
ARNIKA, Program Ochrana přírody

Labské příběhy

II. Etapa: Labe v minulosti (listopad - prosinec 2010)

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Konzultant práce: Mgr. Jiří Hotový

Pracovní skupina: Jan Frieda
 Eliška Janáková
 Josef Pojezdný
 Tomáš Sychra
 Šárka Vondrová



2



Obsah  :  

I) Labe v minulosti............................................................................................................3
II) Grafy teplot..................................................................................................................7
III) Tabulky teplot.............................................................................................................8
IV) Odpovědi na otázky..................................................................................................10
V) Doplňkové úkoly.......................................................................................................11

3



I  . Labe v minulosti  

Srovnání současného stavu toku s     minulostí  
Zajímali  jsme  se  o  změny  toku  Labe  na  úseku,  kde  jsme  prováděli  výzkum 

v předchozí etapě, celkem cca 2,5 km toku. Následující informace jsme se dozvěděli 24. 11. 
2010 na setkání s Ing. Mokrým, pracovníkem Povodí Labe ve Dvoře Králové nad Labem.

Změny řeky
Koryto řeky 

V letech 1840-1860 byl postaven tzv. Pušův splav (viz mapa) – byl postaven z důvodu 
zadržení vody pro náhon, který vedl městem. V roce 1897 postihla Dvůr Králové nad Labem 
velká  povodeň,  v důsledku  toho  bylo  rozhodnuto  o  regulaci  vodního  toku  ve  městě 
v následujících  letech.  Vlastní  stavební  práce  byly  provedeny  v letech  1910  –  1914.  Při 
regulaci došlo k narovnání meandru v oblasti dnešního autobusového nádraží. Zároveň bylo 
koryto řeky v úseku od Pušova splavu po začátek Hrubých luk vyzděno kameny do výšky 3-4 
metry. Toto zpevnění koryta se od té doby udržuje pravidelnými opravami každých 20 let. 
Poslední opravy proběhly v roce 1995. V jejich rámci byly na několika místech odstraněny 
kameny a vybudovány umělé hnízdní nory pro ledňáčky.

Pušův splav Pozůstatek vodního náhonu

Tímto směrem jsou Hrubá luka

Mohli bychom také zmínit přehradní nádrž Les Králoství, která se nachází 5 km nad 
městem Dvůr Králové. O její výstavbě bylo také rozhodnuto po povodních roku 1897. Vlastní 
výstavba  probíhala  v letech  1910  –  1920  (takto  dlouhá  doba  výstavby  byla  způsobena 
zdržením v době 1. světové války). Délka hráze je 218 metrů. Celková zaplavená plocha je 90 
ha a nádrž může celkem zadržet 9,15 mil. m3. Nádrž plní hlavně retenční funkci.
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Přehradní nádrž Les Království

koryto řeky Labe

Využití řeky
V 19. století byla řeka využívána k hygieně a rekreaci. Zároveň byla voda používána 

k pohonu vodních  mlýnů  a  pro  další  průmyslové  využití.  K tomu sloužil  především výše 
zmíněný  náhon vycházející  od  Pušova  splavu.  Do tohoto  náhonu byla  zároveň odváděna 
odpadní voda z továren i domácností. Odvod odpadních vod z domácností do tohoto náhonu 
pokračuje i do dnešní doby, ačkoli náhon je již od padesátých let 20. století zatruben.

Využití řeky k hygieně a rekreaci bylo ukončeno ve dvacátých letech 20. století, kdy 
byla v Hostinném postavena velká továrna na zpracování celulózy. Vypouštěné odpadní vody 
obsahovaly velké množství jemně drcených vláken dřeva, která zamořila řeku. I přes četné 
spory s dalšími odběrateli vody z řeky, trval tento stav až do roku 1985, kdy byla celulózka 
uzavřena.  

Voda z řeky byla však i nadále využívána v textilních závodech jako technická voda. 
Zde byla voda používána především k máchání a praní látek v průběhu barvení. Vzhledem 
k počtu textilních závodů ve městě byl tento odběr vody velký.  Vypouštěné odpadní vody 
z těchto provozů obsahovaly velké množství barviv a dále zvyšovaly znečištění řeky. Tento 
stav trval až do devadesátých let dvacátého století, kdy došlo k výraznému útlumu textilního 
průmyslu ve městě. Zároveň se také zlepšila úroveň čištění odpadních vod.

Povodí Labe
Péči o řeku Labe má na starosti Povodí Labe, s. p. Povodí Labe se dělí na pět závodů,

které  se dále dělí  na provozní střediska.  My jsme navštívili  středisko Horní  Labe závodu 
Hradec Králové. Toto středisko spravuje Labe od pramene až do soutoku s Úpou v Jaroměři. 
Spravuje také další významné toky v této oblasti, celkem 350 kilometrů toku. Od roku 2011 
přibude  dalších  400  km,  z důvodu  rušení  Zemědělské  správy.  Z původních  současných 
350 km toků je 150 km stavebně upravených. V současnosti se již regulace toku neprovádí, 
jen za potřeby zpevnění stavebních parcel. Avšak již upravená místa se musí udržovat.  Za 
minulého režimu byly úpravy zanedbávané, paradoxně Labi pomohly povodně.
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Náš tým na návštěvě v Povodí Labe. Hovoříme s Ing. Mokrým.
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Prohlížení historických fotografií.

Tomáš Sychra (vlevo) diskutuje s Ing. Mokrým (vpravo).
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II. Grafy teplot
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III. Tabulka teplot

datum teplota vzduchu [°C] teplota vody [°C]

lokalita 1:
Verdek

14.11.
25.11.
28.11.
5.12.

12
2,5
1,7
-8

7,5
4,4
5
1

lokalita 2: Splav 11.11.
18.11.
25.11.
2.12.
12.12.
19.12.
26.12.
2.1.

13
11
1
-7
-10
-7
-13
-3

8
7
6
1
1
1
1
1

lokalita 3: Hrubá 
luka N

12.11.
28.11.
5.12.
19.12.

10,5
-3
-10
-4

7
3
1
1

lokalita: Hrubá 
luka P

12.11.
28.11.
5.12.
19.12.

10,5
-3
-10
-4

7,5
3
1
1

Vyhodnocení: 

V průběhu měření od poloviny listopadu do prosince postupně klesla teplota vody ze
7 – 8 °C na 1 °C, kde se ustálila.  Teplota vzduchu kolísala.
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IV. Odpovědi na otázky

1.  Eutrofizace je  obohacování  vody  o  živiny  (dusík  a  fosfor).  Může  být  přirozená 
a nepřirozená.  Hlavním  zdrojem  přirozené  eutrofizace  je  výplach  živin  z půdy  a  rozklad 
mrtvých organismů. Nepřirozená je způsobená činností člověka. 

2. BSK je biologická spotřeba kyslíku. Tento údaj se používá při analýze vody. Je to množství 
kyslíku potřebné k oxidaci biologicky rozložitelných látek.  Čím je BSK větší,  tím je větší 
znečištění vody biologicky rozložitelnými látkami. 
BSK5 je parametr kvality vody. Mikrobiální spotřeba kyslíku za pět dní při 20 °C. Určuje 
míru organického (biologicky odbouratelného) znečištění. 

3. Vodní ptáci 
V souvislosti s rozvojem měst se mění chování ptáků. Díky nezamrzajícím částem toků zde 
ptáci  nacházejí  dostatek  potravy,  a  proto zde přezimují.  Netýká  se  to  však všech jedinců 
druhů.
Stěhovaví: volavka popelavá – do ústí řek a na mořská pobřeží, potápka malá – jižní a západní 
Evropa,  kormorán velký – Středomoří,  bukač velký – jižní  a  západní  Evropa,  čáp bílý – 
Afrika, 
Stálí: potápka roháč, lyská černá, kachna divoká (individuální),  labuť velká (individuální), 
ledňáček říční.

4. Voda v     domácnosti  
 

Tento projekt byl odhadován pro sedmičlennou domácnost.

a) Spotřeba vody za: 1 měsíc- cca. 23000-24000 l
       1 rok- cca. 280 000 l

b)-c) Spotřeba pračky za 1 rok- cca. 10000 l
A zároveň je i spotřebičem, který spotřebuje nejvíce vody. Cca. 10 l za den.

d) Úsporná sprcha funguje na principu více použití jedné vody (např. na splachování toalety).

e) Voda ze střechy se dá využít při zalévání záhonků nebo splachování toalety.

f) Nejekologičtějšími prostředky na mytí nádobí jsou: Denk mit, Pur Power Gel, Myto Eco. 

Zdroj:http://ekonomika.idnes.cz/vsechny-myci-prostredky-jsou-ekologicke-fpj/test.aspx?
c=A070713_781890_test_maf
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V.   Doplňkové úkoly  

Natura 2000
Území  spadající  pod  ochranu  programu  Natura  2000  se  nejblíže  vyskytuje 
v Krkonošském národním parku. Což je ale asi 30 km proti proudu Labe. Toto území zahrnuje 
ptačí oblast, která je chráněna hlavně kvůli těmto druhům: čáp černý (Ciconia nigra), tetřívek 
obecný (Tetrao tetrix), chřástal polní (Crex crex), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý 
(Dryocopus  martius),  slavík  modráček  tundrový (Luscinia  svecica  svecica)  a  lejsek  malý 
(Ficedula  parva).  Dále  zahrnuje  lokality  s unikátní  vegetací  (např.  alpínská  a  boreální 
vřesoviště, druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech).

Články o Labi

KRKONOŠE měsíčník o přírodě a lidech 6/2000 – 25 Kč 
- Sto  sedm  zelených  v barvě  lesů,  vod  a  strání  –  12.  –  14.  května  se  pod 

Špindlerovým mlýnem konal pohár ve sjezdu na divoké vodě. Závod se konal 
v Labské soutěsce, voda byla upravována odpouštěním Labské přehrady.

KRKONOŠE měsíčník o přírodě a lidech 4/95 – 15 Kč 
- Labutě zpěvné v Hostinném – 28. 12. 1994 se objevily v Hostinném vzácné 

labutě, které se od našich liší morfologií a mají zvláštní zpěv, zvláštní troubení.

KRKONOŠE měsíčník o přírodě a lidech 10/99 – 25 Kč
- Oprava  pramene  Labe  –  Správa  KRNAP se  ujala  úpravy poničeného okolí 

Labe.  Byly  vydlážděny  okolní  cesty,  kamenné  terásky  i  samotná  skruž 
pramene. 

KRKONOŠE měsíčník o přírodě a lidech 6/99 – 25 Kč 
- ZRCADLENÍ - Pramen Labe – Článek popisuje vývoj postavení symbolického 

přehledu měst, kterými protéká Labe. Jsou zde vyobrazena česká i německá 
města. V dnešní době zde mají Němci čtrnáct měst a Češi jen dvanáct.

KRKONOŠE měsíčník o přírodě a lidech 8/99 – 25 Kč
- Panorama: U Čtyř pánů – Popisuje výhled od křižovatky U Čtyř pánů, mimo 

jiné i Labskou louku a pramen Labe.

Kronika Dvora Králové nad Labem 

www.dvurkralove.cz/index.php?iSubMenu=71

Rok 1939
Ve schůzi městské rady dne 23. ledna 1939 se jednalo o rozdělení Hrubých luk na českou 
a německou stranu.

Rok 1951 - Stavba teplárny a vlečky
pokračuje  stále.  Vlečka  byla  prokopána  až  k  projektovanému  nádraží  (louka  vedle  býv. 
Kühnelovy továrny), budova teplárny (administrativní) je již téměř postavena a klade se také 
již na nábřeží dukelském gravitační vodovod pro vodu z Labe pro teplárnu. Krajský národní 
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výbor nám 7. dubna 1951 sdělil, že v II. etapě schválila vláda rovněž stavbu vlečky a stavbu 
teplárny a povolila na tuto akci pro rok 1951 18 miliónů. K tomu je třeba podotknuti,  že 
v jednu dobu hrozilo zastavení těchto prací, a bylo nutno podniknutí řadu intervencí než bylo 
nebezpečí odstraněno.

Rok 1963
Byla schválena výstavba bytového domu na pravém břehu Labe.

Rok 1965
Vznikl vodácký svaz a byla postavena loděnice na pravém břehu nad splavem.

Rok 1966
30.6.  se  konala  schůze a  tématem byla  čistota  Labe a  také byla  zadána úpravná opatření 
papírnám v Hostinném, aby do vody neunikaly již žádné nečistoty.

Rok 1967
Rozhodlo se o výstavbě čističky v oblasti Hrubých luk a rekonstrukci vodovodní sítě města.

Rok 1968
Bylo rozhodnuto o skončení výroby celulosy v Hostinném v roce 1972, která znečišťuje Labe.

Rok 1969
Termín ukončení výroby celulosy v Hostinném má v roce 1972 být dodržen.

Rok 1970
Krkonošské papírny se snaží prodloužit termín zrušení výroby celulosy.

Rok 1977 
Údolní přehrada v Tešnově – Bílá Třemešná
Následkem silných dešťů v druhé polovině července a přílivu vod z Krkonoš došlo po mnoha 
letech opět k průtoku vody všemi pěti přílivovými oblouky přehradní hráze dne 2. srpna 1977. 
Údolní  přehrada na Labi  plní  dobře svou funkci  zábrany značných  škod,  jimiž  bylo  celé 
Labské údolí postiženo téměř každoročně, až do výstavby přehrady v letech 1910 – 1920. 
Bezpečnostním podnětem pro výstavbu přehrady na Labi, byla katastrofální povodeň v čer-
venci  roku 1897.  Řečištěm v  místě  přehradního  profilu  protékalo  tehdy 330m3/s.,  což  se 
blížilo stoleté vodě. Tato povodeň způsobila ve vysoce zalidněném průmyslovém kraji mezi 
Dvorem  Králové  a  Jaroměří  velké  škody  na  budovách,  orné  půdě  odplavením  ornice, 
zanesením štěrkem a pískem a zničením úroky. Řešení bylo tehdy v zájmu zábrany těmto 
škodám neodkladné.  Největší  zaznamenané povodňové průtoky:  červen – červenec 1897 - 
330m3/s, květen 1941 - 217m3/s, únor – březen 1946 - 311m3/s, leden 1948 - 284m3/s.

Rok 1981
Povodeň v našem městě
V noci z 11. na 12. března se vlivem silných dešťů a tání sněhu v Krkonoších rozvodnilo 
Labe.  Městská povodňová komise vyhlásila  12. března ráno stav ohrožení.  Místní  závody 
učinily neprodleně svá opatření. Povodeň vyvrcholila kolem 12. hodiny, kdy voda protékala 
přelivy  Tešnovské  údolní  přehrady  s  maximálním  průtokem  kolem  120  –  150  m3/sec. 
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Postižené závody n. p. Tiba a ČSAO ihned zahájily evakuační práce, aby snížily škody na 
nejnižší  míru.  Kolem 13.  hodiny  12.  března  protékalo  Labem 306 m3/sec,  což  způsobilo 
zatopení  celého  labského  nábřeží  od  závodu n.  p.  Tiba  Verdek,  Vorlech  a  Zálabí,  až  po 
ČSAO. V závodě n.  p.  Tiba  Zálabí  byl  postupně zatopen celý tiskárenský provoz,  až  po 
skládárnu. Teprve 13. března začala voda opadávat. 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Ve svých dílnách zhotovily 6m kovového zábradlí,  jež bude instalováno podél Labe spolu 
s rekonstrukcí gravitačního vodovodu v roce 1982.

Počasí v roce 1981
Současně deštivé  počasí  vyvolalo  prudké tání  sněhu na horách a v  podhůří  s  následnými 
povodněmi. Přítok od labské údolní přehrady v Tešnově činil kolem 340m3/sec., odpovídající 
stoletému průtoku. 

Rok 1982
Počasí 1982
V lednu se vyskytly velké povodně v důsledku dešťových srážek a rychlého tání sněhu. Ve 
dnech  5.  –  7.  ledna  byly  zaznamenány  na  horním  a  středním  Labi  největší  kulminační 
průtoky, opakující se jednou za 10 let. 

Rok 1983
Při  všeobecně  nízkých  průtocích  na  celém  území  ČSR  docházelo  častěji  k  havarijním 
případům vysoké  koncentrace  znečisťujících  látek,  což  postihlo  ve  Východočeském kraji 
povodí horního Labe, Loučné, Chrudimky a Dobravky.

Rok 1985
Jaro s povodněmi
Od ledna 1982 po několikaleté přestávce se opět vyskytly povodně, naštěstí nikoliv v horním
toku  Labe,  nýbrž  na  větších  tocích  o  ploše  povodní  několik  tisíců  km2,  které  způsobily 
stomilionové škody (např. na Sázavě, Oslavě a Dyji)

Rok 1987
Bude Labe opět čisté?
Výstavba  čističky  odpadních  vod  je  nezbytná.  V  současné  době  jsou  odpadní  vody 
z průmyslových  závodů  a  bytové  zástavby  vypouštěny  přímo  do  Labe  bez  vyhovujícího 
čištění. Tento stav je v rozporu se zákonem. Národní podnik TIBA byl pověřen investorstvím 
společné čističky odpadních vod ve Dvoře Králové n. L. 

Po uvedení společné ČOV do provozu se výrazně změní životní prostředí na 
Labi.
Po uskutečněné již likvidaci celulózky v n. p. KRPA Hostinné a po dokončení výstavby ČOV
ve Dvoře Králové n. L. změní se jakost vody až po Jaroměř, umožní se odběry vody z Labe 
pro závody a tím se zlepší zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Rok 1988 
Výstavby kanalizačních sběračů „B“ a „A“.
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V současné době se realizuji z navržených tras sběračů, uvedených ve studiích „Kanalizace“, 
kanalizační sběrač „B“ na pravém břehu řeky Labe. Stavba byla zahájena v říjnu 1987, termín 
dokončení  je  červen  1990.  Délka sběrače  činí  1524 m vnitřní  průměr  1,6 m,  navrhovaný 
průtok 0,5 až 5 m2/sec., rozpočtové náklady činí celkem 29,5 mil. Kčs a v příštím roce 12 mil. 
Kčs. Stavba probíhá směrem od Náměstí pionýrů proti toku Labe, kde zejména v komunikaci 
Nábřeží dukelských bojovníků jsou umisťovány šachty potřebné pro provádění stavby.

Výstavba čističky odpadních vod
Stavba byla zahájena 1.1.1988 a bude dokončena v závěru r. 1991. Po přejímacím řízení bude 
zahájen zkušební provoz. Kapacita projektu činí 20 tisíc m3 odpadních vod denně.

Voda pro Dvůr
Vývoj  poskytování  a  rozvádění  pitné  i  užitkové  vody do  města.  Po  založení  města  byly 
jediným zdrojem vody studny. Poté byl zřízen Podharťský rybník. Teprve roku 1817-1819 byl 
ve městě zřízen první vodovod. 

Proběhla stavba sběrače odpadních vod.
Hromadné úmrtí ryb na velké množství dusíkatých látek ve vodě.

Rok 1989
3x záchrana osob z Labe, 1x únik čpavku na stadiónu, 1x prasklé vodovodní potrubí,1x práce 
na vodě, 1x hledání osoby, 1x čerpání vody,2x jiné technické zásahy.

Rok 1989 byl zaměřen na sportovní část Československé spartakiády 90. Ze sportovních akcí
mohu jmenovat: sjezd na Labi pořádaný oddílem kanoistiky, přebor v zimním plavání. 

Rok 1991
Ekologie dnes je, nebo by měla být, heslem dne. I naše město se do tohoto hnutí zapojuje.
Zapojili jsme se i do mezinárodní akce o čistotě řeky Labe (Klub NATURA).

Rok 1994
Sezóna  zimního  plavání  1994/1995  měla  patnáct  soutěžních  pořadů,  z  nichž  jeden  se 
uskutečnil ve Dvoře Králové nad Labem jako 5. ročník plavání na Labi. Zúčastnilo se ho na 
třicet plavců, kteří absolvovali své úseky o délce 100, 250 nebo 500 metrů. Voda byla čistá a 
měla teplotu 3 stupně Celsia.

Při další akci měla voda teplotu 7,5 stupně Celsia. Svůj zimní pozdrav vodě provolali otužilci 
také na 6. ročníku zimního plavání na Labi, kterého se zúčastnilo 32 plavců.

Rok 1997 
Těšnovská přehrada se sice zaplnila  až po korunu hráze,  Labe ve městě  dosahovalo svou 
hladinou až k vrchu nábřežních zdí a cca 0,5 m od vrchu kleneb dvou městských mostů, ale 
k větším škodám na majetku nedošlo.

Rok 1999 
V průběhu roku byly neustále očekávány povodně, jelikož rok předešlý obyvatelstvo v mnoha 
regionech bylo těmito překvapivými událostmi z minulého roku doslova vyděšeno. Ovšem 
naštěstí se rok 1998 z tohoto hlediska neopakoval a naše město postiženo nebylo. Zásluhu na 
tom má i vyčištění koryta Labe v minulých letech správcem toku, Povodí Labe a.s.
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Rok 2005
Povodí Labe rozptyluje obavy
Vysoká  sněhová  vrstva  na  horách  i  v  podhůří  vyvolávala  velký  „zájem“  medií,  která  se 
předháněla v možných záplavách. Stav je však příznivý, sníh je již jen na horách a potvrdilo 
se nepsané, že když je na horách velké množství sněhu, tak se povodně nekonají. Případné 
vzestupy  hladin  by  mohly  přijít  jen  po  velkých  deštích.  Přesto  mají  přehrady  Labská  u 
Špindlerova Mlýna a Les Království v naší blízkosti  hladiny sníženy a budou muset vodu 
zadržovat k jejich naplnění.

Rok 2006
Odstraněn strom z koryta Labe
Počátkem  tohoto  měsíce  došlo  k  odstranění  kmene  a  dalších  naplavenin  z  koryta  Labe 
u Benešova nábřeží. Podíleli se na tom hasiči z Požární stanice a Technické služby.

Rok 2007
Záplavové území vodního toku Labe
Dne 8.1.2007 Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel stanovisko Povodí Labe, státní 
podnik,  s novým mapovým podkladem, kde na základě předložených připomínek upřesnil 
aktivní zónu v ř. km 309,05 až 309,60. Dále se v dopise Povodí Labe uvádí, že nedošlo k 
vyčlenění pozemku určeného pro výstavbu čistírny odpadních vod z navržené aktivní zóny s 
tím, že stavbu ČOV lze realizovat i v místech stanovené aktivní zóny při dodržení některých 
podmínek.  Požadavek  na  vyčlenění  dílčí  části  území  z  aktivní  zóny  z  důvodů  výstavby 
čistírny  odpadních  vod  nelze  akceptovat.  Vodní  zákon  ve  smyslu  ustanovení  par.  67 
umožňuje výjimku pro některé stavby v aktivní zóně, ale i kdyby tak nebylo,  není možné 
souhlasit s požadavkem na vyčlenění dílčího území z aktivní zóny z důvodů výstavby, a to 
jakékoliv.  V podkladech žádosti  předložené Povodím Labe,  státní  podnik,  není vyznačena 
nejvyšší známá hladina povrchových vod pro daný úsek. Podklady pro stanovení záplavového 
území  a  k  vymezení  aktivní  zóny  jsou  uloženy  u  příslušného  správního  orgánu,  tj.  u 
Krajského  úřadu  Královéhradeckého  kraje,  odboru  životného  prostředí  a  zemědělství. 
Stanovování záplavového území a vymezení aktivní zóny nepodléhá správnímu řízení, a tudíž 
jeho schválení, ve smyslu ustanovení §66 odstavec 1 vodního zákona, je provedeno pouze 
formou dopisu.  Příloha  kroniky:  situace  se  zákresem záplavové čáry Q5,  Q 20,  Q 100 a 
aktivní zóny v měřítku 1: 1000. Město tuto mapu zveřejnilo a jsou na ní zakresleny oblasti 
města,  které se v případě povodně ocitnou pod hladinou vody v případech pěti,  dvaceti  a 
stoleté vody.

Labe zahrozilo
Deštivý  počátek  měsíce  prosince  zapříčinil  zvednutí  hladiny  Labe.  Povodňová  komise 
vyhlásila  druhý  povodňový  stav  (ohrožení).  Dlouho  trvající  déšť  však  ustal  a  situace  se 
uklidnila.
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