní a p�ízemní prostory nemovitostí v historickém 

centru m�sta nacházející se v místech v sou�asné dob� realizované stavby protipovod
ové 

ochrany. I p�es to, že stavba protipovod
ové ochrany v dob� povodn� nebyla ješt�

dokon�ena, dokázala významnou m�rou zabránit mnohem rozsáhlejším škodám na majetku.
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Rychlý vzestup hladin a pr	tok	 ve vodním toku Blanice byl spole�n� s nastalou 

hydrologickou situací výrazn� podpo�en nekoordinovaným vypoušt�ním rybník	 v povodí 

bez následného p�edávání informací p�íslušným institucím a obcím umíst�ným níže po toku. 

4.3.9 VLTAVA OD SOUTOKU S BEROUNKOU PO SOUTOK S LABEM –
VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA

�HP 1-12-01-001 až 1-12-02-097 a 1-12-03-002 

Pr	tok na dolní toku Vltavy byl ovlivn�n manipulacemi na Vltavské kaskád�. 

Manipulace na Vltavské kaskád� probíhaly v souladu s tím, jaký byl pr	b�h pr	toku na 

neregulovatelné Berounce a Sázav�. Regulace pr	toku ve Vltav� umožnila p�ípravu 

protipovod
ových opat�ení na dolním úseku Vltavy pod kaskádou, jednalo se o umíst�ní lodí 

do ochranných p�ístav	, vyst�hování náplavek, uzav�ení protipovod
ových uzáv�r	, 

výstavba mobilních protipovod
ových opat�ení, atd. Díky t�mto provedeným 

protipovod
ovým opat�ením pak byly dolní tra� Vltavy a p�ilehlé území p�ipraveny 

na možnost dalšího zvýšení pr	toku. 

V rámci protipovod
ových opat�ení byly pracovníky Povodí Vltavy, státní podnik, 

uzav�eny uzáv�ry na �ertovce, na plavební komo�e Smíchov, na vjezdu do Libe
ského 

p�ístavu a na plavebním kanále Vra
any - Ho�ín. Uzáv�r na �ertovce byl uzav�en od 31.5. 

do 17.6.2013, na plavební komo�e Smíchov od 1.6. do 20.6.2013, na vjezdu do Libe
ského 

p�ístavu od 2.6 do 11.6.2013 a na plavebním kanále Vra
any - Ho�ín byl uzáv�r uzav�en 

31.5. a z	stal uzav�en dosud. 

Na Vltav� v profilech Praha - Malá Chuchle a Vra
any byl p�ekro�ena úrove
 3. SPA 

po dobu 7 dní, nár	st pr	toku od p�ekro�ení 1. SPA po kulminaci trval 3,5 dne. Kulmina�ní 

pr	toky se v obou profilech pohybovaly mezi hodnotami Q20 a Q50. 

B�hem pr	chodu povod
ové vlny byly zaznamenány tyto poškození hrází 

a protipovod
ových ochran: 

- hráz Roztoky – net�snost prostup	 pod hrází, 

- PPO Veltrusy – p�elití a trhliny v betonové zdi, 

- hráz Veltrusy – p�elití a protržení u kempu a pr	sak nad potrubním mostem, 

- hráz Všestudy-Dušníky – p�elití a protržení u podjezdu D8, 

- hráz Dušníky-D�dibaby – �ízený pr	leh pro odvodn�ní poldru, 

- hráze laterálního kanálu – protržení PB pod Vra
any, �ízený pr	leh LB pod 

Vra
any u rybníka, protržení LB u Chramostku a �ízený pr	leh PB nad PK Ho�ín, 
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- hráz pod Lužcem – p�elití a prosednutí koruny u shybky z �OV, 

- hráz Zel�ín Vrbno – p�elití a protržení v oblouku u propustku, 

- hráz pod Vrbnem – p�elití a nátrže na vzdušním svahu, 

- hráz Kozárovice – p�elití a protržení u stavidla, 

- PPO Ho�ín – p�elití hráze. 

Zaplaveny a evakuovány byly následující obce: Klecany, Roztoky, Husinec-�ež, 

Letky, Dolany, Dolánky, Chvat�ruby, Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Mi�ejovice, Staré 

Ouholice, Nové Ouholice, Všestudy, Dušníky, Vojkovice, K�ivousy, D�dibaby, Bukol, 

Vra
any, Lužec nad Vltavou, Zel�ín, Vrbno, Kozárovice a Ho�ín. 

4.3.10 P�ÍTOKY VLTAVY PO SOUTOK S LABEM (BOTI�, ROKYTKA, 
BAKOVSKÝ POTOK …)

�HP 1-12-01-001 až 1-12-02-097 a 1-12-03-002 

P�ítoky dolní Vltavy, které jsou ve správ� státního podniku Povodí Vltavy, byly 

povodní postiženy v r	zné mí�e. 

Boti� v profilu Pr	honice dosáhl 3. SPA, kulmina�ní pr	tok se pohyboval 

pravd�podobn� okolo hodnoty Q100. Došlo k zaplavení obytných, rekrea�ních a komer�ních 

objekt	 v obcích �en�tice, Jesenice u Prahy v �ásti Kocanda (podemletí a zni�ení �ástí 

ve�ejné komunikace k obytným a rekrea�ním objekt	m), Pr	honice, v m�stské �ásti Praha - 

Újezd u Pr	honic a v m�stské �ásti Praha - K�eslice. 

Rokytka v m�stské �ásti Praha - B�chovice dosáhla 3. SPA, kulmina�ní pr	tok se 

pohyboval pravd�podobn� nad hodnotou Q20 a došlo k zaplavení obytných, rekrea�ních 

a sportovních objekt	 v obcích Tehovec - v �ásti Vojkov, v �í�anech-Radošovicích, 

v m�stské �ásti Praha - Nedv�zí,  v m�stské �ásti Praha - Královice, v m�stské �ásti Praha - 

Uh�ín�ves v �ásti Hájek, v m�stské �ásti Praha - Kolod�je a v m�stské �ásti Praha - 

B�chovice. 

Bakovský potok v profilu Velvary dosáhl 1. SPA a kulmina�ní pr	tok se pohyboval 

mírn� nad hodnotou Q2. V prostoru intravilánu Velvar protékal v koryt� vodního toku 

a inunda�ním územím vytvo�eným ochrannými hrázemi. P�i povodni nedošlo k poškození 

ochranných hrází. Transportovaný materiál se z malé �ásti usadil v prostoru za hlavním 

silni�ním mostem po proudu. Pod Velvary došlo k rozlivu vody na p�ilehlé zem�d�lské 

pozemky do vzdálenosti n�kolika desítek metr	 od koryta a k poni�ení úrody. K evakuaci 

osob podél Bakovského potoka vlivem jeho zvýšeného pr	toku v prostoru Velvar, Uhy, 
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Sazená, Nová Ves nedošlo. Došlo pouze k evakuaci osob ve Vep�eku, které byly zp�tn�

podél Bakovského potoka zatopeny vzdutou vodou Vltavy. 

V povodí Zákolanského potoka byly povod
ové stavy zaznamenávány od 1.6.2013, 

vlivem dlouhodobých deš�	. První škody byly zaznamenány na soukromém Hobšovickém 

rybníku v obci Hobšovice – p�elití a porušení hráze rybníka. Na žádost vodoprávního orgánu 

OŽP M�Ú Kralupy nad Vltavou dne 6.6.2013 byla provedena obhlídka hrází rybník	 na 

Zákolanském potoce. Jednalo se o prohlídky rybník	 v obcích Dolany, B�loky, Makot�asy, 

Lidice, H�ebe�, Hostou
, Bušt�hrad a Stehel�eves. 

Bleskové povodni v povodí Zákolanského potoka dne 8.6.2013 ve ve�erních 

hodinách p�edcházelo krupobití a p�ívalový déš� s úhrnem 47 mm. Vody z polí po p�ívalové 

srážce zatopily obce, zp	sobily rozvodn�ní Zákolanského potoka a škody na soukromém, 

obecním i státním majetku. V obci �í�ovice byl dosažen 3. SPA, kulmina�ní pr	tok se 

pohyboval pravd�podobn� nad hodnotou Q20. Touto bleskovou povodní byly zasaženy obce 

Dolany, B�loky, Hostou
, �í�ovice a Oko�. Dolní rybník (v soukromém vlastnictví) v obci 

Dolany musel být po poškození hrází tém�� vypušt�n. Silni�ní most v obci je trvale uzav�en.

Dne 9.6.2013 byla na�ízena evakuace zví�at (koní) od koryta Zákolanského potoka. 

Obyvatelstvo v Kralupech nad Vltavou bylo upozorn�no na možnou evakuaci 

od Zákolanského potoka. 

4.4 DÍL�Í POVODÍ P�ÍTOK� DUNAJE

4.4.1 POVODÍ PFREIMD

Na �eském území se jedná o vodní toky a jejich p�ítoky: Kate�inský potok, Nivní 

potok, Celní potok, Hrani�ní potok, �HP 4-01-02-001 až 4-01-02-036, plocha povodí 211,489 

km2; toky ústí do Pfreimd (pokra�ování vodního toku Kate�inský potok na území SRN), ten 

dále do Naab a následn� do Dunaje. 

Toto díl�í povodí nebylo touto povod
ovou epizodou tém�� zasaženo. Kulmina�ní 

pr	toky se na všech vodních tocích pohybovaly maximáln� p�i Q1-2. Žádné škody nebyly 

hlášeny. 

4.4.2 POVODÍ SCHWARZACH

Na �eském území se jedná o vodní toky a jejich p�ítoky: Nemanický potok, �erný 

potok, Kamenný potok, Falcký potok, Hlubocký potok, �HP 4-01-03-001 až 4-01-03-014, 
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plocha povodí 73,74 km2; vodní toky ústí do Schwarzach, ten dále do Naab a následn�

do Dunaje. Tato díl�í povodí se na našem území nachází v oblasti �eského lesa. 

Toto díl�í povodí bylo touto povod
ovou epizodou zasaženo jen nepatrn�. Kulmina�ní 

pr	toky se na všech vodních tocích pohybovaly okolo Q1-2. Žádné škody nebyly hlášeny. 

4.4.3 POVODÍ CHAMB

Na �eském území se jedná o vodní toky a jejich p�ítoky: Kouba, Teplá a Chladná 

Byst�ice, Medv�dí potok, Spálenecký potok, Myslívský potok, Rybni�ní potok), �HP 4-02-02-

001 až 4-02-02-025, plocha povodí 120,175 km2; vodní toky ústí do Chamb (pokra�ování 

vodního toku Kouba na území SRN), ten dále do Regen a následn� do Dunaje. Tato díl�í 

povodí se na našem území nachází v oblasti �eského lesa. 

Toto díl�í povodí bylo touto povod
ovou epizodou zasaženo jen nepatrn�. Kulmina�ní 

pr	toky se na všech vodních tocích pohybovaly okolo Q1-2. Ke škodám došlo na vodním toku 

Kouba v k.ú. Hyršov (�. km 47,4) a levob�ežním p�ítoku Medv�dího potoka v k.ú. Starý 

Spálenec. 

4.4.4 POVODÍ GROSSE REGEN

Na �eském území se jedná o vodní toky a jejich p�ítoky: �ezná, Svárožná, Debrník, 

Malá �ezná a Jelení potok. �HP 4-02-01-001 až 4-02-01-012, plocha povodí 49,756 km2. 

V N�mecku po jejich soutoku pokra�uje jako Grosse Regen, ten ústí do Schwarze Regen, 

ten do Regen a následn� do Dunaje. Povodí vodních tok� Malá �ezná a Jelení potok jsou 

sou�ástí ochranného pásma vodárenské nádrže Frauenau v SRN. Tato díl�í povodí se na 

našem území nachází v oblasti západní Šumavy. 

Celkové úhrny srážek za období od 30.5. do 4.6.2013 se pohybovaly v tomto díl�ím 

povodí na Šumav� mezi 120 – 180 mm. 

Kulminace �ezné v profilu Alžb�tín byla pozorována 2.6.2013 v 1.50 hod. p�i pr	toku 

15,8 m3.s-1, což odpovídá p�ibližn� hodnot� Q5. Žádné škody nebyly hlášeny, lokáln� a 

na menších vodních tocích mohlo dojít k místnímu vyb�ežení vody z koryt. 

. 
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5. D�SLEDKY POVODN� A VZNIKLÉ ŠKODY

K 31.7.2013 byly na vodních tocích a na vodních dílech ve vlastnictví státu, ke kterým 

má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospoda�it, zjišt�ny povod
ové škody v celkové 

odhadnuté �ástce 742.366 tis. K�. Celkem bylo zpracováno 716 protokol	 z místních šet�ení 

o zjišt�ní rozsahu povod
ových škod zp	sobených povodní. 

6. ZÁV�R

P�edkládaná zpráva je zpracována na základ� ustanovení § 83 písm. l) zákona 

�.254/2001 Sb., o vodách a zm�n� n�kterých zákon	 (vodní zákon), ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis	. Všechny skute�nosti jsou uvedeny k datu 31.7.2013. 

P�i jejím zpracování byly využity podklady státního podniku Povodí Vltavy a �eského 

hydrometeorologického ústavu. 

P�edb�žné hodnoty kulminací povodn� ve vybraných profilech jsou uvedeny 

v p�iložené tabulce  – v p�íloze �.7.1. Je t�eba upozornit, že tyto údaje mohou být zm�n�ny 

po �ádném vyhodnocení povodn�, kdy kulmina�ní stavy budou ov��eny terénním šet�ením. 

B�hem povodní byla ze strany �HMÚ provedena �ada hydrometrických m��ení velikosti 

povod
ových pr	tok	, které mohou vést i k úprav� m�rných k�ivek. Velikost kulmina�ních 

pr	tok	 bude rovn�ž ov��ena hydraulickými nebo hydrologickými modely. 

Stejn� tak m	že na základ� dalších vyhodnocení dojít ješt� k up�esn�ní dalších 

veli�in, údaj	, hodnot a n�kterých dalších skute�ností, které jsou v této zpráv� uvedeny. 

Upozor
ujeme, že usnesením vlády �eské republiky ze dne 3. �ervence 2013 �. 533 

byl odsouhlasen k realizaci projekt Vyhodnocení povodn� v �ervnu 2013, který bude 

koordinovat Ministerstvo životního prost�edí. 
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7. P�ÍLOHY

7.1 P�EHLED KULMINA�NÍCH PR�TOK�, DOSAŽENÝCH SPA 
A VYHODNOCENÍ DOBY OPAKOVÁNÍ KULMINA�NÍCH PR�TOK�

Tabulka 1 – profily na území závodu Horní Vltava 

�HP Tok Stanice 
Profil 
kat. 

Datum Hodina
Vodní 
stav   
(cm) 

Pr
tok 
(m3.s-1) 

Dosaž. 
SPA 

N - letost

1-06-01-023 ���������	
	� Lenora A 2.6. 8:10 177 63,2 2 10 

1-06-01-043 ���������	
	� ����� A 2.6. 13:00 269 90,2 2 >5 

1-06-01-052 ����������	
	� ����������� A 2.6. 11:50 188 36,8 1 5-10 

1-06-01-121 ���	
	� ����������� A 7.6. 10h 262 131 3 5 

1-06-01-156 ���	
	� ������ A 2.6. 10:20 230 202 3 5-10 

1-06-01-158 ���	
	� �������� �����
!� B 2.6. 12:00 289 225 3 <10 

1-06-01-171 "���#�$%�� &�
�'����� B 2.6. 9:30 248 46,9 3 10-20 

1-06-01-176 ��
	��$�'(��� � ��
	��$��� B 2.6. 9:50 198 22,7 3 5 

1-06-01-185 "���#�$%�� ��'(�������
� A 2.6. 11:20 297 106 3 20-50 

1-06-01-197 �����'(������(� ������ B 2.6. 9:00 159 21,1 3 5 

1-06-01-214 ���	
	� ���)�� A 2.6. 15:10 326 420 3 20-50 

1-06-02-019 *	���� �	��$%�� B 2.6. 16:40 239 81,2 3 <10 

1-06-02-030 ������ +$#�
� A 2.6. 12:20 255 82,3 3 10 

1-06-02-033 *	���� "������� A 2.6. 17:00 300 180 3 <20 

1-06-02-039 *	���� ,���
� A 2.6. 22:10 267 153 3 10 

1-06-02-042 ������$%�� �-�.���$%�� A 2.6. 20:40 114 17,8 2 5-10 

1-06-02-056 ������$%�� ����
	��� B 3.6. 17:30 319 29,9 3 2-5 

1-06-02-063 �
$���'(��� � ����
/��
$��� B-
návrh

2.6. 11:30 228 23,9 3 10 

1-06-02-072 ������$%�� "	�$��
$%�� A 2.6. 13:50 342 105 3 10-20 

1-06-02-077 *	���� 0���/� A 3.6. 4h 380 236 3 10-20 

1-06-03-001 ���	
	� ��'(/���12�
$%�� A 2.6. 18h 486 628 3 20-50 

1-06-03-025 ��)���
'(��� � &����$%�� B 2.6. 10:30 291 52 3 <20 

1-07-02-002 +��$%��
&�
����'�� �
+��$%�� B 3.6. 3:40 203 99,4 2 <10 

1-07-02-013 -�	#$%�� ��$(�
� B 4.6. 6:30 260 22,1 2 >5 

1-07-02-017 +��$%�� "$�	�3*	2�	���	� A 3.6. 22:40 419 120 3 10-20 

1-07-02-031 +��$%�� �	)��
�	� B 4.6. 12:00 236 48,3 2 <5 

1-07-02-059 +��$%�� 4�	����� B 11.6. 3:40 191 35,8 1 5 

1-07-03-005 �	���$%�� �	���$%��� �+$��� B 2.6. 17:00 69,7 4,69 1 <1 

1-07-03-025 &����(	� 0��
���
� A 3.6. 5:00 160 43,7 3 <10 

1-07-03-048 .	���'(��� � 5���$�� B 4.6. 17:20 123 19,4 3 20 
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�HP Tok Stanice 
Profil 
kat. 

Datum Hodina
Vodní 
stav   
(cm) 

Pr
tok 
(m3.s-1) 

Dosaž. 
SPA 

N - letost

1-07-03-053 &����(	� +�'��$%�� A 3.6. 13:10 232 65,2 3 >5 

1-07-03-066 &�
����(	� *��(	� B 5.6. 1:30 327 75,5 3 10 

1-07-03-077 &����(	� .	��� A 5.6. 6h 426 136 3 20 

1-07-04-035 �����
$%(������(� �#	��� B 2.6. 16:20 193 12,2 3 1 

1-07-04-040 +��$%�� �����
$%�� A 5.6. 10h 330 204 3 10-20 

1-07-04-101 �������������!� �����$%�� B 2.6. 16:50 373 60,1 3 50 

1-07-04-104 *$��
'(������(� *$��
'(�� B 2.6. 6:50 275 59,3 3! >100 

1-07-04-109 �������������!� 0	�	2�� A 2.6. 12:00 348 136 3! 100 

1-07-04-112 +��$%�� ��%���1� A 2.6. 14:40 594 561 3! >100 

1-08-01-013 ����	� *���	
	� A 2.6. 17:30 160 54,6 3 >5 

1-08-01-033 ��������� ����6�(�� A 2.6. 20:20 147 45,5 2 1-2 

1-08-01-040 5�	
	� 0�2���2�� B 2.6. 19:00 171 114 2 >2 

1-08-01-064 5�	
	� ��$%�� A 2.6. 20:20 220 205 3 5-10 

1-08-01-073 5'������ ���$��%� A 3.6. 0:10 97 18,9 2 2-5 

1-08-01-125 5�	
	� �	��
$%�� A 3.6. 5h 270 242 2 >5 

1-08-02-009 �����(	� ��'�	
$%�� B 2.6. 8:50 102 14,9 2 2 

1-08-02-041 �����(	� &1�1�$%�� A 2.6. 14:20 266 95,8 2 5-10 

1-08-02-046 5�	
	� ���	(��$%�� B 3.6. 7:00 333 334 3 10 

1-08-03-011 ��	�$%�� ��	�$%(������� B 2.6. 7:40 249 60,3 3 10-20 

1-08-03-025 ��	�$%�� "����
���� A 2.6. 9:50 273 121 3 20-50 

1-08-03-027 ��	�$%�� �-�.'$��%�3�����(� A 2.6. 14:30 251 94,8 3 <50 

1-08-03-058 ��	�������(� .�	%���'(�� B 2.6. 9:10 190 41 3 20-50 

1-08-03-061 ��	�$%�� �	
���
� B 2.6. 17:30 301 186 3 >50 

1-08-03-096 ��	�$%�� .���	�� A 3.6. 7h 279 199 3 <50 

1-08-03-101 5�	
	� "�'�(� A 3.6. 13h 522 548 3 20-50 

1-08-04-017 +���$%�� ��	���� B 3.6. 14:50 189 31,7 2 <5 

1-08-04-029 +���$%�� -�����5'���
�%� A 3.6. 19:10 216 57,7 2 >5 

1-08-04-044 �(	�$%�� �	����"���#�� B 2.6. 3:30 205 43,3 3 20-50 

1-08-04-064 �(	�$%�� �	�
	��
� A 2.6. 16:00 258 75 3 10-20 
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Tabulka 2 – profily na území závodu Berounka 

�HP Tok Stanice 
Profil 
kat. 

Datum Hodina 
Vodní 
stav   
(cm) 

Pr
tok 
(m3.s-1) 

Dosaž. 
SPA 

N - letost 

1-10-01-014 *��� �-�+#$�	� A 1.6. 8:10 80,7 9,01 2 1-2 

1-10-01-028 *��� ��#�
� B 3.6. 3:00 143 28,7 2 2-5 

1-10-01-043 .	���'(��� � "�	��� B 11.6. 6:40 123 9,46 1 2 

1-10-01-071 ��'�
������(� ���7��� A 3.6. 18:20 106 19,6 1 >2 

1-10-01-127 8��	
(	� ����7��� B 4.6. 1:10 147 27,9 1 2-5 

1-10-01-128 *��� ����7��� A 3.6. 15h 222 84,5 3 2-5 

1-10-01-163 8���'(������(� ����'��� A 11.6. 3:40 128 21,2 1 2 

1-10-01-174 *��� �-�.�	%���'(�� A 6.6. 19h 224 56,9 1 <1 

1-10-02-015 0	�7)	� �	'��
$%�� A 3.6. 3:40 232 48,4 3 <10 

1-10-02-020 ����������(� ����#�� C 2.6. 19:30 88 9,1 1   

1-10-02-046 �7�$�	� -��	��$%�� B 10.6. 15:50 120 6,66 1 1-2 

1-10-02-068 0	�7)	� ��	�(�
� A 3.6. 18:30 306 98,6 3 5-10 

1-10-02-102 0	�7)	� +���	� A 3.6. 13h 335 94,5 3 5-10 

1-10-02-108 0	�7)	� �-���'(/�8����� A 3.6. 13:20 344 129 3 10 

1-10-03-036 8��	
	� ��	��
�3�	2	��
� A 3.6. 8:10 313 68,5 3 10 

1-10-03-046 *�%����'(��� � ��71�$%�� B 2.6. 20:10 191 8,66 3 1-2 

1-10-03-076 8��	
	� "����$%�� B 3.6. 4:30 312 162 3 20-50 

1-10-03-086 8��	
	� 9�1��
$%�� A 3.6. 3h 357 170 3 >20 

1-10-04-002 �����(	� �����.��	� A 3.6. 7h 524 387 3 10 

1-10-05-011 8'�	
	� "������ B 3.6. 0:30 231 23,2 3 1-2 

1-10-05-035 8'�	
	� :����%� A 3.6. 4:30 217 32,6 2 <1 

1-10-05-061 8'�	
	� ������
� A 3.6. 3h 275 133 3 5-10 

1-11-01-020 ��	7	
	� .����(� A 2.6. 23:10 220 53,6 3 <10 

1-11-01-038 ��	7	
	� &�
��.;� A 3.6. 8h 251 140 3 20 

1-11-02-019 �����	� �-�:��$%�� A 4.6. 7:00 205 19,9 2 >2 

1-11-02-033 �����	� �$%���$%�� B 4.6. 8:20 169 26,1 2 1-2 

1-11-02-069 �����	� "�	'�� A 2.6. 8:00 231 59,8 3 2-5 

1-11-02-088 �����(	� +$7���� A 3.6. 14h 443 635 3 <10 

1-11-03-050 �����(	� �7�#��� A 3.6. 21h 607 804 3 10-20 

1-11-04-003 +$�	
(	� "��7�	�� B 2.6. 1:10 91 6,97 2 2 

1-11-04-013 +$�	
(	� ���(�
� A 2.6. 6:30 94 31,9 1 5 

1-11-04-030 ���
��������(� .���
$%�� B 2.6. 21:50 120 35,5 2 <20 

1-11-04-045 �������'(��� � .������ B 3.6. 0:50 152 20,5 2 <5 

1-11-04-055 +$�	
(	� ������ A 3.6. 1:50 261 159 3 10-20 

1-11-04-056 �����(	� ������ A 3.6. 22:30 578 960 3 20 

1-11-05-027 +��1�$%�� +��1�$%�� B 2.6. 7:20 262 38,5 3 20 
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Tabulka 3 – profily na území závodu Dolní Vltava 

�HP Tok Stanice 
Profil 
kat. 

Datum Hodina
Vodní 
stav   
(cm) 

Pr
tok 
(m3.s-1)

Dosaž. 
SPA 

N - 
letost 

1-08-05-009 ���	
	� �-�5���(� A 3.6. 22h  - 1950 3! >50 

1-08-05-036 ��)$�	� .�	%��
� C 2.6. 5h 259 79,6 3! 100 

1-08-05-069 *	'���(� 0	��#� B 2.6. 20h 282 103 3! 100-200

1-08-05-081 ���	
	� �-���	��� A 4.6. 2h  - 2010 3! >50 

1-08-05-092 ��%�7	� -	��(/�-���(�� B 2.6. 13:30 126 - 2   

1-08-05-112 ��%�7	� 9�1%��
$%�� B 2.6. 16h 248 101 3! 100 

1-09-01-068 9�	�	�(	� *���
(	� A 4.6. 7:20 190 14,2 1 1-2 

1-09-01-133 ��)	
	� ��#��	����)	
�� A 2.6. 19:30 221 59,4 1 <1 

1-09-02-009 
:��$
(	�
�.�2��
(	!�

�	(�
$%�� B 2.6. 20:40 122 12 1 1 

1-09-02-035 :��$
(	� :��$
3���'��(� B 3.6. 6:40 166 35,2 2 >1 

1-09-02-060 ���	
	� .������(� B 2.6. 15:30 278 - 3   

1-09-02-066 ���	
	� ���
����,�#$%�� B 2.6. 19:10 250 53,6 3 5 

1-09-02-068 ���	
	� :��$
3��%	��	� B 3.6. 0:30 153 44,6 3 2-5 

1-09-02-069 :��$
(	� "���#�� B 3.6. 2:00 263 79,8 3 2-5 

1-09-02-071 :��$
(	� �(��(�� C 3.6. 2:10 273 71,9 1 2 

1-09-02-109 :��$
(	� ���$%�� A 4.6. 7h  - 48,8 1 <1 

1-09-03-013 ��)	
	� ��%�
� B 4.6. 11h 328 130 2 <1 

1-09-03-048 ��	�$%�� +���
$%�� B 2.6. 12h 410 107 3! 200-500

1-09-03-091 ������	�(	� ���
1�$%�� B 2.6. 14h 270 75,7 3! 500 

1-09-03-092 ��	�$%�� 0	���$%�� A 2.6. 20h 504 189 3! 500 

1-09-03-155 ��)	
	� &�'��(�� A 3.6. 5h 544 509 3 20 

1-09-04-009 ���	
	� �-���	�/� A 3.6. 14:30  - 2231 3 20-50 

1-12-01-005 ���	
	� "�	�	3���%���� A 4.6. 4:50 546 3040 3 20-50 

1-12-01-020 ���$#� "�	�	3&'��� C 2.6. 19h 319 68,5 3! 50-100 

1-12-01-035 0�(��(	� "�	�	3+$7��� C 3.6. 23h 388 46 3! 50-100 

1-12-02-081 �	(�
'(������(� ���
	��� B 4.6. 4:40 134 11,6 1 >2 

1-12-02-095 ���	
	� ��	�	��� A 4.6. 12h 784 3100 3 20-50 

          
   


