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Povodně na Řehačce 

 

V posledním týdnu v březnu teploty závratně vystoupaly  až k 20°C. 

V porovnání s předchozím týdnem to není zanedbatelný skok. Na horách začal 

prudce tát sníh a s teplým vzduchem přišel do České republiky i vydatný déšť. 

Místy napršelo dokonce 25mm vody za 24hodin. Ten den však nikdo ještě 

netušil, jak se bude situace vyvíjet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádné vydání pro osadu Řehačku a okolí 

 

V úterý 28.března se hladina Labe u nás začala postupně zvedat. Jako pevné 

kontrolní stanoviště jsme zvolili lavičku u poslední chaty u Labe proti proudu. 

Navečer již stála ve vodě a Labe proudilo čím dál tím rychleji. Voda v Řehačce 

stoupla zatím jen zhruba o 30 až 40cm. Plácek v dolní části osady Řehačka byl v té 

době zatím stále na suchu. 

Další den přišly informace z nejbližší monitorovací stanice v Brandýse nad 

Labem. Vodní stav v 9:00 dosáhl na vodočtu hodnoty 443cm. Tím pádem podle 

vodohospodářů zbývalo pouze 7cm do vyhlášení třetího stupně povodňové 

aktivity, tj. stupně ohrožení. Po několika hodinách byl již stav ohrožení překročen 

a hladina se stále zvyšovala.  

Tentýž den kolem sedmnácté hodiny se začala situace dramatizovat, neboť 

voda z Řehačky postupně zaplavovala plácek. Byly zatopeny první sklepy a 

zahrady, prozatím do výše několika málo centimetrů. 

Následující den byla situace stále napjatá. Plácek byl z velké části pod vodou 

a voda z něho začala šplhat ke křižovatce, na kterou se dalo ten den dojít od 

mostku u louky stále ještě suchou nohou. Řehačka pohltila oba ostrůvky, 

poloostrůvky a velké části i písečnou pláž. Mostek přes Řehačku byl zaplaven na 

úroveň asi 20cm pod horním zábradlím přesně tak, jak tomu bylo před třemi lety 

při bleskové zimní povodni. Na místě, kde byl nedávno prokopán kanál mezi 

Řehačkou a potokem Mlynářicí, se vytvořilo velké jezero a část louky a pole tak 

zmizelo. 

Hladina Labe v posledním březnovém dni stoupla o dalších 25cm. Dolní část 

osady ten den usínala v hluboké tmě, neboť musela být kvůli havárii odpojena od 

elektrické sítě.  

První aprílový den nám přichystal překvapení. Pod mostkem na louce se 

objevilo jezero a kdo chtěl, mohl se na křižovatku u plácku dostat jen loďkou. 

Jezero u kanálu svou plochu zhruba zdvojnásobilo a voda z Labe se přelévala přes 

hráz do Řehačky přímo u rybářské chaty. Další ohromné jezero vzniklo na poli u 

Labe  za “smeťákem“ (foto na přední straně Řeháčka). Písečná pláž byla již zcela 

pod vodou stejně jako mostek. U hospody se Řehačka částečně vylila na cestu. 

Labe neustále stoupalo kolem 3cm/hod. a jeho stav byl zhruba 275cm nad 

normálem. 

Informaci, kterou dostali hasiči z Lysé o tom, že se řeka výrazně zvedne o 

dalších 50cm se naštěstí nevyplnila. V noci ze soboty na neděli 2.dubna se hladina 

zvedla pouze o 4cm. V šest hodin ráno se Labe v Brandýse na vodočtu zastavilo na 

527cm při průtoku 1345,2m/s. V porovnání s ročním průměrným stavem a 

průtokem, který činí 162cm a průtok 99,3m/s, je to úctyhodná cifra. 



Na úrovni osady Řehačka však Labe ještě nepatrně stouplo. Kulminace nastala až 

v noci ze 3. na 4.dubna. 

Hladina poté velmi dlouho stagnovala. Díky poklesu řek 

v Královehradeckém a Pardubickém kraji a také přiblížení teploty na horách 

k bodu mrazu, začalo Labe pozvolna opadávat. Po pár dnech bylo Labe již na 

normálních hodnotách a tvářilo se, jakoby se nic nestalo. V sobotu 8.dubna se vše 

vrátilo do starých kolejí. Labe si v celku poklidně teklo ve svém korytě a na svých 

březích zanechalo velkou vrstvu mazlavého bahna. Velká jezera z větší části 

opadla. Pár lagun zůstalo na poli a na louce, ale ty by se měly časem vsáknout. V 

nejpostiženější oblasti na plácku a v okolí nastala doba úklidu.  

V jednom ze zaplavených sklepů byla poškozena i nově připravovaná 

informační tabule osady Řehačky, která měla  být instalována na jaře tohoto roku. 

 

Povodňová situace v okolí 

 
Sobota 1.4.2006 – Byšičky 

� Byšická tůň vytvořila velká jezera na louce a na poli směrem 

k osadě Labíčko.  

 
Sobota 1.4.2006 – Čelákovice 

� Na čelakovické straně bylo nábřeží pod zdymadly zcela 

zaplaveno. 

� Malvíny se spojily s Labem a vytvořily ohromné jezero. 

� Grádo zaplaveno do výše zhruba jednoho metru.  

 
Sobota 1.4.2006 – Přerov nad Labem 

� Na polích mezi Přerovem nad Labem a zdymadly v Lysé 

vzniklo několik mohutných lagun.  

 

Neděle 2.4.2006 – Brandýs nad Labem 
� Rozbouřené Labe poškodilo jeden z pilířů mostu stojícího těsně 

pod zdymadly. 

 
Kompletní fotogalerii z povodní na Řehačce a okolí naleznete na 

www.rehacka.unas.cz v sekci fotogalerie. 

 

Veselé a pokud možno klidné Velikonoce Vám přeje redakce Řeháčka 

Povodně – osada Řehačka ���� 1.dubna 2006 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Pohled na plácek                                          Nástěnka u rybářské chaty 

 

 

 

             Situace u Labe …                                            … a na cestě k plácku  


