


„Koncepce p

 

VH TRES spo

Úz
sezname
katastrá

 

 

 
OR

primárně
Území O

  

 

 

 

 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

1.a. V

 

zemí  ORP  Č
em obcí,  kte
lních území o

RP České Bu
ě  tvořeno  če
ORP je odvod

ochrany obce s ro

                          

Vymezení

České  Buděj
eré do příslu
obcí po obvo

udějovice se 
eskobudějov
ňováno něko

ozšířenou působn

                              

í území OR

ovice  (správ
ušného obvo
odě ORP.  

Obr.1. –

rozkládá na
vickou pánví
olika význam

ností České Budějo

7.

                        

RP a jeho 

vní  obvod  o
odu  spadají. 

– ORP České B

 

a ploše 923 k
í,  která  je na
mnými toky –

ovice“ 

charakter

obce  s rozšíř
Hranice OR

Budějovice 

km2, délka h
a  svých okra
– viz následuj

Statut

ristiky 

řenou  působ
P  je dána h

hranice ORP 
ajích uzavřen
jící odstavec

tární město Česk

   

bností)  je  v
hraničním po

je 221 km. 
na  zlomovým
. 

ké Budějovice   

                           

ymezeno 
olygonem 

 

Území  je 
mi  svahy. 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

1.

 

Vš
k  povod
 
Území Sp
   
1‐06‐01 
1‐06‐02 
1‐06‐03 
1‐07‐02 
1‐08‐03 
 

 
P

 
Ú

dominuj
úzkém a
se  údolí
Českými
náhony –

protipovodňové o

ol. s r.o.  

.a.1. Hydrog

šechny  vodn
dí Vltavy.  

právního obv

Vltava po M
Malše 
Vltava od M
Lužnice od s
Blanice (Ota

Povodí 1‐06

Území povod
e řeka Vltav
a strmém úd
í  rozevírá  do
 Budějovicem
– Plánský a R

ochrany obce s ro

                          

grafie územ

ní  toky  na  ú

vodu zahrnu

Malši 

Malše po Lužn
státní hranic
ava)   

6‐01 – Vltav

dí se nacház
va, protékajíc
olí. Teprve p
o  ploché  Če
mi jsou v rám
Rožnovský (n

ozšířenou působn

                              

mí správního

Obr.2.  –

zemí  Správn

je části těch

nici 
e po Nežárk

va po Malši

í v jihozápad
cí od hranice
pod Boršove
skobudějovi
mci  levobřež
na Stecherův

ností České Budějo

8.

                        

o obvodu 

– Říční síť na ú

ního  obvodu

to dílčích po

ku 

i 

dní části sprá
e správního o
em nad Vltav
ické  kotliny 
žní  inundace
v mlýn). 

ovice“ 

území ORP 

u ORP  České

ovodí:    

ávního obvo
obvodu až p
vou k soutok
s oboustran
 provedeny 

Statut

é  Budějovice

du. V tomto
o Boršov na
ku s Malší v Č
nou  širokou
dva význam

tární město Česk

   

 

e  hydrologic

o povodí jedn
d Vltavou v 
Českých Bud
u  říční  inund
mné původně

ké Budějovice   

                           

ky  náleží 

noznačně 
poměrně 
dějovicích 
dací.  Nad 
ě mlýnské 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

V
mají velk
nezaned
levobřež
 
Význam
 
Třebonín
bezejme
 
Význam
 
Dvořáčk
bezejme
Vrábečsk
bezejme
Homolsk
bezejme
Litvínovi
 
Význam
 
V povod
Děkanec
  

protipovodňové o

ol. s r.o.  

V úseku úzké
ký sklon kory
dbatelná ero
žní přítoky v 

né pravostra

nský potok 
enný vodní to

né levostran

ova strouha 
enný vodní to
ký potok 
enný vodní to
ký potok 
enný vodní to
ický potok 

né rybníky: 

í Třebonínsk
c, Čekanov, Š

ochrany obce s ro

                          

ého údolí Vlt
yta a často i
ze koryt a p
oblasti Česko

anné přítoky

ok 4 x  

nné přítoky V

ok 3 x 

ok 1 x 

ok 1 x 

kého potoka 
Široký, Jizba, 

ozšířenou působn

                              

tavy ústí do ř
 charakter b
řísun štěrko
obudějovick

y Vltavy: 

Vltavy (postu

(soustava ry
Štilec, Punčo

Obr.3.  – R

ností České Budějo

9.

                        

řeky poměrn
bystřin. Prob
ového mater
é kotliny (Ho

upem po pro

ybníků na pra
ocha, Bohda

Rybníky‐Třebo

ovice“ 

ně krátké, čas
íhají zde jev
iálu do koryt
omolský a Lit

oudu): 

avostranných
alů, Milíkovsk

nínský potok

Statut

sto bezejmen
y tomu odpo
ta   Vltavy. Ji
tvínovický po

h přítocích): 
ký 

tární město Česk

   

nné vodní to
ovídající – př
iný charakte
otok). 

 

ké Budějovice   

                           

oky, které 
ředevším 
er  již mají 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

V povod
Závratsk
 

 
V povod
Šindlovs
 

Význam
 
Trilčův p
Jedná se
je na pra
levém bř

 
 

P
 

P
v úseku 
je  pomě

protipovodňové o

ol. s r.o.  

í Homolskéh
ký, Černodub

í Litvínovické
ký, Horní litv

ná vodní díla

pohyblivý jez 
e o stavidlový
avém břehu 
řehu jezové 

Povodí 1‐06

Povodí  se  n
dolní část ná
ěrně  úzké  i 

ochrany obce s ro

                          

ho potoka: 
bský 

ého potoka: 
vínovický, Pr

a: 

na Vltavě v 
ý po výšce čl
opatřena oc
zdrže končí ú

6‐02 –Malše

nachází  v jižn
ádrže VD Řím
často  hlubo

ozšířenou působn

                              

Obr.4.  – 

ostřední litví

Obr.5.  – R

Českých Bud
leněný jez o 
chrannou hrá
úsek nízké oc

e 

ní  části  Sprá
mov po zaúst
oké  a  to  až 

ností České Budějo

10.

                        

Rybníky‐Hom

ínovický, Do

Rybníky‐Litvíno

dějovicích 
dvou polích
ází až po náv
chranné hráz

ávního  obvo
tění do Vltav
po  obec  P

ovice“ 

olský potok 

lní litvínovic

ovický potok

 s pravobřež
vodní začáte
ze pod areál

du.  Odtokov
vy zprava v Č
lav.  Pod  tou

Statut

ký 

 

žní vodní elek
k sportovníh
em Stechero

vou  páteří  ú
eských Budě
uto  obcí Ma

tární město Česk

   

 

ktrárnou. Je
ho areálu Me
ova mlýna. 

území  je  řek
ějovicích. Úd
alše  vtéká  d

ké Budějovice   

                           

zová zdrž 
eteor. Na 

ka Malše 
olí Malše 
do  široké 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Českobu
pásy obo
Z hledisk
hráze. Př
 
Význam
 
Lomský 
Stropnic
Zborovsk
Starohod
Hodějov
 
Význam
 
Římovsk
Bartocho
Bukovsk
 
Význam
 
V povod
Pašinovi
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

udějovické ko
oustranné in
ka výskytu ry
řípadné zvláš

né pravostra

potok 
ce (významně
ký potok (vý
dějovický po
vický potok 

né levostran

ký potok 
ovský potok 
ký (Plavnický)

né rybníky: 

í Svinenskéh
cký, Mlýnský

ochrany obce s ro

                          

otliny. Zde z
undace. 
ybníků  je tot
štní povodně

anné přítoky

ější přítoky‐ p
znamnější př
otok 

nné přítoky M

) potok 

ho potoka (so
ý v Pašinovic

ozšířenou působn

                              

ároveň až p

to dílčí povo
ě by měly po

y Malše: 

potoky Pašín
řítok – Strážk

Malše: 

oustava bočn
cích, Bruno, P

Obr.6.  – 

ností České Budějo

11.

                        

o město Čes

odí nevýznam
ouze velmi lo

novický, Svin
kovický poto

ních nádrží):
Pelikán, Tobi

Rybníky‐Svine

 

 

 

 

 

 

ovice“ 

ské Budějov

mné. Rybníky
okální charak

enský, Lome
ok) 

iáš, Hamersk

enský potok 

Statut

ice,  je koryto

y v tomto po
ter. 

ecký a Řevno

ký, Starý, vyd

tární město Česk

   

o  lemováno 

ovodí mají s

ovický) 

dra, Jobský 

 

ké Budějovice   

                           

širokými 

píše nižší 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

V povod
Pilný, Pr
 

Význam
 
Nádrž od
Těleso  h
Hodějov
 
Význam
 
VD Římo
 
Území O
47,5 m, 
povodeň
(údolí M
 
 

P
 
P

pod  so
Českobu
opouští v

P
významn
Z hledisk
rybníků 
 
 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

í Zborovskéh
ostřední, Ml

né vodní nád

dkaliště Tepl
hráze  má  z
vického poto

né vodní dílo

ov 

ORP zahrnuje
heterogenní
ň  v případě 
Malše a Vltavy

Povodí 1‐06

Povodí se na
outokem  s 
udějovickou k
v rámci nádr
Ploché územ
nou soustavu
ka  existence
při Dehtářsk

ochrany obce s ro

                          

ho potoka: 
ýnský 

drže: 

árny České B
zde  již  para
ka pod nádrž

o: 

e  část přehra
í. Jedná se o
mimořádné 
y pod soutok

6‐03–Vltava

achází v seve
Malší  v Če
kotlinu a pod
rže VD Hněvk
mí  levého bře
u rybníků ně
e  rybničních 
kém potoce a

ozšířenou působn

                              

Obr.7.  – R

Budějovice 
ametry,  kdy
ží.   

adní nádrže 
o nejbližší př
události  na 

kem) zásadně

a od Malše 

erní  části Sp
eských  Bud
d Hlubokou 
kovice. Vltav
ehu  s několi
kdy i velkých
nádrží  je  t

a Bezdrevské

ností České Budějo

12.

                        

Rybníky‐Zboro

y  potenciáln

i objekt pře
řehradu prot
tomto  VD  j
ě významná.

po Lužnici

právního obv
dějovicích. 
vtéká opět d
va zahrnuje v
ka vltavským
h hektarovýc
toto  povodí 
ém potoce. 

ovice“ 

ovský potok 

ní  porucha 

ehrady VD Ř
ti toku pro ú
je  pro  velko
.  

vodu. Odtoko
Vltava  zde
do užšího úd
v trase další v
mi  i nevltavs
ch výměr. 
velmi  význ

Statut

je  významn

Římov. Přehr
území správn
ou  část  územ

ovou páteří 
e  postupně
dolí, kdy územ
významné vz
skými přítoky

amné.  Význ

tární město Česk

   

 

ná  pro  obla

rada  je sypan
ního obvodu
mí  správního

území  je  řek
ě  opouští 
mí Správního
zdouvací obj
y,  zahrnuje 

namné  jsou 

ké Budějovice   

                           

ast  údolí 

ná, výšky 
. Zvláštní 
o  obvodu 

ka Vltava 
širokou 

o obvodu 
ekty. 
poměrně 

soustavy 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Význam
 
Dobrovo
Kyselá vo
Luční po
Dobřejov
Libochov
Kozlovsk
Budáček
 
Význam
 
Dehtářsk
Bezdrevs
Mydlova
Munický
Rachačk
Strouha 
Hradní s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

né pravostra

odská stoka (
oda 
otok 
vický potok 
vka 
ký potok  
k 

né levostran

ký potok (vět
ský (Soudný)
arský) 
ý potok 
a 

trouha 

ochrany obce s ro

                          

anné přítoky

(potok) 

nné přítoky V

tší přítoky – 
) potok (větš

ozšířenou působn

                              

y Vltavy: 

Vltavy: 

potoky Jank
ší přítoky – p

ností České Budějo

13.

                        

kovský, Kame
otoky Břeho

ovice“ 

enný a Babic
ovský, Pištíns

Statut

ký)  
ký, Olešník, J

tární město Česk

   

Jamský, 

ké Budějovice   

                                                           



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Význam
 
V povod
V území 
Branišov
těchto ry
 
Dehtář, 
Nechvil, 
Haberský
   

protipovodňové o

ol. s r.o.  

né rybníky: 

í Dehtářskéh
odvodňova

v,  Žabovřesk
ybníků: 

Posměch,  N
Podevrážsk
ý‐Mlýnský, P

ochrany obce s ro

                          

ho potoka: 
aným  tímto 
ky,  Čakov,  Zá

Nový  u  Čako
ký,  Starý,  V
Panin, Starý H

ozšířenou působn

                              

potokem  m
áboří,  Kvítko

ova,  Zběhov
olský,  Březo
Haberský, Ža

Obr.8.  – R

ností České Budějo

14.

                        

mezi  obcem
ovice, Habří 

v,  Kamenný, 
ový,  Podves
abinec, Ficlák

Rybníky‐Dehtá

 

 

 

ovice“ 

i  Č.  Budějo
a  Lipí  za  zm

Zábořský,  H
ný,  Dlouhý 
k 

ářský potok I.

Statut

ovice,  Dubné
mínku  stojí  s

Holašovický,
u  Čakova, 

tární město Česk

   

é,  Čejkovice
seskupení  př

,  Roubíček, 
Kvítkovický,

ké Budějovice   

                           

e,  Dasný, 
ředevším 

Beranov, 
,  Bojiště, 

 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Blatec, Z
a  Nový 
Novohak
Malý  a 
Žabinec,
 
 

V povod

Velké Ná
Olší, Kar
Kuchyňk
Malý Far

protipovodňové o

ol. s r.o.  

Zajícovský, D
Vrbenský, 

klovský, Mla
Velký  Brani
 Panenský, M

í Bezdrevské

ákří, Nová, 
rtouzský, Mlý
ka, Medenice
rský 

ochrany obce s ro

                          

olní a Horní 
Malý  Vrbe

adohaklovský
išovský,  Náv
Městský, Zad

ého potoka: 

Černá,  Březo
ýnský u Sedl
e, Chrášťans

ozšířenou působn

                              

Machovec, M
nský,  Domi
ý, Malý  a  Ve
vesný,    Vitín
dní Homolský

Obr.9.  – Ry

ovec,  Blatec
lce, Dvorský,
ský, Lesný, N

ností České Budějo

15.

                        

Mlýnský, Čej
n,  Černiš, 
elký  Vávrovs
n,  Nuzov,  D
ý  

ybníky‐Dehtá

 

c,  Svoletínek
, Hlavatecký
Nevděk, Vlhla

ovice“ 

jkovický, Vyš
Starý  houže
ský,  Lišovský
Dubenský,  Ja

řský potok II.

k,  Přední,  Zb
ý, Volešek, P
avský, Velký

Statut

šatov, Motov
enský,  Šnejd
ý,  Štičí  sádky
ahelník,  Doln

budovský, Ob
lástovický, Š
a Malý Kar

tární město Česk

   

vidlo, Dasens
dlík,  Staroh
y, Dubský,  K
ní  a  Horní 

blanov, Hor
Štičí, Žabinec
rasín, Hlásný

ké Budějovice   

                           

ský, Starý 
aklovský, 
Kořenský, 
Rohovec, 

ní, Dolní, 
c, Knížecí, 
ý, Velký a 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ochrany obce s ro

                          

ozšířenou působn

                              

Obr.10.  – R

ností České Budějo

16.

                        

Rybníky‐Bezdr

 

ovice“ 

revský potok I

Statut

. 

tární město Česk

   

 

ké Budějovice   

                                                           



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Rojdáne
a Malý 
Zadní To

protipovodňové o

ol. s r.o.  

k, Nové jám
Hvězdář, Mu
opole, Bezdrý

ochrany obce s ro

                          

y, Šnekl, Náv
unický, Velký
ývka, Zlivský,

 

ozšířenou působn

                              

vesný, Blans
ý  Zvolenov, 
,   

Obr.11.  – Ryb

ností České Budějo

17.

                        

ský, Starý, M
Naděje,  Pod

 

bníky‐Bezdrev

 

ovice“ 

ydlovarský, 
dhradský, Be

vský potok II.

Statut

Pacák, Křivo
ezdrev,  Češn

tární město Česk

   

onoska, Pěns
novický  cíp, 

ké Budějovice   

                           

ský, Velký 
Přední  a 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Z vyjmen
vodní  n
vyvolané
neboť v 

 
Význam
 
Jiráskův 
Jez Česk
Jez Hlub

 
Pohybliv
soutoku 
Po proud
vybaven
povodni 
Zdrž  čes
vyšších o
K posled
jez  o  dv
odbočuje
vodní ele
ochrann
 

 
1‐

Po
nezahrn
se o levo
 
Význam
 
Spolský p
Miletíns
Hůrecký 
Borový p
Dubensk
Ponědra
Bošilecký
Bukovsk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

novaného vý
ádrže.  Územ
é případnou 
případě havá

ná vodní díla

jez 
é Vrbné 
oká nad Vlta

vý válcový  je
Malše s Vlta
du na okraji 
  levobřežní 
otevřením m
skovrbenskéh
ochranných h
dnímu pohyb
vou  polích H
e náhon, pro
ektrárny vra
ých hrází.  

‐07‐02 Lužn

ovodí se nalé
uje hlavní vo
obřežní příto

né levostran

potok 
ký potok 
potok 
potok 
ký potok 
ažský potok 
ý potok 
ký potok 

ochrany obce s ro

                          

ýčtu rybniční
mí  pod  těm
havárií hráz
árie významn

a: 

avou 

ez  Jiráskův o
avou. 
katastru Čes
vodní  průto
může posílit 
ho  jezu  je  o
hrází až po p
blivému jezu 
Hluboká  nad 
otéká přes p
cí do řečiště

ice od státn

ézá na výcho
odní tok. V rá
oky Lužnice. 

nné přítoky L

ozšířenou působn

                              

ích nádrží m
mito  rybníky 
e). V kaskád
nější nádrže 

o dvou polích

ských Budějo
očnou  elektr
průtočnost p
oboustranně
profil Nového
na Vltavě po
Vltavou.  Je

přístav po  lev
 Vltavy. Zdrž

ní hranice p

odě správníh
ámci zájmov

Lužnice: 

ností České Budějo

18.

                        

má  řada vyšší
je  obecně 
ě rybníků je 
v kaskádě, d

h  s pravobře

ovic je vyšší k
rárnou  a  pla
profilu.  
  ohrázována
o mostu. 
o proudu v r
z  je  vpravo 
vém břehu   
ž jezu zahrnu

po Nežárku

ho obvodu. P
vého území s

ovice“ 

í hráze.  Jedn
ohroženo  z
bezpečnost 

dochází často

ežní elektrár

klapkový jez 
avební  komo

a  –  vyskytuj

rámci Správn
vybaven  pla
a za mostem
uje (na levém

Povodí v rám
se vyskytují p

Statut

ná se zárove
zvláštními  p
dána někdy
o k haváriím 

rnou vzdouv

o dvou políc
orou  u  pravé

í  se  zde  pom

ního obvodu 
avební  komo
m (lokalita H
m břehu) syst

mci hranic sp
pouze vodní 

tární město Česk

   

eň  i o poměr
povodněmi  (
y nejslabším 
hrází po tok

vá hladinu v 

ch České Vrb
ého  břehu, 

měrně  dlou

 ORP patří s
orou,  vlevo 
Hamry) se pře
tém tentokrá

právního obv
í toky drobné

ké Budějovice   

                           

rně velké 
(povodně 
článkem, 
u. 

prostoru 

né. Jez je 
která  při 

hé  úseky 

tavidlový 
v nadjezí 
es objekt 
át nižších 

vodu ORP 
é – jedná 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Význam
 
V povod

Spolský, 
 
 
 

 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

né rybníky: 

í Spolského 

Benátský, V

ochrany obce s ro

                          

potoka: 

Výskok, Nový 

ozšířenou působn

                              

u Libína, Ad

Obr.12.  –

ností České Budějo

19.

                        

amovský, La

– Rybníky‐Spo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ovice“ 

azna, Slavíček

olský potok 

Statut

k, Zvíkovský, 

tární město Česk

   

 Vlkovický, L

ké Budějovice   

                           

Lánský 

 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

V povod

Dvořiště
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

í Miletínskéh

ě, Nový, Slově

ochrany obce s ro

                          

ho potoka: 

ěnický, Poho

ozšířenou působn

                              

ořka, Horní a 

Obr.13.  – R

ností České Budějo

20.

                        

Dolní Pohoř

Rybníky‐Milet

 

 

ovice“ 

ř, Kukla, Doln

tínský potok

Statut

ní a Nový u L

tární město Česk

   

Lišova, Náves

 

ké Budějovice   

                           

sní 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

1‐
 

Po
Radomil

Na
Z t

Blatec. P
 
Význam
 
Temelíne
Malešick
Sedlecký
Dříteňsk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

‐08‐03 Blan

ovodí  se  nal
ický potok, k
a Radomilick
tohoto povo
Povodňové p

né levostran

ecký potok 
ký potok 
ý potok 
ký potok 

ochrany obce s ro

                          

ice (Otava)

ézá  na  seve
který je pravo
kém potoce v
odí  je  řízeně
průtoky více n

nné přítoky R

ozšířenou působn

                              

erozápadě  S
ostranným p
v kaskádě, al
možný přev

než ze 2/3 od

Radomilické

ností České Budějo

21.

                        

Správního  ob
přítokem Bla
e i jako bočn
vod  části pr
dvádí Radom

ého potoka:

ovice“ 

bvodu.  Odvo
nice. Do té ú
ní se vyskytu
růtoku do po
milický potok

Statut

odňovací  pát
ústí u Mileno
je řada rybn
ovodí 1‐06‐0
k. 

tární město Česk

   

teří  tohoto 
ovic. 
ičních nádrž
03  v oblasti 

ké Budějovice   

                           

území  je 

í. 
k rybníku 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Význam
 
V povod
kaskáda 
Koutecký
další  ryb
Blatec, M
 

 

 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

né rybníky: 

í Radomilick
Radomilický
ý, Podhorský
bníky: Malet
Malé Nákří, R

ochrany obce s ro

                          

kého potoka:
ý potok: 
ý, Plaček, Dv
tínek,  Čekal,
Radomilický 

ozšířenou působn

                              

 

ořák, Bělohů
  Cihelna,  Pu

Obr.14.  – R

ností České Budějo

22.

                        

ůrecký,  
ustý,  Dolní  a

Rybníky‐Radom

 

ovice“ 

a  Horní  Stra

milický potok

Statut

achovický,  V

tární město Česk

   

Velký  Luský, 

 

ké Budějovice   

                           

Jubilejní, 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

1.

 
Zá

Hydrolog
 
1‐06‐03‐
Qn – N‐le
 

Zd
větších p
nutno  ž
průtoků 
m3/s, v 8
 

vo

č.

B

ř.

1‐

B

n

1‐

B

n

1‐

B

ř.

1‐

B

n

1‐

B

ú

1‐

D

h

1‐

D

ú

1‐

M

ř.

1‐

M

n

1‐

protipovodňové o

ol. s r.o.  

.a.2. Základ

ákladní  hydr
gická data js

‐017 – číslo h
etý průtok (m

de uvedená 
povodňových
ádat  Český 
tedy není ho
80. letech by

odní tok v prof

. hydrolog. poř

ezdrevský poto

 km 42,9 (hráz 

‐06‐03‐017 

ezdrevský poto

ad tokem Melh

‐06‐03‐021 

ezdrevský poto

ad tokem Třebá

‐06‐03‐025 

ezdrevský poto

 km 13,3 nad M

‐06‐03‐031 

ezdrevský poto

ad Mydlovarský

‐06‐03‐043 

ezdrevský poto

stí do Vltavy 

‐06‐03‐049 

Dehtářský potok

ráz rybníka Deh

‐06‐03‐013 

Dehtářský potok

stí do Vltavy 

‐06‐03‐015 

Malše 

 km 89,4 (hran

‐06‐02‐001 

Malše 

ad Tichou 

‐06‐02‐007 

ochrany obce s ro

                          

dní hydrolog

rologická  dat
ou uvedena 

hydrologické
m3.s‐1) 

hydrologická
h událostech
hydrometeo
odnota nem
yl na hodnotě

filu 

řadí 

ok 

rybníka u Směd

ok 

hutka 

ok 

ánka 

ok 

Malovickým pot

ok 

ým potokem 

ok 

k 

htář (ř. km 11,4

k 

iční profil) 

ozšířenou působn

                              

gická data v

ta  jsou  přev
v tabulce, kd

ho pořadí 

á data  jsou p
h se tato dat
orologický  ú
ěnná (např. 
ě cca 635 m3

dečku) 

tokem 

4) 

ností České Budějo

23.

                        

významnýc

vzata  z podk
de jednotlivé

platná aktuá
ta vždy aktua
ústav  o  data
průtok Q100 

3/s). 

Q1 

(m3/s)  (m

1.4 

8.1 

13 

16 

20 

24 

10 

14 

4 

14 

ovice“ 

h toků ORP

kladových m
é symboly zn

álně platná k
alizují. Pro p
a  aktuální  v
na Vltavě v Č

Q5  Q1

m3/s)  (m3/

3.6  5

20  28

32  43

38  51

47  63

53  71

23  31

30  40

11  15

40  56

Statut

P 

materiálů  (2) 
načí:  

k datu zpraco
řípadné proj
daném  čase
Českých Bud

10  Q50 

/s)  (m3/s)

9.3 

8  50 

3  77 

1  92 

3  113 

1  129 

1  58 

0  75 

5  30 

6  106 

tární město Česk

   

a materiálů

ování této s
jekční či jiné
e.  Hodnota 
dějovicích je 

Q100 

)  (m3/s) 

11 

62 

95 

115 

140 

160 

74 

94 

37 

133 

ké Budějovice   

                           

ů  ČHMÚ. 

tudie, po 
é práce je 
N‐letých 
dnes 908 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

vo

č.

M

n

1‐

M

n

1‐

M

n

1‐

M

m

1‐

St

ř.

1‐

St

n

1‐

St

n

1‐

St

n

1‐

St

ú

1‐

Sv

ú

1‐

V

ř.

1‐

V

p

1‐

V

n

1‐

V

p

1‐

protipovodňové o

ol. s r.o.  

odní tok v prof

. hydrolog. poř

Malše 

ad Kamenicí 

‐06‐02‐013 

Malše 

ad Černou 

‐06‐02‐023 

Malše 

ad Stropnicí 

‐06‐02‐039 

Malše 

most v obci Rou

‐06‐02‐077 

tropnice 

 km 52,6 nad pr

‐06‐02‐040 

tropnice 

ad Veveřským 

‐06‐02‐042 

tropnice 

ad Žárským pot

‐06‐02‐052 

tropnice 

ad Svinenským

‐06‐02‐058 

tropnice 

stí do Malše 

‐06‐02‐072 

vinenský potok

stí do řeky Stro

‐06‐02‐069 

Vltava 

 km 246,0 (siln

‐06‐01‐216 

Vltava 

od soutokem s 

‐06‐03‐001 

Vltava 

ad Dehtářským

‐06‐03‐0051 

Vltava 

od Dehtářským

‐06‐03‐016 

ochrany obce s ro

                          

filu 

řadí 

dné 

ravobř. přít. od o

potokem 

tokem 

 potokem 

k 

opnice 

iční Most v Plan

Malší 

m potokem 

m potokem 

ozšířenou působn

                              

bce Šejby 

né) 

ností České Budějo

24.

                        

Q1 

(m3/s)  (m

19 

24 

41  1

55  1

1.2 

5.6 

10 

14 

21 

11 

114  2

172  3

173  3

179  3

ovice“ 

Q5  Q1

m3/s)  (m3/

54  76

69  96

116  16

153  21

3.8  6.1

17  24

32  46

44  62

64  91

32  46

241  31

350  45

354  45

365  47

Statut

10  Q50 

/s)  (m3/s)

6  143 

6  180 

1  301 

3  395 

1  12 

4  45 

6  87 

2  118 

1  175 

6  89 

3  517 

2  750 

8  759 

2  782 

tární město Česk

   

Q100 

)  (m3/s) 

179 

226 

377 

494 

15 

58 

110 

149 

221 

113 

623 

908 

918 

946 

ké Budějovice   

                                                           



„Koncepce p

 

VH TRES spo

vo

č.

V

n

1‐

V

p

1‐

V

ú

1‐

Li

h

1‐

D

ú

1‐

D

to

1‐

D

n

1‐

D

h

1‐

D

m

1‐

H

ú

1‐

B

ú

10

Č

kř

1‐

K

R

1‐

K

R

1‐

protipovodňové o

ol. s r.o.  

odní tok v prof

. hydrolog. poř

Vltava 

ad Bezdrevským

‐06‐03‐016 

Vltava 

od Bezdrevským

‐06‐03‐050 

Vrátecký (Dubič

stí do Dobrovo

‐06‐03‐004 

itvínovický pot

ráz rybníka Šind

‐06‐01‐216 

Dobrovodský po

stí do Vltavy 

‐06‐03‐005  

Dobrovodský po

očna MHD Such

‐06‐03‐003 

Dobrovodský po

ad Vráteckým p

‐06‐03‐003 

Dobrovodský po

ráz rybníka Šva

‐06‐03‐003 

Dobrovodský po

most na Pražské

‐06‐03‐005 

Hodějovický pot

stí do Malše 

‐06‐02‐078 

ezejm. vod. od

stí do Dobrovo

06‐03‐0051 

ertík (Rudolfov

řížení s komuni

‐06‐03‐056 

yselá voda 

N (SN) Kyselá v

‐06‐03‐053 

yselá voda 

N (SN) Kyselá v

‐06‐03‐053 

ochrany obce s ro

                          

filu 

řadí 

m potokem 

m potokem 

čný) potok 

dského potoka

tok 

dlovský 

otok 

otok 

hé Vrbné 

otok 

potokem 

otok 

ajce 

otok 

é třídě 

tok 

d r.Pilmanův‐St

dské stoky 

vský potok) 

ikací Nemanice

voda II. 

voda I. 

ozšířenou působn

                              

okaJIH 

‐Borek 

ností České Budějo

25.

                        

Q1 

(m3/s)  (m

179  3

190  3

1.6. 

1.8 

1.4 

2.2 

2.2 

2.4. 

3.6 

2.5 

0.68 

2.3 

4.1  1

4.2  1

ovice“ 

Q5  Q1

m3/s)  (m3/

365  47

387  50

4.3  6

3.8  4.9

10  14

5.8  8.1

5.9  8.3

4.8  6

9.6  13

5.6  7.2

1.9  3

6.1  8.5

10.7  14.

10.9  14.

Statut

10  Q50 

/s)  (m3/s)

2  783 

0  830 

11 

9  7.6 

4  27 

1  16 

3  16 

9.2 

3  24 

2.  12 

6 

5  16 

.3  26.8 

.5  27.2 

tární město Česk

   

Q100 

)  (m3/s) 

946 

1004 

14 

9 

35 

19 

20 

11 

30 

14 

7.5. 

20 

34 

34.4 

ké Budějovice   

                                                           



„Koncepce p

 

VH TRES spo

vo

č.

K

p

1‐

K

m

1‐

K

p

1‐

K

ú

1‐

St

R

1‐

St

R

1‐

St

ú

1‐

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

odní tok v prof

. hydrolog. poř

yselá voda 

od ústím Stoky

‐06‐03‐055 

yselá voda 

mosty na E55 

‐06‐03‐055 

yselá voda 

od obcí Hrdějov

‐06‐03‐057 

yselá voda 

stí do Vltavy 

‐06‐03‐057 

toka 

N (SN) Úsilné z

‐06‐03‐054 

toka 

N (SN) Úsilné z

‐06‐03‐054 

toka 

stí Stoky 

‐06‐03‐054 

ochrany obce s ro

                          

filu 

řadí 

y 

vice 

drž II. 

drž I. 

ozšířenou působn

                              

ností České Budějo

26.

                        

Q1 

(m3/s)  (m

4.6 

6.4  1

6.7 

7.1 

1.6 

1.8 

2 

ovice“ 

Q5  Q1

m3/s)  (m3/

12  16

16.2  22.

17  24

18  25

3.9  5.6

4.8  6.4

5  7.1

Statut

10  Q50 

/s)  (m3/s)

6  30 

.8  40.9 

4  43 

5  46 

6  10 

4  12 

1  12.7 

tární město Česk

   

Q100 

)  (m3/s) 

38 

51.3 

54 

57 

12.5 

15.2 

16 

ké Budějovice   

                                                           



„Koncepce p

 

VH TRES spo

1.

 
Sr
 
Sr

interakcí
charakte
na  přec
nezřídka
oblačnos
expozice

 

Obr

protipovodňové o

ol. s r.o.  

.a.3. ORP z 

rážkové pom

rážky  v Česk
í  fyzikálníc
eristik našeh
hody  frontá
a  spojené  s
sti. Prostoro
e vůči směru 

.16. – Vymeze

ochrany obce s ro

                          

hlediska kli

měry: 

u  jsou  typic
h  procesů 
o území. V z
álních  systém
s výstupnými
ové rozdíly  js
proudění).  

Obr.15

ení oblasti dle

ozšířenou působn

                              

imatologick

cké  značnou
jejich  vzn

zimním půlro
mů.  Naopak 
i  konvekčním
sou pak způs

5.  – Průměrn

e Langova dešť
prům

ností České Budějo

27.

                        

kých podmí

u  časovou  a
niku,  atmos
oce (říjen‐bř
v měsících 
mi  pohyby 
sobené před

ý roční úhrn s

 
 

 
ťového faktor

měrné roční te

ovice“ 

ínek 

a  prostorovo
sférické  cir
ezen)  jsou v
letního  půlr
vzduchu  s
evším orogr

srážek na územ

ru (podíl prům
ploty) 

Statut

ou  proměnli
rkulace  a 
ypadávající s
roku  (duben
tvorbou  ku
afickými vliv

mí ORP 

 

měrného roční

tární město Česk

   

ivostí,  která 
fyzickogeog
srážky vázán
n  –  září)  jso
povité  až  b
vy (nadmořs

ího úhrnu sráž

ké Budějovice   

                           

je  dána 
grafických 
ny hlavně 
ou  srážky 
bouřkové 
ká výška, 

 

žek a 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

 
 
 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

Ob

O

ochrany obce s ro

                          

r.17. – Jednod

Obr.18. – Prům

ozšířenou působn

                              

denní maximá

měr sezónních

ností České Budějo

28.

                        

 

 
ální úhrny sráž

 
h maxim sněh

 
 
 

ovice“ 

žek na dešťom

hové pokrývky

Statut

měrných stanic

y na území OR

tární město Česk

   

 

cích 

RP 

ké Budějovice   

                           

 

                                



„Koncepce p

 

VH TRES spo

Te
   

Zá
nadmořs
terénem
(příliv tr
vlastnos
vzrůstá, 
bezoblač
charakte

 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

eplotní pomě

ákladní  pros
skou  výškou
m. Teplotní p
opického a a
ti terénu a  r
bývá  v níži

čné  počasí  s
eristik je prov

ochrany obce s ro

                          

ěry 

torové  rozlo
u.  Tato  situa
poměry  jsou 
arktického v
radiační pom
nách  často 
s poměrně  v
vedeno za ob

Obr

ozšířenou působn

                              

ožení  teplot
ace  může  b
dány zejmé

vzduchu). Na
měry. Při inve
nepříjemné

vysokými  tep
bdobí 1961‐2

r.19. – Průměr

ností České Budějo

29.

                        

t  na  území 
být  výrazně 
na  typem př
aopak v obla
erzních situa
é  chladné  p
plotami  ve  d
2000.  

rná roční tepl

ovice“ 

ORP  je  dá
ovlivněna  k
řicházející vz
stech tlakov
acích v zimě, 
počasí  s nízk
dne  a  nízký

ota na území 

Statut

no  poklesem
konkrétní  po
zduchové hm
ých výší se p
kdy teplota 
kými  teplota
mi  v noci.  Z

ORP 

tární město Česk

   

m  teploty  s
ovětrnostní 
moty nad na
plně uplatňu
s výškou ne
ami  a  na  h
Zpracování  te

ké Budějovice   

                           

s rostoucí 
situací  a 
še území 
ují  lokální 
klesá, ale 
horách  je 
eplotních 

 

                                



 
‐
 
‐
 
‐
 
‐
‐

„Koncepce p

 

VH TRES spo

1.

 
Ch

byly stan

‐ přehledn

‐ stanoven

‐ z DMT by

‐ byla prov
‐  

 
a) D
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

.a.4. Charak

harakteristiky
noveny a spo

ně zpracován

n DMT zájmo

yla stanoven

vedena anal

Délky jednot

ochrany obce s ro

                          

kteristiky O

y byly  zprac
očteny tyto c

ny délky jedn

ového území

na mapa sklo

ýza mapy La

tlivých toků 

NÁ

Spo

Milet

Deht

Boši

Břeh

Dube

Bezdr

B

Kam

Neplac

Kozlo

Dobro

Újezd

Svin

Třebo

Piští

Maze

Hoděj

Slavoš

S

Mun

Malo

Bor

Bí

Do

Poněd

Líšn

S

Petro

Libějo

R

Jam

Bab

ozšířenou působn

                             

RP  

covány v pro
charakteristik

notlivých tok

í 

onitosti ORP 

nd Cover pro

ZEV TOKU 

olský potok 

tínský potok 

tářský potok 

lecký potok 

ovský potok 

enský potok 

revský potok 

Budáček 

Vltava 

Čertík 

enný potok 

chovský potok 

ovský potok 

vodský potok 

decký potok 

ecký potok 

nínský potok 

ínský potok 

Olešník 

lovský potok 

jovický potok 

šovický potok 

tropnice 

nický potok 

ovický potok 

rový potok 

ílý potok 

obrá voda 

dražský potok 

nický potok 

Strouha 

ovický potok 

ovický potok 

Rachačka 

mský potok 

bický potok 

ostí České Budějo

30.

                              

ogramu ArcG
ky: 

ků v zájmové

a spočteny s

o celé území

ovice“ 

                             

Gis pro příslu

m území 

sklony pro je

í ORP a dále 

CELKOVÁ DÉLK

15607.94

17142.45

23103.38

3794.90

8496.55

19222.40

12222.67

6217.95

39293.57

10076.81

7194.89

4150.52

6090.37

12394.03

800.68

1859.55

3247.41

8501.02

10963.93

8089.33

5581.79

5275.67

8315.17

12140.42

4087.20

7577.66

5948.66

6049.45

7876.22

5910.48

2015.39

59.60 

513.25

6237.81

6844.10

3478.09

Statut

ušné území O

dnotlivá pov

pro jednotliv

KA (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tární město Česk

ORP. Z hledi

vodí 

vá povodí v O

é Budějovice   

 

iska výpočtů

ORP 

ů 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

b)  

S

c) S

S
v přilože
mapa sk

protipovodňové o

ol. s r.o.  

P

DMT zájmov

Sestavený m

Sklonitost úz

Sklon  území
ené  tabulce  (
lonitosti také

NÁZEV TO

Malše 

LBP stoka od 

Dehtářský pot

Břehovský po

Dobrá Voda 

Bukovský pot

Malše 

Vltava 

Olešník 

Vrátecký poto

Stropnice 

Dobrovodský 

Vltava 

Vltava 

Kyselá Voda 

Čertík 

Malešický pot

Vltava 

Vltava 

Bezdrevský po

ochrany obce s ro

                          

NÁ

Hom

Lib

Ky

Zbor

Svine

Zábo

Radom

Buko

Vrát

Lišo

Hůr

Pašin

ozn: Klasifika

vého území 

model terénu 

zemí  

í  byl  vyhod
( uveden mi
é uvedena v 

OKU 

1‐

Hůr  1‐

tok  1‐

otok  1‐

1‐

ok  1‐

1‐

1‐0

1‐

ok  1‐

1‐

potok  1‐

1‐

1‐

1‐

1‐

tok  1‐0

1‐

1‐

otok  1‐

ozšířenou působn

                             

ZEV TOKU 

Malše 

molský potok 

bochovka 

selá voda 

ovský potok 

enský potok 

ořský potok 

milický potok 

ovský potok 

tecký potok 

ovský potok 

ecký potok 

ovický potok 

ace toků je p

je zobrazen 

nocen  na  z
nimální, max
příloze.   

ČHP 

‐06‐02‐075 

‐06‐03‐054 

‐06‐03‐014 

‐06‐03‐048 

‐06‐03‐052 

‐07‐02‐063 

‐06‐01‐216 

06‐03‐005/1 

‐06‐03‐034 

‐06‐03‐003 

‐06‐02‐058 

‐06‐03‐004 

‐06‐01‐210 

‐06‐03‐064 

‐06‐03‐055 

‐06‐03‐056 

08‐03‐079/3 

‐06‐03‐063 

‐06‐01‐214 

‐06‐03‐050 

ostí České Budějo

31.

                              

provedena na

 

 v příslušném

ákladě  DMT
ximální a pr

PLOCHA m
2
 

1280000 

5310000 

21890000 

19830000 

11900000 

2670000 

18470000 

10170000 

22390000 

11040000 

5580000 

7820000 

6690000 

7480000 

850000 

13770000 

4350000 

8420000 

14550000 

1770000 

ovice“ 

                             

CELKOVÁ DÉLK

21212.62

6022.66

7481.65

13407.62

9023.72

2698.59

5276.48

4651.81

1477.95

6494.92

5029.46

8507.35

4676.20

a základě da

m barevném 

T.  Sklony  pr
růměrný sklo

MINIMÁLNÍ 
SKLON ° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Statut

KA (m) 

 

 

tabáze DIBA

spektru v př

ro  jednotlivá
on  jednotlivý

MAXIMÁLNÍ 
SKLON ° 

14 

7 

5 

2 

8 

1 

5 

3 

6 

12 

10 

11 

15 

16 

2 

10 

5 

12 

14 

0 

tární město Česk

AVOD. 

říloze 1.a.3.. 

á  povodí  js
ých povodí  )

PRŮMĚRNÝ 
SKLON ° 

2.41 

2.14 

0.77 

0.33 

2.14 

0.13 

0.8 

0.33 

1.23 

2.1 

2.6 

2.23 

3.97 

5.19 

0.67 

1.77 

1.03 

3.44 

2.62 

0 

é Budějovice   

 

ou  uvedeny
. Graficky  je

y 
e 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

protipovodňové o

ol. s r.o.  

NÁZEV TOKU 

Kamenný pot

Libějovický po

Zborovský po

Malše 

Vltava 

Bezdrevský po

Miletínský po

Petrovický po

Dobrá Voda 

Bezdrevský po

Kozlovský pot

Malovický pot

Jamský potok

Kamenný pot

Stropnice 

Stropnice 

Újezdecký po

Hůrecký poto

Kaňovský pot

Kyselá Voda 

Malše 

Svinenský pot

Třebonínský p

Miletínský po

Strouha 

Rachačka 

Vltava 

Bošilecký pot

Dubenský pot

Bezdrevský po

Bezdrevský po

Vltava 

Malše 

Spolský potok

Bílý potok 

Babický potok

Dehtářský pot

Bezdrevský po

Dehtářský pot

Bezdrevský po

Homolský pot

Kozlovský pot

ochrany obce s ro

                          

ok  1‐0

otok  1‐

tok  1‐

1‐

1‐

otok  1‐0

otok  1‐0

otok  1‐

1‐

otok  1‐

tok  1‐

tok  1‐

k  1‐

ok  1‐0

1‐

1‐

tok  1‐

ok  1‐0

ok  1‐

1‐

1‐

tok  1‐

potok  1‐

otok  1‐0

1‐

1‐

1‐

ok  1‐

tok  1‐

otok  1‐0

otok  1‐

1‐

1‐

k  1‐

1‐0

k  1‐

tok  1‐

otok  1‐

tok  1‐

otok  1‐

tok  1‐

tok  1‐

ozšířenou působn

                             

ČHP 

06‐03‐011/2 

‐08‐03‐080 

‐06‐02‐074 

‐06‐02‐039 

‐06‐03‐066 

06‐03‐044/2 

07‐02‐068/5 

‐07‐02‐042 

‐06‐03‐053 

‐06‐03‐045 

‐06‐03‐069 

‐06‐03‐032 

‐06‐03‐035 

06‐03‐011/1 

‐06‐02‐070 

‐06‐02‐072 

‐08‐03‐082 

07‐02‐068/4 

‐07‐02‐049 

‐06‐03‐057 

‐06‐02‐080 

‐06‐02‐069 

‐06‐01‐213 

07‐02‐068/3 

‐06‐03‐073 

‐06‐03‐072 

‐06‐03‐058 

‐07‐02‐064 

‐06‐03‐015 

08‐03‐079/6 

‐06‐03‐043 

‐06‐03‐062 

‐06‐02‐079 

‐07‐02‐040 

08‐03‐079/5 

‐06‐03‐012 

‐06‐03‐008 

‐06‐03‐033 

‐06‐03‐013 

‐06‐03‐047 

‐06‐01‐215 

‐06‐03‐067 

ostí České Budějo

32.

                              

PLOCHA m2 

1950000 

1940000 

26570000 

19580000 

8570000 

450000 

27790000 

2450000 

3300000 

390000 

610000 

10170000 

9280000 

990000 

4350000 

2030000 

1690000 

21390000 

40000 

7240000 

1160000 

4630000 

2850000 

8680000 

3030000 

3600000 

30000 

22830000 

20700000 

5710000 

26050000 

800000 

970000 

6980000 

11480000 

7900000 

2100000 

10000 

12540000 

2000000 

15840000 

9650000 

ovice“ 

                             

MINIMÁLNÍ 
SKLON ° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Statut

MAXIMÁLNÍ 
SKLON ° 

4 

1 

13 

15 

22 

1 

5 

2 

5 

0 

9 

2 

4 

5 

8 

12 

2 

6 

0 

7 

0 

7 

11 

2 

12 

14 

0 

2 

2 

6 

2 

14 

1 

2 

4 

11 

6 

0 

5 

3 

7 

13 

tární město Česk

PRŮMĚRNÝ 
SKLON ° 

0.94 

0.78 

1.86 

2.24 

6.24 

0.18 

0.82 

1.03 

1.52 

0 

4.7 

0.3 

0.57 

1.14 

2.92 

4.19 

0.43 

1.07 

0 

1.25 

0 

2.33 

1.61 

0.95 

3.15 

4.57 

0 

0.53 

0.46 

0.94 

0.22 

5.55 

0.01 

0.95 

0.64 

1.13 

1.75 

0 

0.8 

0.29 

1.67 

3.14 

é Budějovice   

 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

protipovodňové o

ol. s r.o.  

NÁZEV TOKU 

Pašínovický p

Vltava 

Miletínský po

Vltava 

Bukovský pot

Temelínecký p

Vrcovský poto

Dobrovodský 

Dehtářský pot

Libochovka 

Pištínský poto

Spolský potok

Bezdrevský po

Vltava 

Rachačka 

Olešník 

Křemžský pot

Zábořský poto

Líšnický potok

Zábořský poto

Vltava 

Bukovský pot

Malše 

Svinecký poto

Vltava 

Dubenský pot

Miletínský po

Bílý potok 

Malše 

Bezdrevský po

Kyselá Voda 

Cmelenský po

Lišovský poto

Vltava 

Spolský potok

Hodějovický p

Bílý potok 

Zborovský po

Zábořský poto

Bukovský pot

ochrany obce s ro

                          

otok  1‐

1‐

otok  1‐0

1‐

ok  1‐

potok  1‐0

ok  1‐

potok  1‐

tok  1‐

1‐

ok  1‐

k  1‐

otok  1‐

1‐

1‐

1‐

tok  1‐

ok  1‐

k  1‐

ok  1‐

1‐

ok  1‐0

1‐

ok  1‐

1‐

tok  1‐

otok  1‐

1‐0

1‐

otok  1‐0

1‐

otok  1‐

ok  1‐0

1‐

k  1‐

potok  1‐

1‐0

tok  1‐

ok  1‐

ok  1‐

ozšířenou působn

                             

ČHP 

‐06‐02‐071 

‐06‐03‐074 

07‐02‐068/1 

‐06‐03‐060 

‐06‐02‐076 

08‐03‐079/2 

‐06‐02‐055 

‐06‐03‐002 

‐06‐03‐006 

‐06‐03‐065 

‐06‐03‐046 

‐07‐02‐043 

‐06‐03‐031 

‐06‐03‐061 

‐06‐03‐071 

‐06‐03‐036 

‐06‐01‐209 

‐06‐03‐010 

‐06‐03‐068 

‐08‐03‐086 

‐06‐03‐016 

07‐04‐006/1 

‐06‐02‐038 

‐06‐01‐212 

‐06‐03‐070 

‐07‐02‐060 

‐07‐02‐067 

08‐03‐079/7 

‐06‐03‐001 

06‐03‐044/1 

‐06‐03‐051 

‐06‐01‐204 

07‐02‐068/2 

‐06‐03‐076 

‐07‐02‐041 

‐06‐02‐077 

08‐03‐079/1 

‐06‐02‐073 

‐06‐03‐009 

‐07‐02‐065 

ostí České Budějo

33.

                              

PLOCHA m2 

6680000 

190000 

25280000 

10050000 

6110000 

680000 

340000 

1490000 

26060000 

16570000 

13260000 

17400000 

6870000 

5520000 

8280000 

2140000 

780000 

10550000 

13590000 

810000 

880000 

40000 

630000 

6590000 

7750000 

44790000 

400000 

13320000 

13480000 

9470000 

11030000 

2720000 

6750000 

2020000 

790000 

20940000 

540000 

4810000 

10870000 

1160000 

 

ovice“ 

                             

MINIMÁLNÍ 
SKLON ° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Statut

MAXIMÁLNÍ 
SKLON ° 

12 

5 

6 

15 

7 

1 

2 

1 

17 

17 

2 

3 

3 

9 

12 

1 

15 

18 

8 

1 

0 

0 

9 

6 

12 

7 

2 

4 

2 

6 

6 

14 

4 

8 

2 

12 

0 

13 

13 

1 

tární město Česk

PRŮMĚRNÝ 
SKLON ° 

2.24 

3.05 

0.8 

3.25 

2.39 

0.75 

1.44 

0.07 

3.42 

2.46 

0.49 

0.8 

0.52 

2.77 

3.04 

0.29 

8.47 

4.34 

2.81 

0.51 

0 

0 

3.16 

0.87 

4.19 

0.86 

1.2 

0.59 

0.26 

1.05 

1.81 

7.08 

1.15 

3.64 

0.97 

2.13 

0 

2.82 

3.24 

0.58 

é Budějovice   

 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

NÁZEV TO

Zlatá stoka 

Munický poto

Dehtářský pot

Hodějovický p

Bezdrevský po

Budáček 

Třebonínský p

Malše 

Spolský potok

Vltava 

Vltava 

ochrany obce s ro

                          

OKU 

1‐0

ok  1‐

tok  1‐

potok  1‐

otok  1‐0

1‐

potok  1‐

1‐

k  1‐

1‐

1‐0

ozšířenou působn

                             

ČHP 

07‐02‐069/2 

‐06‐03‐059 

‐06‐03‐007 

‐06‐02‐078 

08‐03‐079/4 

‐06‐03‐075 

‐06‐01‐211 

‐06‐02‐037 

‐07‐02‐039 

‐06‐03‐049 

06‐03‐005/2 

ostí České Budějo

34.

                              

PLOCHA m
2
 

890000 

24200000 

4910000 

7310000 

30000 

6400000 

1280000 

350000 

23160000 

6020000 

880000 

 

ovice“ 

                             

MINIMÁLNÍ 
SKLON ° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Statut

MAXIMÁLNÍ 
SKLON ° 

1 

10 

14 

8 

0 

15 

5 

10 

5 

1 

1 

tární město Česk

PRŮMĚRNÝ 
SKLON ° 

0.13 

1.64 

3.58 

1.95 

0 

3.82 

1.6 

4.49 

1.11 

0.02 

0.18 

é Budějovice   

 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

d) L

 

 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

Land Cover n

ochrany obce s ro

                          

na celém úze

TYP POV

Souvislá m

Nesouvislá m

Průmyslové a

Silniční a žele

L

Oblasti souča

Haldy

Sta

Sportovní a 

Nezavlažov

Louky

Směsice polí, l

Zemědělské o
ve

List

Jehlič

Smíš

Nízký p

Mokřin

Vo

Vod

6.8
0.08%

4.41%

1.04%

3.74%

0.29%

ozšířenou působn

                             

emí ORP 

VRCHU ÚZEMÍ 

ěstská zástavba

městská zástavba

a obchodní areály

ezniční síť s okolím

Letiště 

asné těžby surovi

y a skládky 

aveniště 

rekreační plochy

vaná orná půda

y a pastviny 

uk a trvalých plod

oblasti s přirozeno
egetací 

naté lesy 

čnaté lesy 

šené lesy 

porost v lese 

ny a močály 

dní toky 

ní plochy 

Obr.20. –

82%

20.08%

0.10% 0.10

TYP PO
Souvislá m

Nesouvislá

Průmyslov

ostí České Budějo

35.

                              

PLO

2

a  45

y  11

m  6

3

in  1

3

4

y  3

89

10

din  1

ou 
70

16

31

59

4

1

1

40

 

 

– Graf typu po

0.02%
2.83% 00%2.55%

OVRCHU
městská zástav

á městská zást

vé a obchodní 

ovice“ 

                             

CHA   ha 

25.12 

504.68 

125.95 

67.08 

08.23 

88.17 

08.86 

41.38 

32.00 

901.71 

863.20 

21.34 

020.58 

657.98 

970.17 

954.22 

68.89 

54.49 

67.02 

057.94 

ovrchu územ

0.71%0.04% 0.1

56.46

U ÚZEM
vba

tavba

areály

Statut

PROCENTA 

0.02 

2.83 

0.71 

0.04 

0.19 

0.12 

0.19 

0.03 

0.21 

56.46 

6.82 

0.08 

4.41 

1.04 

20.08 

3.74 

0.29 

0.10 

0.10 

2.55 

mí 

19% 0.12%0.19

0.03%
0.21%

6%

MÍ

tární město Česk

 

%9%

é Budějovice   

 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

e) L

NÁ
TO

M

protipovodňové o

ol. s r.o.  

Land Cover n

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

alše 

1,2

 

18,

22,

1,1

0,9

5,1

ochrany obce s ro

                          

na jednotlivý

CHA 
ODÍ ha 

ČH

27  1‐06‐0

 

46  1‐06‐0

12  1‐06‐0

16  1‐06‐0

95  1‐06‐0

12  1‐06‐0

ozšířenou působn

                             

ých povodíc

HP 

02‐075 
Zem

 

01‐216 

Zem

 

02‐039  Zem

 

02‐080 

S

 

02‐079 
S

Zem

 

02‐038 

 

ostí České Budějo

36.

                              

h 

TYP POVRC

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Let

Sportovní a re

Nezavlažovan

Louky a 
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Nezavlažovan

Směsice polí, luk 

mědělské oblasti s

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

Vodní 

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

 

ěstská zástavba 

obchodní areály 

iště 

kreační plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

plochy 

tská zástavba 

ěstská zástavba 

kreační plochy 

a trvalých plodin

ěstská zástavba 

ná orná půda 

a trvalých plodin

s přirozenou vege

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

plochy 

Statut

PLOCH

169

334

894

etací  300

37

370

1267

3939

1070

2003

166

8130

547

etací  603

2537

1845

361

7085

3894

etací  1292

5070

1509

333

1954

429

851

158

n  254

1164

457

413

n  59

etací  727

949

76

125

425

450

603

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

9342  1

4217  2

418 

0843  2

765 

0336  2

67921  1

9491  2

0479 

3524  1

6109 

0856  4

7495 

330 

7310  1

55595  1

1043 

5128  3

4287  1

2067 

0611  2

9760 

3144 

46039  1

981 

1707  7

823 

4118  2

64629  1

7354  4

3933  4

912 

755 

9954  1

604 

5739  2

5552  7

041 

3936  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

13,36 

26,36 

7,05 

23,73 

0,30 

29,21 

00,00 

21,35 

5,80 

10,86 

0,90 

44,06 

2,97 

0,33 

13,75 

00,00 

1,85 

36,25 

19,92 

6,61 

25,94 

7,72 

1,70 

00,00 

3,69 

73,13 

1,36 

21,82 

00,00 

48,14 

43,57 

0,62 

7,66 

00,00 

1,26 

20,82 

70,46 

7,46 

00,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

M

LBP 
od

Deh
po

 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

alše 

13,

6,7

stoka 
d Hůr 

5,3

tářský 
otok 

21,

2,1

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

56  1‐06‐0

78  1‐06‐0

31  1‐06‐0

87  1‐06‐0

12  1‐06‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐001 

S

Zem

 

02‐037 

  

03‐054 

Zem

  

03‐014  S

Zem

 

03‐008 
Zem

 

ostí České Budějo

37.

                              

TYP POVRC

Souvislá měst

Nesouvislá mě
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Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Vodní 

Nesouvislá mě
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Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Nesouvislá mě

Oblasti současn

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Vodn

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen
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CHA 
ODÍ ha 

ČH

06  1‐06‐0

51  1‐06‐0

85  1‐06‐0

73  1‐06‐0

91  1‐06‐0

91  1‐06‐03

04  1‐06‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐060 

Zem

 

03‐061 

Zem

 

03‐016 

Zem

 

03‐070 

 

03‐076 

 

3‐005/2 
Zem

 

03‐049 

ostí České Budějo

40.

                              

TYP POVRC

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nízký por

Nesouvislá mě

Let

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

Listnat

Jehlična

Smíšen

Nízký por

Vodn

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

Vodn

Průmyslové a o

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Vodní 

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Nezavlažovan

Louky a 

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

ěstská zástavba 

iště 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

s přirozenou vege

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

té lesy 

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

í toky 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

í toky 

obchodní areály 

ná orná půda 

s přirozenou vege

plochy 

ěstská zástavba 

obchodní areály 

ná orná půda 

pastviny 

Statut

PLOCH

etací  1078

480

2592

115

1006

123

352

1918

527

etací  150

2282

161

5516

168

425

etací  257

850

227

1363

1915

713

2240

1295

273

339

7727

927

294

451

347

2020

131

669

etací  104

51

911

80

259

339

144

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

8572  1

053 

2392  2

5239 

60935  1

3248 

2779 

8600  3

7465 

0194 

2439  4

1841 

6565  1

8624  1

5198  4

7052  3

0874  1

7687 

3612  1

5488  2

310 

40181  2

5488  1

3971 

9712 

7449  1

7191  4

4840  1

1006  2

7199  1

0236  1

1949  1

9922  7

4679  1

191 

1742  1

034 

951 

1174  5

4140 

é Budějovice   

 

CENTA  % 

10,72 

0,48 

25,77 

1,15 

00,00 

2,23 

6,39 

34,78 

9,56 

2,72 

41,37 

2,93 

00,00 

19,82 

49,97 

30,21 

00,00 

2,95 

17,65 

24,79 

0,92 

28,99 

16,76 

3,55 

4,40 

00,00 

45,90 

14,59 

22,32 

17,19 

00,00 

14,47 

73,48 

11,48 

0,57 

00,00 

0,13 

0,43 

56,25 

2,39 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Vlt

Břeh
po

Do
vo

Buk
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

tava  6,0

hovský 
otok 

20,

obrá 
oda 

11,

3,3

kovský 
otok 

22,

6,1

  

19,

5,3

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

04  1‐06‐0

41  1‐06‐0

89  1‐06‐0

32  1‐06‐0

98  1‐07‐0

13  1‐06‐0

  

08  1‐07‐04

37  1‐07‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐049 

Zem

  

03‐048  Zem

  

03‐052  Zem

 

03‐053 

Zem

  

02‐063 

 

02‐076 

Zem

  

4‐006/1 

02‐065 

  

ostí České Budějo

41.

                              

TYP POVRC

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Vodní 

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Průmyslové a o

Nezavlažovan

Louky a 

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Nezavlažovan

Nezavlažovan

Jehlična

Mokřiny 

Vodní 

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

s přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

né lesy 

plochy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

obchodní areály 

ná orná půda 

pastviny 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

ná orná půda 

ná orná půda 

até lesy 

a močály 

plochy 

Statut

PLOCH

etací  814

78

1032

296

307

6028

362

1273

1978

etací  799

1939

1227

828

1987

288

966

etací  352

7053

631

1188

50

2036

188

etací  221

820

3317

380

2192

443

2674

409

2378

1065

etací  1154

1122

6130

424

79

948

181

218

1153

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

4480  1

884 

2655  1

6239 

7900 

8456  1

2581 

33922  6

8954 

9032 

9719 

7931 

8401 

70539  1

1543  2

6545 

2564 

3593  5

1651 

85898  1

113 

6618  6

8970 

1512 

0445  2

7657  1

086 

2309  8

3814  1

4209  1

9481 

8075  3

5820  1

4255  1

2415  1

0046  1

477  1

96 

8783  8

1832  1

867 

3278  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

13,51 

0,13 

17,13 

4,91 

5,11 

00,00 

1,82 

64,08 

9,96 

4,02 

9,76 

6,18 

4,17 

00,00 

24,24 

8,13 

2,97 

59,34 

5,31 

00,00 

1,51 

61,39 

5,70 

6,68 

24,73 

00,00 

1,42 

81,98 

16,60 

00,00 

6,68 

38,79 

17,39 

18,83 

18,31 

00,00 

00,00 

0,07 

82,27 

15,77 

1,90 

00,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Ole

Vrá
po

Stro

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

ešník 

22,

2,1

tecký 
otok 

11,

opnice 

26,

  

4,3

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

38  1‐06‐0

10  1‐06‐0

05  1‐06‐0

45  1‐06‐0

  

39  1‐06‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐034 
Zem

 

03‐036 

Zem

  

03‐003 

Zem

  

02‐058 

Zem

  

02‐070 

Zem

 

ostí České Budějo

42.

                              

TYP POVRC

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Haldy a 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Vodní 

Průmyslové a o

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Vodní 

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Haldy a 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nesouvislá mě

Sportovní a re

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Smíšen

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ěstská zástavba 

obchodní areály 

skládky 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

né lesy 

plochy 

obchodní areály 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

plochy 

ěstská zástavba 

obchodní areály 

skládky 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

kreační plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

né lesy 

Statut

PLOCH

787

295

2195

1377

1913

etací  1167

72

827

983

436

2239

94

1427

110

etací  454

398

2392

747

747

186

3109

834

etací  1360

204

173

9033

288

271

1044

1084

etací  488

2186

264

5628

118

1555

1163

etací  872

674

4385

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

7594 

5079 

5479 

76225  6

3957 

7412 

268 

7633 

3448 

6018 

90112  1

45 

7251  5

0985 

4668  1

8214  1

2064  1

7249 

7249 

669 

9775  3

4182 

0799  1

41763  2

3977 

3661  1

8632 

1617 

44209  1

4639  1

8626 

6299  3

4843 

8865  1

8978 

5708  3

3820  2

2524  1

4395  1

85427  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

3,52 

1,32 

9,81 

61,53 

8,55 

5,21 

0,03 

3,70 

4,39 

1,95 

00,00 

0,04 

59,67 

4,64 

19,01 

16,65 

00,00 

8,27 

8,27 

0,21 

34,42 

9,23 

15,06 

22,60 

1,93 

00,00 

5,13 

4,83 

18,55 

19,27 

8,68 

38,84 

4,71 

00,00 

2,71 

35,47 

26,54 

19,90 

15,38 

00,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Stro

Dobro
po

Kysel

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLO
POVO

opnice  2,

ovodský 
otok 

7,

1,

lá voda 

0,

7,

11

ochrany obce s ro

                          

OCHA 
ODÍ ha 

Č

,02  1‐06‐

,85  1‐06‐

,50  1‐06‐

,87  1‐06‐

,24  1‐06‐

1,02  1‐06‐

ozšířenou působn

                             

ČHP 

‐02‐072 
Zem

  

‐03‐004  Zem

‐03‐002 

Zem

  

‐03‐055 

Zem

‐03‐057 

Zem

‐03‐051 

Zem

  

ostí České Budějo

43.

                              

TYP POVR

Nezavlažova

Louky a

mědělské oblasti 

Jehličn

Nesouvislá m

Průmyslové a 

mědělské oblasti 

Jehličn

Smíše

  

Nesouvislá m

Průmyslové a 

Louky a

mědělské oblasti 

Nesouvislá m

Nezavlažova

Louky a

mědělské oblasti 

  

Nesouvislá m

Průmyslové a 

Le

Nezavlažova

Směsice polí, luk

mědělské oblasti 

Jehličn

Smíše

  

Nesouvislá m

Le

Nezavlažova

Louky a

mědělské oblasti 

Jehličn

Smíše

ovice“ 

                             

RCHU ÚZEMÍ 

aná orná půda 

a pastviny 

s přirozenou veg

naté lesy 

ěstská zástavba

obchodní areály

s přirozenou veg

naté lesy 

ené lesy 

ěstská zástavba

obchodní areály

a pastviny 

s přirozenou veg

ěstská zástavba

aná orná půda 

a pastviny 

s přirozenou veg

ěstská zástavba

obchodní areály

tiště 

aná orná půda 

k a trvalých plodi

s přirozenou veg

naté lesy 

ené lesy 

ěstská zástavba

tiště 

aná orná půda 

a pastviny 

s přirozenou veg

naté lesy 

ené lesy 

Statut

PLOC

73

17

etací  46

64

201

86

529

etací  59

91

18

785

84

61

43

etací  36

149

30

30

25

etací  1

86

95

12

14

451

n  18

etací  37

84

21

724

73

11

331

185

etací  93

282

191

110

tární město Česk

CHA   m
2
  PRO

35769 

75099 

65800 

43183 

19851  1

63490 

91215 

95964 

11081 

89121 

50871  1

4892 

15629 

33665 

63501 

97687  1

00598 

08676 

56154 

1827 

67255  1

52138 

2437 

48514 

16518 

83820 

74392 

46572 

11013 

45404  1

3958 

14175 

12243 

52113 

30177 

23613 

12814 

019093  1

é Budějovice   

 

OCENTA  % 

36,43 

8,67 

23,06 

31,84 

100,00 

11,00 

67,40 

7,59 

11,60 

2,41 

100,00 

5,67 

41,11 

28,96 

24,27 

100,00 

34,66 

35,59 

29,54 

0,21 

100,00 

13,14 

0,17 

2,05 

62,34 

2,54 

5,17 

11,68 

2,91 

100,00 

0,67 

1,04 

30,06 

16,81 

8,44 

25,62 

17,36 

100,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Če

Mal
po

Bezd
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

ertík  13,

ešický 
otok 

8,7

drevský 
otok 

1,7

0,4

0,3

5,7

26,

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

71  1‐06‐0

79  1‐08‐03

78  1‐06‐0

45  1‐06‐03

38  1‐06‐0

71  1‐08‐03

13  1‐06‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐056 

Zem

  

3‐079/3  Zem

  

03‐050  Zem

 

3‐044/2  Zem

 

03‐045 

 

3‐079/6 
Zem

 

03‐043 
Zem

ostí České Budějo

44.

                              

TYP POVRC

Nesouvislá mě

Silniční a železn

Haldy a 

Stave

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Jehlična

Průmyslové a o

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Smíšen

Vodní 

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Vodní 

Smíšen

Vodní 

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Vodní 

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Vodní 

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ěstská zástavba 

niční síť s okolím

skládky 

eniště 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ná orná půda 

s přirozenou vege

até lesy 

obchodní areály 

ná orná půda 

s přirozenou vege

né lesy 

plochy 

ná orná půda 

s přirozenou vege

plochy 

né lesy 

plochy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

plochy 

ěstská zástavba 

obchodní areály 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

plochy 

Statut

PLOCH

1482

139

343

210

5458

984

etací  2536

2058

503

1371

2852

etací  755

738

4345

293

134

etací  953

115

284

178

137

etací  48

389

451

84

383

383

383

4008

297

etací  301

423

296

5710

721

277

1029

7664

etací  1300

620

2404

3399

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

2771  1

9404 

3269 

0259 

8281  3

4484 

6149  1

8798  1

3474 

16888  1

2378  6

5104  1

8090  1

45573  1

3110  1

4812 

3019  5

5378 

4990  1

81309  1

707 

175  1

9542  8

1424  1

42 

3105  9

3947  1

3461 

8158  7

7801 

1423 

3378 

6551 

0772  1

1106 

7467 

92210  3

4224  2

0348 

084 

4490 

9821  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

10,81 

1,02 

2,50 

1,53 

39,79 

7,18 

18,49 

15,01 

3,67 

00,00 

65,64 

17,38 

16,98 

00,00 

16,45 

7,57 

53,50 

6,48 

16,00 

00,00 

3,04 

10,67 

86,29 

00,00 

0,22 

99,78 

00,00 

6,71 

70,19 

5,21 

5,28 

7,41 

5,19 

00,00 

2,76 

1,06 

39,40 

29,34 

4,98 

0,24 

9,20 

13,02 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

  

Bezd
po

  

Kam
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

drevský 
otok 

0,0

1,9

13,

9,4

0,0

menný 
otok 

1,9

0,9

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

01  1‐06‐0

99  1‐06‐0

56  1‐06‐0

43  1‐06‐03

03  1‐08‐03

96  1‐06‐03

99  1‐06‐03

ozšířenou působn

                             

HP 

 

03‐033 
Zem

 

03‐047  Zem

 

03‐031  Zem

 

3‐044/1  Zem

 

3‐079/4 
Zem

 

3‐011/2  Zem

 

3‐011/1  Zem

  

ostí České Budějo

45.

                              

TYP POVRC

Louky a 

mědělské oblasti s

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Louky a 

Listnat

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Vodní 

Nesouvislá mě

Haldy a 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Vodní 

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Smíšen

Vodní 

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

pastviny 

s přirozenou vege

ěstská zástavba 

obchodní areály 

ná orná půda 

s přirozenou vege

pastviny 

té lesy 

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

plochy 

ěstská zástavba 

skládky 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

né lesy 

plochy 

ná orná půda 

s přirozenou vege

ná orná půda 

s přirozenou vege

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

né lesy 

plochy 

Statut

PLOCH

2612

48

etací  34

82

473

679

195

etací  176

159

724

1256

1975

3807

1332

etací  789

379

491

6800

211

86

5437

104

etací  172

157

2336

943

209

9433

94

etací  232

327

691

etací  543

734

1969

191

186

etací  110

53

443

985

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

21751  1

810  5

466  4

277  1

379 

976 

5577 

6945 

9139 

482 

6172  6

5670  1

7184  5

2077  1

9814  1

9625 

1404 

00104  1

1992 

63 

7685  5

4614 

2945 

719 

6071  2

3926  1

9861 

3675  1

499  2

224  7

724  1

1314  3

3545  2

4497  3

69356  1

1658  1

6285  1

0653  1

155 

3379  4

5130  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

00,00 

58,12 

41,88 

00,00 

2,40 

3,44 

9,90 

8,96 

8,05 

3,67 

63,58 

00,00 

55,99 

19,59 

11,61 

5,58 

7,23 

00,00 

2,25 

0,01 

57,64 

1,11 

1,83 

0,17 

24,76 

10,01 

2,22 

00,00 

29,03 

70,97 

00,00 

35,10 

27,60 

37,30 

00,00 

19,46 

18,91 

11,23 

5,40 

45,01 

00,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Liběj
po

Zbor
po

Mile
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

jovický 
otok 

12,

rovský 
otok 

28,

4,8

etínský 
otok 

31,

9,9

25,

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

92  1‐08‐0

74  1‐06‐0

80  1‐06‐0

28  1‐07‐02

91  1‐07‐02

40  1‐07‐02

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐080 
Zem

  

02‐074 
Zem

 

02‐073 

Zem

  

2‐068/5  Zem

 

2‐068/3  Zem

 

2‐068/1 
Zem

 

ostí České Budějo

46.

                              

TYP POVRC

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Nesouvislá mě

Sportovní a re

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nízký por

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Vodní 

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

té lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

ěstská zástavba 

kreační plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

plochy 

Statut

PLOCH

1500

225

etací  205

25

1956

528

9240

4636

etací  1164

1062

464

2665

594

2833

195

etací  593

755

4796

450

273

6797

274

etací  816

1275

220

683

308

2782

2449

175

etací  471

3517

476

8665

798

1404

919

etací  2604

6150

877

2539

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

0732  7

5466  1

5094  1

198 

6490  1

8401 

40195  3

6545  1

4454 

20585  3

4834 

55014  1

4429  1

3922  5

537 

3054  1

5093  1

6034  1

0833 

3440 

7574  2

41735 

6557 

56747  4

0541 

3021 

1961  1

22409  1

49120  2

1496  2

1158 

7306  4

6860 

65940  1

8437 

48725  5

9437 

4667  1

0185  2

7719 

99170  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

76,71 

11,52 

10,48 

1,29 

00,00 

1,98 

34,67 

17,39 

4,37 

39,84 

1,74 

00,00 

12,39 

59,09 

0,41 

12,37 

15,74 

00,00 

1,62 

0,98 

24,43 

9,85 

2,93 

45,85 

0,79 

2,45 

11,08 

00,00 

28,26 

20,21 

5,44 

40,59 

5,50 

00,00 

3,14 

55,31 

3,62 

10,25 

24,21 

3,46 

00,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Mile
po

Petr
po

Kozl
po

Malo
po

Jam
po

Újez
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

etínský 
otok 

4,4

rovický 
otok 

23,

lovský 
otok 

0,6

9,6

ovický 
otok 

26,

mský 
otok 

9,3

zdecký 
otok 

6,4

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

43  1‐07‐0

17  1‐07‐0

60  1‐06‐0

67  1‐06‐0

58  1‐06‐0

30  1‐06‐0

48  1‐08‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

02‐067 

  

02‐042 

  

03‐069 

Zem

 

03‐067 

Zem

  

03‐032  Zem

  

03‐035  Zem

  

03‐082 

  

ostí České Budějo

47.

                              

TYP POVRC

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

Oblasti současn

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Vodn

Nezavlažovan

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Vodní 

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Vodní 

Oblasti současn

Nezavlažovan

Jehlična

Smíšen

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

né těžby surovin

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

ná orná půda 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

í toky 

ná orná půda 

s přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

né lesy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

plochy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

plochy 

né těžby surovin

ná orná půda 

até lesy 

né lesy 

Statut

PLOCH

301

105

56

412

376

367

297

1396

2438

389

etací  99

414

137

16

602

1274

etací  227

2567

1934

3670

9674

7534

776

etací  755

128

1022

1021

197

458

2074

etací  718

27

600

1663

9298

66

1334

119

207

1727

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

1728  7

5071  2

608 

2408  1

6929  1

7269  1

7475  1

6597  5

8271  1

915 

996 

4957  6

7297  2

658 

2823  1

4470  1

7938 

7084  2

4438  1

0956  3

4886  1

4110  7

6982 

5973 

8548 

2076  1

17691  1

7107 

1062  4

4948  2

8883 

793 

052 

3949  1

8793  1

161 

4863  7

9492 

7268  1

7784  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

73,16 

25,48 

1,36 

00,00 

15,46 

15,06 

12,20 

57,28 

00,00 

6,46 

1,66 

68,84 

22,78 

0,28 

00,00 

13,17 

2,36 

26,53 

19,99 

37,94 

00,00 

73,74 

7,60 

7,40 

1,26 

10,00 

00,00 

2,12 

49,27 

22,31 

7,73 

0,03 

0,65 

17,89 

00,00 

3,83 

77,26 

6,92 

12,00 

00,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Hůr
po

Kaň
po

Svin
po

Třebo
po

Str

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLO
POVO

recký 
otok 

21,

ovský 
otok 

20,

nenský 
otok 

15,

onínský 
otok 

2,8

10,

ouha  13,

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

Č

,36  1‐07‐0

,68  1‐07‐0

,77  1‐06‐0

83  1‐06‐0

,31  1‐06‐0

,25  1‐06‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

2‐068/4 

Zem

  

02‐049 

  

02‐069  Zem

  

01‐213 
Zem

01‐211 
Zem

  

03‐073 

  

ostí České Budějo

48.

                              

TYP POVRC

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Nezavlažova

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehličn

Smíše

Nezavlažova

Louky a 

Jehličn

Nezavlažova

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehličn

Mokřiny

Nesouvislá mě

Nezavlažova

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehličn

Smíše

 

Nezavlažova

Louky a 

mědělské oblasti s

Smíše

Nezavlažova

Louky a 

Jehličn

Smíše

Nízký por

Vodn

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ěstská zástavba 

obchodní areály

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

 a močály 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

né lesy 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

ní toky 

Statut

PLOCH

731

167

1298

168

etací  219

357

25

2135

43

48

52

53

585

239

etací  556

894

520

495

13

889

942

etací  109

256

635

283

836

177

etací  148

125

128

155

288

854

73

300

78

301

tární město Česk

HA   m
2
  PRO

1719 

7132 

83673 

80469 

93885 

74258 

5722 

56856  1

3639 

872 

218 

3730  1

5044 

98570 

6136 

4042 

0058 

53850  1

306 

9351 

2047 

9356 

6984 

5084 

34129  1

6801 

7546 

8764 

5903 

89014  1

59950 

8008 

4028 

387 

0337 

859 

17569  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

3,43 

0,78 

60,79 

7,87 

10,27 

16,74 

0,12 

100,00 

81,22 

9,07 

9,71 

100,00 

11,81 

48,42 

11,23 

18,05 

10,50 

100,00 

0,05 

31,38 

33,24 

3,86 

9,07 

22,41 

100,00 

64,92 

13,77 

11,54 

9,77 

100,00 

51,70 

9,54 

28,30 

0,24 

9,95 

0,26 

100,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Rac

Boš
po

Dub
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

hačka 

3,6

8,9

ilecký 
otok 

28,

benský 
otok 

20,

56,

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

60  1‐06‐0

91  1‐06‐0

09  1‐07‐0

64  1‐06‐0

73  1‐07‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐072 
Zem

 

03‐071 
Zem

  

02‐064 

  

03‐015 
Zem

 

02‐060 

Zem

ostí České Budějo

49.

                              

TYP POVRC

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Vodn

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Nízký por

Vodn

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

Vodní 

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Nízký por

Vodní 

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Oblasti současn

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

í toky 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

í toky 

ěstská zástavba 

obchodní areály 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

plochy 

ěstská zástavba 

obchodní areály 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

plochy 

ěstská zástavba 

obchodní areály 

né těžby surovin

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

Statut

PLOCH

173

196

14

etací  223

1049

344

3598

410

2067

376

etací  144

3148

1937

530

356

828

108

230

1618

990

2522

1852

2286

986

33

747

3047

etací  2352

1047

497

2054

713

2473

2064

434

798

372

2005

251

etací  425

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

383 

1856  5

434 

3885 

49151  2

4443 

8152  1

061 

7194  2

6507 

4988 

48771  3

7171  2

0656 

646 

81995  1

1551 

0535 

84547  7

0310 

2184  1

2538 

61664  1

6598 

326 

1803  3

47923  1

2310  1

47513 

7456 

4149 

3129 

3229  1

47437  1

4064 

8529 

2278 

57885  4

1030 

5592 

é Budějovice   

 

CENTA  % 

0,48 

54,52 

0,04 

6,22 

29,16 

9,57 

00,00 

0,50 

24,96 

4,55 

1,75 

38,02 

23,39 

6,41 

0,43 

00,00 

4,73 

1,01 

70,79 

4,33 

11,03 

8,10 

00,00 

4,78 

0,02 

36,19 

14,76 

11,39 

5,07 

2,41 

9,95 

3,45 

11,98 

00,00 

0,99 

1,82 

0,85 

45,69 

5,72 

0,97 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Dub
po

Spo
po

Bílý 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

benský 
otok 

56,

olský 
otok 

6,9

30,

1,3

23,

potok 

13,

0,5

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

73  1‐07‐0

94  1‐07‐0

97  1‐07‐0

36  1‐07‐0

13  1‐07‐0

68  1‐08‐03

54  1‐08‐03

ozšířenou působn

                             

HP 

02‐060 

  

02‐040 

 

02‐043 
Zem

 

02‐041 

 

02‐039 

Zem

  

3‐079/5 

Zem

 

3‐079/7 

 

ostí České Budějo

50.

                              

TYP POVRC

Jehlična

Smíšen

Nízký por

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Vodní 

Jehlična

Vodní 

Nesouvislá mě

Oblasti současn

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

plochy 

até lesy 

plochy 

ěstská zástavba 

né těžby surovin

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

né lesy 

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

Statut

PLOCH

1735

1334

194

592

4389

2638

550

334

408

6938

679

758

etací  1009

7753

236

817

1125

747

558

803

930

28

939

3060

etací  1916

7702

103

2313

6902

1193

etací  891

592

985

491

947

1147

490

390

56

535

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

50002  3

4077 

400 

2964 

95822  1

8089  3

0683 

41623  4

8434 

8830  1

9789 

8329 

9450 

3664  6

6453 

7769 

55453  1

7771  9

875 

3645  1

0758 

114 

1868  4

0662  1

6675 

2184  3

3099 

33359  1

2296  6

3857  1

1166 

212 

5637 

1266 

7244 

70677  1

0791  9

073 

636 

5500  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

39,53 

3,04 

0,04 

1,35 

00,00 

38,02 

7,94 

48,16 

5,89 

00,00 

6,04 

6,74 

8,97 

68,89 

2,10 

7,27 

00,00 

93,05 

6,95 

00,00 

4,02 

0,12 

40,60 

13,23 

8,29 

33,29 

0,45 

00,00 

60,17 

10,41 

7,77 

0,52 

8,59 

4,28 

8,26 

00,00 

91,65 

7,30 

1,05 

00,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Bílý 

Bab
po

Hom
po

Pašin
po

Teme
po

Vrc
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLO
POVO

potok 

11

14

bický 
otok 

30

molský 
otok 

15

novický 
otok 

17

elínecký 
otok 

5,

ovský 
otok 

11

ochrany obce s ro

                          

OCHA 
ODÍ ha 

Č

,49  1‐08‐0

,65  1‐08‐0

,06  1‐06‐

,83  1‐06‐

,91  1‐06‐

59  1‐08‐0

,23  1‐06‐

ozšířenou působn

                             

HP 

3‐079/1 
Zem

3‐079/7 

  

03‐012  Zem

  

01‐215 

Zem

  

02‐071 
Zem

  

3‐079/2  Zem

  

02‐055 

  

ostí České Budějo

51.

                              

TYP POVR

Nezavlažova

mědělské oblasti 

 

Nesouvislá mě

Nezavlažova

Louky a

Listna

Jehličn

Smíše

Nízký po

Vodní

Nezavlažova

Louky a

mědělské oblasti 

Jehličn

Vodní

Nesouvislá mě

Let

Nezavlažova

Louky a

mědělské oblasti 

Jehličn

Nezavlažova

Louky a

mědělské oblasti 

Jehličn

Nezavlažova

mědělské oblasti 

Jehličn

Oblasti současn

Nezavlažova

Louky a

Jehličn

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

aná orná půda 

s přirozenou veg

ěstská zástavba 

aná orná půda 

 pastviny 

até lesy 

naté lesy 

ené lesy 

rost v lese 

í plochy 

aná orná půda 

 pastviny 

s přirozenou veg

naté lesy 

í plochy 

ěstská zástavba 

tiště 

aná orná půda 

 pastviny 

s přirozenou veg

naté lesy 

aná orná půda 

 pastviny 

s přirozenou veg

naté lesy 

aná orná půda 

s přirozenou veg

naté lesy 

né těžby surovin

aná orná půda 

 pastviny 

naté lesy 

Statut

PLOC

460

etací  112

572

303

696

339

113

362

105

386

60

1272

442

310

etací  800

826

153

789

763

462

794

670

etací  174

423

1582

220

116

etací  619

265

665

589

etací  53

127

722

189

50

27

54

321

tární město Česk

CHA   m
2
  PRO

0033 

2154 

2188  1

3745 

68036 

96872 

38913 

2597 

5937 

6772 

0238 

23110  1

21539 

0287 

0701 

6231 

39561 

98320  1

3345 

2748 

43845 

0391 

46991 

36927 

24248  1

04667 

67892 

9348 

58423 

50330  1

9787 

387 

7503 

2678  1

9164 

0188 

7923 

4066 

1342  1

é Budějovice   

 

OCENTA  % 

80,40 

19,60 

100,00 

2,39 

54,77 

26,70 

8,95 

2,85 

0,83 

3,04 

0,47 

100,00 

55,98 

3,93 

10,14 

10,46 

19,49 

100,00 

4,82 

2,92 

50,20 

4,24 

11,04 

26,77 

100,00 

33,15 

17,56 

9,31 

39,97 

100,00 

81,61 

0,75 

17,64 

100,00 

58,87 

15,62 

8,69 

16,83 

100,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Liboc

Pišt
po

Křem
po

Záb
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVO

chovka  16,

tínský 
otok 

23,

mžský 
otok 

13,

bořský 
otok 

11,

13,

14,

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

ČH

54  1‐06‐0

81  1‐06‐0

87  1‐06‐0

02  1‐06‐0

51  1‐08‐0

21  1‐06‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐065 
Zem

  

03‐046 

  

01‐209 

  

03‐010 

 

03‐086 

 

03‐009  Zem

  

ostí České Budějo

52.

                              

TYP POVRC

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Listnat

Jehlična

Smíšen

Nízký por

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

Smíšen

Vodní 

Nezavlažovan

Louky a 

Jehlična

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

Listnat

Jehlična

Smíšen

Nízký por

Vodní 

Nezavlažovan

Jehlična

Nesouvislá mě

Nezavlažovan

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehlična

Smíšen

Vodní 

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

né lesy 

plochy 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

té lesy 

até lesy 

né lesy 

rost v lese 

plochy 

ná orná půda 

até lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

plochy 

Statut

PLOCH

717

4004

148

etací  273

2949

6222

227

642

1453

222

7999

734

468

1446

228

1315

32

20

752

757

282

2224

3166

449

3537

633

293

77

1058

448

741

786

55

4516

1229

etací  1414

3060

248

387

1086

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

709 

4264  2

8079 

3076 

49465  2

2502  4

7371 

2592 

39058  1

2989 

9934  6

4070 

8325 

46567  1

1192  1

53078  1

210 

011 

2323  9

7543  1

2636 

4865  2

6678  2

9937 

7306  3

3328 

3662 

76 

89189  1

850 

1745  9

6594  1

592 

6915  4

9163  1

4435  1

0950  2

8821 

7998 

63873  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

0,49 

27,54 

1,02 

1,88 

20,29 

42,80 

1,56 

4,42 

00,00 

1,70 

60,82 

5,58 

3,56 

11,00 

17,34 

00,00 

0,42 

0,27 

99,31 

00,00 

2,67 

21,01 

29,90 

4,25 

33,40 

5,98 

2,77 

0,01 

00,00 

5,70 

94,30 

00,00 

0,05 

41,58 

11,31 

13,02 

28,18 

2,29 

3,57 

00,00 
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VH TRES spo

NÁ
TO

Líšn
po

Svin
po

Cme
po

Lišo
po

Hodě
po

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLO
POVO

nický 
otok 

13,

necký 
otok 

14,

elenský 
otok 

19,

ovský 
otok 

6,7

ějovický 
otok 

20,

7,

ochrany obce s ro

                          

CHA 
ODÍ ha 

Č

,71  1‐06‐0

,27  1‐06‐0

,73  1‐06‐0

74  1‐07‐0

,93  1‐06‐0

27  1‐06‐0

ozšířenou působn

                             

HP 

03‐068 

  

01‐212  Zem

  

01‐204 

  

2‐068/2 

Zem

  

02‐077 
Zem

02‐078 

Zem

  

ostí České Budějo

53.

                              

TYP POVRC

Nesouvislá mě

Nezavlažova

Louky a 

Listna

Jehličn

Smíše

Nezavlažova

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehličn

Smíše

Nezavlažova

Louky a 

Jehličn

Smíše

Nesouvislá mě

Průmyslové a o

Nezavlažova

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehličn

Smíše

Nesouvislá mě

Nezavlažova

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehličn

Smíše

 

Nesouvislá mě

Haldy a

Nezavlažova

Louky a 

mědělské oblasti s

Jehličn

Smíše

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

até lesy 

né lesy 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

obchodní areály

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

ěstská zástavba 

a skládky 

ná orná půda 

pastviny 

s přirozenou vege

até lesy 

né lesy 

Statut

PLOCH

20

312

133

627

680

160

1351

284

172

etací  131

419

291

659

55

58

239

298

275

733

80

384

872

etací  459

482

270

674

178

1010

110

etací  323

216

252

2092

171

528

285

673

etací  587

635

279

727

tární město Česk

HA   m
2
  PRO

0529 

28166 

36362 

7691 

02448 

00349 

15546  1

46325  4

27266 

10256 

9581 

1985 

95414  1

5993 

850 

93293 

8281 

53417  1

3878 

0768 

44774 

2517 

9480 

2423 

0818 

44659  1

84185 

08932  4

09692 

36368 

64978 

24464 

28618  1

15921 

8996 

51958 

3308 

7124 

5513 

9679 

72500  1

é Budějovice   

 

CENTA  % 

0,15 

23,14 

9,89 

4,64 

50,33 

11,84 

100,00 

43,16 

26,19 

19,87 

6,36 

4,43 

100,00 

2,03 

0,21 

86,92 

10,83 

100,00 

10,88 

1,20 

57,00 

12,94 

6,81 

7,15 

4,02 

100,00 

8,53 

48,30 

5,30 

15,46 

10,34 

12,06 

100,00 

23,59 

7,27 

39,22 

9,26 

8,07 

8,74 

3,85 

100,00 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

NÁ
TO

Zlatá

Mun
po

Bud

V
povodích
vývoj k v

 
 
Přílohy: 
1.a.1. –  
1.a.2. – H
1.a.3. – S
1.a.4. – M
1.a.5. – L
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

ÁZEV 
OKU 

PLOC
POVOD

 stoka  5,4

nický 
otok 

24,2

dáček  16,1

Vzhledem k 
h  provedena
vyššímu proc

Základní roz
Hydrologická
Sestavený m
Mapa sklonit
Land  Cover 

ochrany obce s ro

                          

CHA 
DÍ ha 

ČH

46  1‐07‐02

25  1‐06‐0

18  1‐06‐0

časovým akt
a  i  proto,  ab
centnímu zas

zložení toků n
á povodí na ú
odel terénu 
tosti území O
území ORP  

ozšířenou působn

                             

HP 

2‐069/2 

  

03‐059 
Zem

  

03‐075 

  

tualizacím m
by  bylo mož
stoupení luk,

na území OR
území ORP 
ORP 
ORP 

ostí České Budějo

54.

                              

TYP POVRC

Nezavlažovan

Jehlična

Vodní p

Nesouvislá měs

Sportovní a rek

Nezavlažovan

Louky a p

ědělské oblasti s 

Listnat

Jehlična

Smíšen

Nízký poro

Vodní p

Nesouvislá měs

Nezavlažovan

Louky a p

Jehlična

Vodní

mapy pokryvu
žné  dlouhod
, pastvin a le

RP  

ovice“ 

                             

CHU ÚZEMÍ 

ná orná půda 

até lesy 

plochy 

stská zástavba 

kreační plochy 

ná orná půda 

pastviny 

přirozenou vege

té lesy 

até lesy 

né lesy 

ost v lese 

plochy 

stská zástavba 

ná orná půda 

pastviny 

até lesy 

í toky 

u území (Lan
obě  sledova
sů.   

Statut

PLOCH

350

307

234

893

1014

149

5722

304

tací  3252

2148

5321

4036

615

1696

2426

231

1686

169

4347

88

6443

nd Cover)  je 
at  vývoj  pok

tární město Česk

HA   m
2
  PROC

0912  3

7827  3

4755  2

3493  10

4021  4

9805  0

2696  2

4763  1

2899  1

8244  8

1748  2

6344  1

5688  2

6953  6

63162  10

1744  3

6062  2

9336  2

7190  6

840  0

3173  10

analýza po 
ryvu.  Žádou

é Budějovice   

 

CENTA  % 

39,27 

34,45 

26,27 

00,00 

4,18 

0,62 

23,59 

1,26 

13,41 

8,85 

21,93 

16,64 

2,54 

6,99 

00,00 

3,60 

26,17 

2,63 

67,47 

0,14 

00,00 

jednotlivých
cí  je  přitom

h 
m 
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VH TRES spo

Sp
nachází 
Svinensk
územím 
údolí se 
kde vod
pánev  a
s údolím
V plochý
rozsáhlý
údolní př

Pe
Široké  z
v ostatní

Ro
zástavbu
v minulo
minulost

Za
z vyšších
lokálních
možnost
Českých 
bleskové
při odtok

Z 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

1.b.  Pop

právní obvod
významné v
ký potok), do
v úsecích sp
sklony výraz
ní  toky prot
a  českobudě
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ých  pánevníc
ých  (Bezdrev
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áplavové  úz
ích městech 
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u, která  trpí 
osti  došlo  ke
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atímco  povo
h  území  a  sy
h  srážek  pr
ti preventivn
Budějovic  a
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ku z okrajový
hlediska pot

ochrany obce s ro

                          

pis stávajíc

d zahrnuje 79
větší vodní  to
oplněné mno
píše s nižším
zně vyššími. 
tékají hlubším
ějovická  širo
ým  a  velmi 
ch  oblastech
v,  Dehtář,  so
drže Římov. 
území  i  ve

zemí  v pánev
a obcích.  
ché  pánve 
ohrožením 
e  změně  čle
do nevhodné
odňové  hroz
ystému  hlás
obíhají  na 
ní ochranné 
a přímo  sou
e pak vyskyt
ých svahů Šu
enciálu škod

 

ozšířenou působn

                              

cího stavu

9 měst a obc
oky  (Vltava, 
ožstvím malý
sklonem, je
Morfologick
m a vyvinutý
oká  kotlina  s
širokým.  V

h  je  umístě
oustava  Vrb

likosti  toků 
vních  úsecíc

někde  s ost
vtokem extr
enění  i  využ
é expozice be
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sných  profilů
některých  b
reakce.  Jedn
sedních obc
ují i při odto
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ností České Budějo
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u z pohled
 

cí, které se sk
Malše, Stro

ých či drobný
ejich krátké p
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s původně  m
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enských  ryb

předurčují  k
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rým  přecho
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žívání  pozem
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evším  jim. Tř
Zde je pro zm
drží a hospod

blasti Lišovsk

r sklonitosti 
ě zpracován 
– 22⁰. Tato o
tok z povodí j
problematiky
em je znázo

tární město Česk

   

dní.  Prvním 
již  pouze  p

př. Stropnice.
ékají do bud
amenící na  z
m  podélném

ypu nuceni 
ejsme na  úz
ska vzniku p
  odtoku  pov
řetí  typ toků
mírnění povo
daření v nich

 

kého prahu 

území je sou
v přiložené 
oblast sklonů
je spojen s e
y je vyřešena
rněno poloh

ké Budějovice   

                           

typem je 
postiženo 
. Druhým 
dějovické, 
západním 
m  sklonu. 

se pouze 
zemí ORP 
povodní a 
vodní  do 
ů protéká 
odňového 
.  

učástí 
tabulce. 
ů je dále 
erozními 
a i 
hové 
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b)
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urychlen
nepotřeb
vsak  a 
v souvisl
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

rotierozní o

 Protierozní 

olohové umís
jí rozličné po
kořenící hlub
ětším než 8⁰
být využiteln
zními opatře

lavními prvky

delimitace ku

ochranné zat

ochranné za

protierozní r

pásové střídá

velikost a tva

) Agrotechnic

grotechnická
nému odtoku
bují velké ná
v protierozn
losti se směr

ochrany obce s ro

                          

Obr.23. –

opatření v p

(zpomalující

stění kultur m
odmínky pro 
boko ( lesy, s
⁰ mají být zal
né jako orná 
eními. 

y organizačn

ultur 

travňování 

lesňování  

rozmístění pl

ání plodin 

ar zemědělsk

cké a vegeta

á  a  vegetačn
u z povodí zá
áklady. Jedná
ně  dobrém 
rem orby.   

ozšířenou působn

                              

– Vhodné roz

povodí moh

í odtok) orga

má velký vliv
vsakování sr
ady ), které p
esněny, pop
půda, musej

ních opatření

odin 

kých pozemk

ční protieroz

ní opatření  n
ásadní význam
á se o souhrn
stavu.  V ta

ností České Budějo

101.

                              

 
zmístění kult

 

hou být: 

anizační opat

v na vznik a p
rážkové vody
přeměňují p
př. trvale zatr
jí se však chr

í jsou: 

ků 

zní opatření

navazují na 
m. Jejich výh
n opatření u
abulce  pod 

ovice“ 

                         

tur v území d

tření 

průběh povrc
y. Rozvodí je
ovrchový od
ravněny. Dol
ránit agrotec

organizační 
hoda spočívá
možňující za
textem  uv

Statut

dle reliéfu 

chového odt
vhodným st
tok na podp
ní části svah
hnicky, biolo

opatření  a m
á v tom, že př
achovat půdu
vádíme  srov

 

tární město Česk

   

 

toku. Kultury
tanovištěm p
povrchový.  S
hů se sklonem
ogicky a tech

mají  v opatř
ři správném 
u v dobrém s
vnání  odtok

ké Budějovice   

                           

y 
pro 
vahy ve 
m do 8⁰ 
hnickými 

ření proti 
zavádění 
stavu pro 
ku  z pole 
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zeměděl
opatření
 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

4. ‐  Ukázka d
azení kultur (

Technická o

echnická opa
odtoku (sklo

Mezi hlavní pr

vsakovací pá

obdělávateln

záchytné pří

protierozní h

stupňovité te

) Technická o

edná  se  o  t
o). Technický

Výstavba pro

Úprava výmo

Hrazení byst

rvky  jsou  na
ným  objeme
nou údržbu 

Závěr 

Součástí kon
ešit  zejména
dějovické  pá

má  a  je  otáz
u obdělávání 
působující  p
ve  vodote

izována eroz
lsky využívan
í na konkrétn

ochrany obce s ro

                          

dobře organi
( louka vystří

opatření prot

atření zmenš
n a délku sva
rvky lze řadit

ásy 

né průlehy  

kopy 

hrázky 

erasy 

opatření prot

technická  o
ými opatření

otierozních n

olů a strží 

řin 

avrženy  tak
em  na  vodo
( odtěžení za

ncepce  je  ro
a  plochy  Liš
ánve.  Zárove
zka,  zdali  stá
půdy a orga
průtok  ve  vo
eči  povodňo
zní ohroženo
né půdy ( ›50
ním povodí m

ozšířenou působn

                              

izovaného po
ídaná pásy p

ti důsledkům

šují  intenzitu
ahu ). 
t: 

ti důsledkům

opatření  v m
ími k úpravě

nádrží 

ovým  způso
oteči  zachyc
achyceného 

zdělení ORP
ovského  pra
eň  je  nutné 
át  (popř.  sa
nizaci povod
odoteči  do  c
ový  průtok. 
ost území, o
0% ) na územ
musí být sou

ností České Budějo

102.

                              

 
ovodí‐ ploch
pole ), orba p

 
 

m plošného p

u odtokových

m soustředěn

místech,  kde
ě soustředěn

obem,  aby 
ují  splaveni
materiálu ). 

P dle sklonito
ahu,  který  j
  poukázat  n
amospráva) 
dí.  Veškeré z
cca Q20  ,  vyš
Menší  srá

dtok při vyš
mí ORP k rozu
částí samost

ovice“ 

                         

y s větším sk
pole je rovno

ovrchového 

h procesů tím

ného povrcho

e  již  nastal 
ého odtoku j

zmenšovaly 
ny  a  erodov
 

osti území. Z
je  svým  záp
na  skutečnos
má  dostateč
zde navržené
šší  srážky  i  p
ážky  ale  bu
ších srážkác
umnému hos
tatného proj

Statut

 

klonem jsou 
běžná s vrste

odtoku 

m, že zmenš

ového odtok

soustředěn
jsou: 

podélný  sk
vaný  materi

Z hlediska ur
padním  úbo
st,  že  drtivá 
čně  silné  ná
é postupy jso
přes  dobře  o
udou  účinn
h bude retar
spodaření př
ektu opatřen

tární město Česk

   

zalesněny, s
evnicemi sva

šují dva mor

ku 

ý  odtok  (z 

klon  vodote
iál.    Prvky 

rychleného o
čím  odvodň
  většina  poz
ástroje  pro 
ou účinné do
organizovan
ně  vsakován
rdován. Vyso
římo vybízí. K
ní v dílčím po

ké Budějovice   

                           

třídavé 
ahu. 

rfologické 

původně 

eče.  Dále 
potřebují 

odtoku  je 
ňován  do 
zemků  je 
ovlivnění 
o velikosti 
é  povodí 
ny,  bude 
oký podíl 
Konkrétní 
ovodí.   
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ol. s r.o.  

.d.1. Místa 

tabulce  jso
ost v daném
ohrožení ob
ou vyznačena

ochrany obce s ro

    

1.

s omezením

u  uvedena 
 úseku. Jsou
byvatel, výraz
a také v graf

ozšířenou působn

.d.  Místa 

m průtočno

místa  na  j
u uváděna ta
zně zasáhlo 
ických příloh

ností České Budějo

       103.    

 
s omezen

 
osti dle jedn

 

jednotlivých 
a místa, kde 
dopravní ob
hách. 

ovice“ 

            

ním průto

notlivých to

tocích,  kde
by případné
bslužnost či p

                   Statut

čnosti 

ků 

e  je  z nějak
 vybřežení v
působilo jiné 

utární město Česk

            

kého  důvod
vody z koryta
é vážné škody

ké Budějovice 

 

du  omezena
a znamenalo
y. Jednotlivá

a 
o 
á 
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VH

Vodní to
Vltava 

Malše 

Hodějovický
potok 

Lomský pot

Stropnice 
 
 

Koncepce protipovodňov

H TRES spol. s r.o. 

ok ř. km 
239,628 

až 
245,300 

1
1

240,582 1

243,000 1

246,196 1

248,50 
až 

249,70 

1

0,81 1

cca 1,6 1

2,121 1

6,53 1

16,903 1

18,45 1

ý 1,197 1

tok 0,070 1

1,8 1

vé ochrany obce s rozšíře

                             

                                 

ČHP 
1-06-03-0010-0-00 
1-06-01-2160-0-00 

1-06-01-2160-0-00 

1-06-01-2160-0-00 

1-06-01-2160-0-00 

1-06-01-2140-0-00 

1-06-02-0800-0-00 

1-06-02-0800-0-00 

1-06-02-0790-0-00 

1-06-02-0770-0-00 

1-06-02-0390-2-00 

1-06-02-0390-2-00 

-06-02-0780-0-00 

-06-02-0390-2-00 

-06-02-0720-0-00 

enou působností České B

                                           

                                          

KÚ 
České Budějovice
České Budějovice
 
České Budějovice

České Budějovice

Planá 

Boršov nad Vltav

České Budějovice

České Budějovice

České Budějovice

Vidov 

Dolní Stropnice 
Doudleby 

Římov 
Dolní Stropnice 

Nové Hodějovice

Římov 

Dolní Stropnice 

Budějovice“ 

                                           

                

Označení
e 2 
e 7 

VLT 1 

e 2 VLT 2 

e 7 VLT 3 

VLT 4 

vou VLT 5 

e 7 MAL 1 

e 6 MAL 2 

e 7 MAL 3 

MAL 4 

MAL 5 

MAL 6 

e HOP 1 

LOP 1 

STR 1 

            104.

Nebezpečné pr
městskou trať v Č
v úseku cca Jirásk
Litvínovický most
nad hladinou Q10
záchytu plavenin.
Nevhodné trasov
přetížení při po
pravého břehu. 
Slniční most E55 
výrazně náhle z
vysoké vzdutí hla
most vlevo. 
Koryto Vltavy v B
vysoká hladina př

nízký most význa
je potenciálně 
plavenin, hydrau
minimalizovala vz
místo náhlého 
vpravo, větší v
záplavou i dynam
užší koryto a nízk

prostor podjezí 
záhozem 
nová konstrukce 
nad běžnou hlad
bezpečnosti vodá
lávka nad balva
vzdutí povodňové

nekapacitní propu
Penny 

Málo kapacitní 
komunikací na VD

Ocelová lávka 
konstrukce, kde 
velké množství pl

 

 

Popis 
ojevy ledových 
Českých Budějovicíc
kův jez – Plánský je
t je spodní hranou 
0 a objekt je tak riz
 
vé vedení koryta 
ovodni. Potenciál 

s výrazným náspem
zužuje inundaci a

adiny nad mostem. 

Boršově n. Vltavou
ři povodni v intravilá

amné komunikace u
rizikovým objekt

ulická úprava vto
zdutí 

zúžení aktivní z
vzdutí, čelní ohro

mickými účinky proud
ký most působící vyš

pevného jezu je 

betonové lávky, pod
dinou, zcela nevhod
ckého provozu 
anitým stupněm v
é laviny, podpěry láv

ustek pod železnicí 

propustek pod
D Římov 

v chatové osad
svislé prvky moh

avenin 

          

 

jevů zahrnují 
ch až nad město 
ez. 

jen velmi málo 
zikový z hlediska 

– hydraulické 
vzniku havárií 

m přes celé údolí 
a působí velmi 
Chybí inundační 

v
m

 je zaneseno – 
ánu obce. 

uprostřed města 
tem z hlediska 
oku do mostu 

ú
z

zóny zástavbou 
ožení zástavby 
du 

p
s

šší vzdutí m
ú

zúžen zprava 

dhled cca 30 cm 
dné i z hlediska 

v

v Hamru působí 
vky 

u supermarketu 

d příjezdovou 

dě, nevhodná 
hou zachytávat 

          Statutární město Č

     

P

vlivem velkých ryc
mostem výrazně pro

úrovně navazujícíc
zdvih mostu 

problém je ak
s pravomocným SP

most obtékán, posí
území lze snížit hlad

vhodná nová konstr

České Budějovice   

 

Poznámka 

chlostí v zúžení je
ohloubené 

ch ulic nedovolují 

ktuálně řešen 

ílením průtočnosti i
dinu pod konstrukci 

rukce vyšší bez mez

e dno pod 

výraznější 

projektem 

nundačního 
mostu 

zipodpory 
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VH

Vodní tok
Stropnice 
 
 
 

Dehtářský 
potok 

Bezdrevský 
potok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncepce protipovodňov

H TRES spol. s r.o. 

k ř. km 
4,4 1

6,7 až 
7,5 

1

0,338 1

0,715 1

1,290 - 
vtok 

1

1,456 1

2,664 1

5,139 až 
5,781 

1

9,155 až 
9,311 

1

0,776 1

13,168 1

14,619 
až 

14,820 

1

vé ochrany obce s rozšíře

                             

                                 

ČHP 
1-06-02-0700-0-00 

1-06-02-0580-0-00 

1-06-03-0150-0-00 

1-06-03-0150-0-00 

1-06-03-0150-0-00 

1-06-03-0150-0-00 

1-06-03-0150-0-00 

1-06-03-0130-2-00 

1-06-03-0130-2-00 

1-06-03-0490-3-00 

1-06-03-0330-0-00 

1-06-03-0310-0-00 

enou působností České B

                                           

                                          

KÚ 
Pašinovice 

Komařice 
Strážkovice 

Bavorovice 

Bavorovice 

Bavorovice 
České Vrbné 

Bavorovice 

Dasný 

Čejkovice 

Žabovřesky 

Bavorovice 

Zbudov 

Plástovice 

Budějovice“ 

                                           

                

Označení
STR 2 

STR 3 

DEP 1 

DEP 2 

DEP 3 

DEP 4 

DEP 5 

DEP 6 

DEP 7 

BEP 1 

BEP 2 

BEP 3 

            105.

mostní profil a ús
Svinenského pot
z mostu vpravo je
vegetací 
úsek koryta s vy
nižší průtočnost, 
lávek nevalné kv
mohou zachytáva
nízký most cyklo
hladiny 
železniční betono
hladiny a působí v
podchod doprav
ocelový propuste
s velkou tendenc
působí významné
most parovodu zu
povodňové hladin
nízký most k Da
povodňové hladin
málokapacitní ú
poměrně široký 
malé šířky koryta
další vzdutí, vý
stavidla u Čejkovi
Úzký úsek toku p
mostu, v mostu 
mostem je 
přehrazující význa
klenbový mostek
vzdutí 
Silniční most v h
koryta +- 200 m 
úsek jezové zdr
náchylné k zanáš
mostem pro dob
povodni 

 

 

Popis 
sek toku nad moste
toka náchylný k z
e omezen vyšší bře

yšší sedimentací a 
v úseku toku inst

vality (místní výrob
at velké množství pla
ostezky působí vzd

ový most zasahuje 
vzdutí 
vního uzlu zahrnu
ek, úsek širokého k
cí k zanášení sedi

é vzdutí povodňové 
užuje náhle inundac
ny Q100 – tím působí
asenskému rybníku
ny, násypy přehrazu
prava toku, vzdu
mostní profil, kte

a pod mostem plně 
ýznamné vzdutí p
ického rybníka 
ůsobí vzdutí až do p
dochází k vyšší sed
nefunkční rozděl
amně koryto potoka
k, zahlcený při pov

havarijním stavu, n
na obě strany 
že pod Sedleckým
šení spolu s prov
bytek působí význa

          

 

m pod přítokem 
zanášení, výtok 

ehovou hranou a 

r
n

kumulací pláví, 
talováno několik 
ba), při povodni 
avenin 

p
m

dutí povodňové m

 do povodňové m

uje po proudu 
koryta a mostu 
imenty – úsek 
hladiny 

t

ci a zasahuje do 
í vzdutí 
u působí vzdutí 
ují inundaci 
utí zasahuje i 
erý není vlivem 

využit a působí 
ůsobí i objekt 

profilu silničního 
dimentaci. Před 
lovací objekt, 
a. 
vodni a působící m

nekapacitní, vč. 

m mlýnem silně 
vizorním nízkým 
amné vzdutí při 

v
z

          Statutární město Č

     

P
rozšířit nynější úpra
nátok do inundace

pročištění koryta 
meandru 

možné vzdutí z Vltav

možné vzdutí z Vltav

těžko přístupné pro 

možné vzdutí z Vltav

vlivem husté v
z břehových hran 

České Budějovice   

 

Poznámka 
avu i o pravý břeh

a zároveň korekc

vy 

vy 

údržbu 

vy 

vegetace těžko 

h a umožnit 

ce ostrého 

přístupný 
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VH

Vodní tok
Bezdrevský 
potok 
 

Dobrovodsk
potok 

Vrátecký 
potok 

Kyselá voda

Stoka 

Koncepce protipovodňov

H TRES spol. s r.o. 

k ř. km 
15,953 

až 
15,967 

1

17,008 
až 

17,040 

1

17,78 1

18,809 
až 

18,949 

1

19,100 1

ký 3,860 1

3,860 až 
4,610 

1

6,650 až 
6,910 

1

7,000 až 
7,100 

1

7,320 až 
7,550 

1

8,920 1

9,500 1

2,000 1

2,659 1

a 3,100 1

0,365 1

vé ochrany obce s rozšíře

                             

                                 

ČHP 
1-06-03-0310-0-00 

1-06-03-0310-0-00 

1-06-03-0310-0-00 

1-06-03-0310-0-00 

1-06-03-0310-0-00 

1-06-03-0051-0-00 

1-06-03-0051-0-00 

1-06-03-0030-0-00 

-06-03-0030-0-00 

-06-03-0030-0-00 

-06-03-0030-0-00 

-06-03-0030-0-00 
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