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        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ 

 

Číslo:  PVI_2013/55 
 

Vydaná: pondělí 10.06.2013 12:06  

 

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Středočeský 

        Plzeňský 

        Jihočeský 

        Ústecký 

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do odvolání 

         

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Praha 

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do odvolání 

                         

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Jihomoravský 

        Zlínský 

        Olomoucký 

        Moravskoslezský 

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do úterý 11.06.2013 09:00  

         

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Olomoucký 

        Moravskoslezský 

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do úterý 11.06.2013 12:00  

         

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2013/54 

Výstraha upřesňuje další vývoj srážkové činnosti a stupňů povodňové aktivity. 

 

Zvlněná studená fronta bude postupovat přes naše území zvolna k východu. 

 

V pondělí očekáváme zpočátku místy, postupně na většině území déšť nebo přeháňky a místy, 

zejména v Čechách i vydatné srážky. Vydatné srážky budou během 1.poloviny noci od 

severozápadu slábnout. V jihovýchodní polovině území se v pondělí odpoledne vyskytnou silné 

bouřky provázené nárazy větru 15 až 20 m/s  a kroupami.  Bouřkové pásmo se bude během noci 

posouvat směrem k východu a bouřková činnost bude doznívat na východě Moravy a ve Slezsku v 

úterý dopoledne. 

 

Předpokládáme, že srážkové úhrny dosáhnou při trvalých srážkách na jihozápadě Čech a v 



Beskydech 10 až 35 mm.  V bouřkách na jihu, východě Čech a na Moravě a ve Slezsku spadne 

ojediněle kolem 40 mm. 

 

Zejména v povodňových oblastech hrozí v důsledku podmáčeného terénu a zesílení větru akutní 

nebezpečí vyvracení stromů a lokálně může dojít i k sesuvům půdy!!! 

 

V důsledku očekávaných lokálních bouřek i trvalejších srážek mohou zejména hladiny menších 

toků, kolísat nebo opět stoupat. Vzhledem k nasycení půdy mohou být vzestupy i velmi rychlé. 

 

Největší vzestupy lze očekávat na tocích v povodí Berounky, Otavy, Lužnice, horní Vltavy a jejích 

přítocích. S velkou pravděpodobností zde budou místy opět překročeny 2. SPA a 3. SPA. Vzestupy 

jsou pravděpodobné i na podhorských tocích v oblastech Moravy a Slezska s dosažením 1. SPA. Na 

dolním toku Vltavy a na dolním Labi se pokles hladin postupně zpomalí či přechodně zastaví. Další 

vývoj situace bude průběžně upřesňován. 

 

Doporučujeme sledovat vývoj situace a jeho další prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo 

internet ČHMÚ) a dle situace v postižených oblastech podnikat nezbytná opatření: 

-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR. 

-Vyvarovat se chůze, plavání nebo jízdy přes povodňovou vodu. 

-Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. 

 
 

         VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ 

       

Číslo:  IVNJ_2013/40 

 

Vydaná: úterý 11.06.2013 04:56  

 

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Plzeňský:(PM,) 

        od úterý 11.06.2013 04:50  

         

Na Klabavě v profilu Nová Huť byl překročen 3.SPA. 

 

 

 

Meteorologická situace: 

 

Situace: 

Srážkové úhrny za 24 hodin do dnešního rána dosáhly na většině území 

do 15 mm, více místy napršelo na západě (20 až 40 mm), a jihu Čech (20 až 32 

mm) a četněji na Moravě a ve Slezsku (20 až 60 mm, ojediněle na Karvinsku až 

70 mm). 

Zvlněná studená fronta postupuje přes Moravu zvolna k východu. Od západu 

se bude do střední Evropy rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. 

 

 

Počasí dnes 11. 6. (10-22): 

V Čechách převážně polojasno, místy přeháňky a ojediněle bouřky. Na Moravě 



a ve Slezsku oblačno až zataženo, déšť nebo přeháňky, na východě ojediněle 

bouřky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti a ustávání 

srážek. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C. 

Mírný severní vítr 3 až 7 m/s. 

 

Předpověď na noc a středu 12.6. 

 

Situace: 

Do střední Evropy bude od jihozápadu zasahovat hřeben vyššího tlaku vzduchu. 

 

Počasí v noci (22-07): 
Skoro jasno až polojasno. Místy mlhy. 

Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s. 

 

 

Počasí přes den (07-24): 

Skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a ojediněle přeháňky, 

zejména na horách. 

Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C. 

Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na východě mírný severní 2 až 6 m/s. 

 

Hydrologická situace: 

 

Středočeský kraj 

Hladiny všech toků vyjma Berounky klesají nebo jsou setrvalé. Dolní 

Berounka zatím stoupá, resp. její vzestup v Berouně se v posledních 

hodinách zbrzdil následkem poklesu průtoku z Litavky. Platí zde 1. až 2. 

SPA. Na dolní Vltavě a na Labi v Mělníce hladina setrvává mírně nad úrovní 

2. SPA . 

Jihočeský kraj 

Srážková činnost před půlnocí na jihu Čech slábla, významnější srážky do 20 

mm spadly naposledy do cca 22 h v Blanice a Malše, od půlnoci nepřekročily 

zaznamenané srážkové úhrny 10 mm. Vzestupy a kolísání vodních stavů na 

horních tocích se zastavily nebo zeslábly i v povodí Blanice a Malše. 3.SPA 

má aktuálně Vltava v Č. Krumlově, 2. SPA trvá na Vltavě, dolní Lužnici a 

dolní Blanici, v ostatních profilech jsou včetně Malše nejvýše 1.SPA. 

Některé menší přítoky horní Lužnice a Malše ještě vlivem dotoku nočních 

srážek mírně stoupají či kolísají (při 1.SPA Svinenský potok, Bezdrevský 

p., horní Lužnice). 

Plzeňský kraj 

Podobně jako v Jihočeském kraji v noci srážky zeslábly. Současné vzestupy 

hladin jsou výsledkem postupu odtokových vln. 3. SPA dosáhla vlivem dotoku 

brzy ráno dolní Klabava (stav je blízký kulminaci). Hladina ještě mírně 

stoupá na Radbuze ve Staňkově, horní tok je již v poklesu. Na ostatních 

přítocích Berounky platí 1. SPA, na horní Radbuze, Střele a také horní 

Berounce ještě 2. SPA.Berounce. 

Ústecký kraj 

Hladina dolní Ohře kolísá na úrovni 2. SPA, na dolním Labi trvají 3. SPA 

v Ústí n. L. a Děčíně, hladina zde poklesala od včerejšího do dnešního rána 



cca o 50 cm. 

Jihomoravský kraj 

Pásmo srážek a bouřek se po půlnoci přemístilo na jih Moravy na Znojemsko a 

postupně do Rakouska. Po nočních srážkách zaznamenaly nejvýznamnější 

vzestup toky v povodí horní Dyje (1. SPA jen Želetavka a Dyje v Podhradí). 

Olomoucký kraj 

Relativně vydatnější srážky vypadávaly na severu a severovýchodě Moravy. 

Od půlnoci do rána spadlo 20 až 40 mm. Reakce toků v oblasti je zatím 

nevýznamná, 1.SPA se udržuje na Branné v Jindřichově. Některé přítoky Odry 

(Osoblaha) nebo Opavy ještě mírně stoupají. 

Moravskoslezský kraj 

Situace podobná jako v Olomouckém kraji, není zatím dosažen žádný SPA. 

Hladiny některých toků jsou ještě na vzestupu (Olše, horní Odra). 

 

Profily s dosaženým 2. a 3. SPA (Úterý 11.06.2013, 08.00 hod.) 

 3.SPA  Vltava - Český Krumlov 

       Klabava - Nová Huť 

       Radbuza - Staňkov 

       Labe - Ústí n. L. 

       Labe - Děčín 

2.SPA  Vltava - Vyšší Brod, Březí 

       Nová Řeka - Mláka 

       Nežárka - Hamr 

       Lužnice - Klenovice, Bechyně 

       Blanice - Heřmaň 

       Střela - Plasy 

       Berounka - Liblín, Zbečno 

       Vltava - Vrané n.V., Praha Chuchle, Vraňany 

       Labe - Mělník 

       Ohře - Louny 

 

Předpokládaný vývoj: 

Vzhledem k předpovídanému podstatnému slábnutí srážkové činnosti během dne 

(předpokládané úhrny Čechy 0 až 3 mm, na Moravě a Slezsku do 10 mm, na 

severovýchodě Moravy až 20 mm) nepředpokládáme další významné vzestupy 

hladin toků následkem dalších srážek. Ve většině povodí očekáváme postupný 

přechod k tendenci pozvolných poklesů. Vzestupy se budou vyskytovat jen při 

postupu odtokových vln z rozvodněných horních toků do dolních tratí. 

Nejvyšší, 3. SPA se dnes udrží ještě na dolním Labi v Ústí n. L. a v 

Děčíně, na dolní Klabavě, na Radbuze ve Staňkově a vlivem 

řízené manipulace odtoku i v na Vltavě v Č. Krumlově. 

 

Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Vrabec 

        http://hydro.chmi.cz/hpps 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dosažené stupně povodňové aktivity (SPA) ke dni 11. 6. 2013, 12:00 

 

Povodí 3. SPA 2. SPA 

Berounka 2 4 

Horní Vltava 1 6 

Dolní Vltava 0 3 

Ohře 0 1 

Labe 2 1 

Dyje 0 0 

Morava 0 0 

Odra 0 0 

Celkem ČR 5 15 

Celkem Čechy  5 15 

 

Přehled exponovaných profilů: 

Profil Vltava – Malá Chuchle  1070 m
3
/s   239 cm  12:00  2. SPA  

Profil Labe – Mělník         533 cm  12:00  2. SPA 

Profil Labe – Ústí    1590 m
3
/s             676 cm 12:00  3. SPA 

Profil Labe – Děčín    1610 m
3
/s             634 cm 12:00  3. SPA 

 

Závěr: 

K  11.06.2013, 12:00 hod. bylo v povodí Vltavy, Ohře a Labe 5 x 3. SPA a 15 x 2. SPA. 

      

Praha a povodí Vltavy:  

 

V důsledku včerejších srážek došlo k opětovnému vzestupu hladin na zasažených tocích. Vzestupy 

byly zaznamenány na tocích v povodí Berounky, Otavy a horní Vltavy; zejména na Radbuze, 

Úhlavě, Úslavě, Klabavě, Střele, Blanici a Malši. 

Během dnešního dne by měla většina toků v povodí Berounky kulminovat. Průtok v Berounce v 

profilu Beroun bude vlivem dotoku stoupat. Podle předpovědi ČHMÚ by měl kulminovat během 

noci na středu na hodnotě 450 m
3
/s. 

Přítok do Orlíka je na mírném vzestupu a činí v tuto chvíli okolo 650 m
3
/s, odtok z VD Orlík je 650 

m3/s. Hladina na VD Orlík má setrvalý stav. Odtok z VD Slapy je 670 m
3
/s a hladina na VD Slapy 

velmi zvolna stoupá (1cm /2hod). 

Dle předpovědi ČHMÚ jsou během dne očekávány místy přeháňky a ojediněle bouřky. 

 

Na VD Lipno II trvá odtok 110 m
3
/s. 

Odtok z Vltavské kaskády zůstává na současné hodnotě tak, aby se zachovalo mírné prázdnění za 

účelem vytvoření volného prostoru pro transformaci dalších možných zvýšených průtoků a zároveň 

aby nebyla (s ohledem na předpovídaný mírný vzestup Berounky) zhoršována situace na dolní 

Vltavě v Praze a pod Prahou. 

Odtok z VD Hracholusky je stále udržován na hodnotě neškodného odtoku 55 m
3
/s. 

Odtok z VD Římov byl včera zvýšen pod hodnotu neškodného odtoku na úroveň 39 m
3
/s z důvodu 

předpovědi vyšších přítoků do nádrže. 

 



Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. 

 

 

Povodí Labe:  

 

Během včerejšího odpoledne přecházela přes území v působnosti našeho  podniku studená fronta , 

srážkové úhrny se pohybovaly mezi 0 až 10  mm, v bouřkách lokálně dosáhly  25 mm (VD 

Rozkoš). Tyto srážky způsobily běhen včerejšího večera krátkodobý vzestup hladin, současnosti 

jsou již hladiny toků opět na poklesu, krátkodobě byl dosažen 1. SPA v profilu Zlič na Úpě. Střední 

Labe v celém úseku je na mírném poklesu, na dolním Labi se v Mělníku pokles hladiny zastavil, 

v Ústí nad Labem  ještě mírně klesá. 

 

Na všech vodních dílech se manipuluje dle ustanovení manipulačních řádů, zároveň byla na základě 

meteorologické předpovědi ve vybraných nádržích snížena hladina tak, aby byl zvýšen ochranný 

prostor pro případ zhoršení hydrologické situace.  

Na VD Vrchlice došlo po dohodě s vodoprávním úřadem Středočeského kraje k převádění vody 

přes přelivy, tato manipulace probíhá za účelem udržení upravitelnosti vody po povodni ve 

vodárenské nádrži. 

Během dnešního dne srážky neočekáváme, v důsledku čehož budou i nadále pokračovat poklesy 

hladin  na všech tocích. Výjimkou je dolní Labe, kde lze očekávat zastavení poklesu nebo mírný 

vzestup. 

 

 

Povodí Ohře: 

 

Od 9.7.2013, 14:15 hod. probíhá řízená manipulace na VD Nechranice, odtok cca 145,0 m
3
/s, 

pokles hladiny dle TBD max. 0,25 m/24 hod. V následujících cca 24 hod. dojde k plnění retenčního 

objemu VD Nechranice vlivem doběhu vlny z intenzivních srážek v povodí Teplé a nádrže Jesenice 

na Karlovarsku.  

Během dnešní noci ovlivnily průtoky v podpovodí VD Nechranice intenzivní srážky spadlé 

odpoledne v povodí řek Blšanka a Liboc. Vzhledem k předpovědím srážek, očekáváme pozvolný 

pokles průtoků na horních povodích. Dolní toky kulminují vlivem dotoků z horních částí. Během 

dnešního večera očekáváme poklesy vodních stavů i u dolních toků.  

Nařízení Usnesení ÚPK ze dne 7.6.2013 je plněno. 
 

 

Morava a Slezsko: 

 

Během noci doznívala bouřková činnost, která přes naše území přecházela od jihozápadu. Srážková 

činnost byla zaznamenána téměř na celém území povodí Moravy. Nyní se srážky vyskytují na 

východě území. V průběhu noci byl přechodně dosažen I. stupeň povodňové aktivity na toku Olšava 

v Uherském Brodě, na Moravě v Raškově. 

 

Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány ve stanicích: 

Bystřička 30,5 mm/6 hodin 

Hranice 10,5 mm/6 hodin 

Boskovice 10 mm/6 hodin 

Plumlov 10 mm/6 hodin 



 

Během dne očekáváme postupné poklesy hladin, v místech s intenzivnější srážkovou činností 

očekáváme přechodné vzestupy hladin. Nelze vyloučit dosažení I. stupňů povodňové aktivity 

 

Nádrže ve správě Povodí Moravy, s.p. mají volné retenční prostory. Na vybraných nádržích jsou 

uvolněny i části zásobních prostorů. V reakci na srážky byly zvýšeny odtoky z VD Boskovice, VD 

Bystřička a VD Vranov. 

 

 

Pracovníci hlásné a předpovědní služby ČHMÚ, MŽP a dispečinky Podniků Povodí spolupracují 

s aktivními povodňovými komisemi. Všechna vodní díla ve správě podniků Povodí Vltavy, Ohře, 

Labe a Moravy jsou v provozu a funkční.   

 

Nadále probíhají úklidové práce a odstraňování škod.  

 

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s ČHMÚ a podniky Povodí. 

 

Zpracoval:  Mgr. Ing. Jana Tejkalová, RNDr. Jarmila Skybová 

Schválil:  Ing. Karel Vlasák, ředitel odboru ochrany vod 


