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2.1.d.  Doplnění prvků hlásné a předpovědní služby 

 

Vodoteče lze z hydrologického hlediska na území správního obvodu rozlišit na dvě kategorie: 

- A  poměrně dobře zmapované vodoteče s režimovým měřením průtoků ve zvolených profilech 
v rámci území či poblíž vstupu toku na území Správního obvodu. 

- B) málo či méně zmapované malé vodoteče bez režimového měření průtoků, u kterých se 
hydrologické údaje většinou získávají analogií  

 

2.1.d.1. A) Dobře zmapované vodoteče 

Vltava pod soutokem s Malší - režimové měření ČHMÚ  
                                      stanice Č. Budějovice pod Dlouhým mostem 
 
Vltava nad soutokem s Malší  - režimové měření ČHMÚ  
                                               stanice Březí – Kamenný Újezd 
 
Malše                                 - režimové měření ČHMÚ 
                                            stanice Římov 

stanice Roudné (stanice je doplněna stanicí nad obcí Plav) 
 
Stropnice     - režimové měření ČHMÚ  
                                                      stanice Pašinovice- Komařice 
 

Pro účely další např. hlásné služby mají pro město význam i limnigrafické stanice ležící výše 

proti proudu Malše a Vltavy či na jejich významných přítocích. Jsou to především stanice: 

- Lenora na Teplé Vltavě, 

- Vyšší Brod na Vltavě pod Lipnem 

-      Zátoň na Vltavě 

-     Český Krumlov – ústí Polečnice   

- Kaplice na Malši 

- Líčov na Černé         

 

Povodně na tocích skupiny A) jsou způsobené zpravidla déletrvajícími regionálními srážkami 

v povodí velké intenzity nebo odtokem ze sněhu. Případné povodně na přítocích Vltavy a Malše, 

zpravidla nevyvolají vyšší povodňové nebezpečí na Malši a Vltavě. Doba povodně na těchto tocích je 

řádově několikadenní. Pro vznik povodní je významná časová kumulace příhod intenzivních srážek a 

stav celkové předchozí nasycenosti povodí. Při velké nasycenosti povodí, může i poměrně lokální a 

několikahodinová intenzivní srážka vyvolat výrazné až povodňové zvýšení odtoku ve vodotečích. 

(nejenom těch menších).  

U této skupiny větších toků (především na Vltavě) může také dojít k tzv. ledovým povodním, 
kdy dochází k vybřežování vody z koryta v důsledku vzniku ledových zácp a bariér. Ledové jevy na 
Malši jsou příznivě potlačeny provozem VD Římov. 
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Obr.29. - Stávající rozložení stanic u toků typu A 

 

Stanice u toků typu A) poskytují v současné době dostatek varovných informací a vzhledem 

k umístění některých stanic mimo území ORP (ve směru proti proudu toku) i dostatečný časový 

odstup pro přípravu před blížící se povodní. Na tocích typu A) není třeba doplňovat další vodoměrné 

stanice, vyjma Dehtářského potoka. Vzhledem k velikosti povodí Dehtářského potoka a kulminaci 94 

m3.s-1 v ústí do Vltavy doporučujeme zřízení hlásného profilu na odtoku z rybníka Dehtář. Po případné 

rekonstrukci rybníka (viz kap. 2.2.b.), by hlásný profil mohl být definován konzumpční křivkou 

závislou na hladině v rybníku Dehtář.  

Stanice na tocích typu ad B) - menší toky, upozorňují na blížící se riziko s minimálním časovým 

odstupem (častý výskyt povodní tzv. bleskového typu) v řádu max. hodin, i tak je jejich přínos veskrze 

pozitivní a dovoluje minimalizovat škody příslušnou povodňovou událostí. V současné době je 

provozován varovný hlásný profil na Dobrovodském potoce v ul. U Křížku a na Hodějovickém potoce 

v místě křížení s Novohradskou ulicí. Další lokální měření hladiny je poměrně hustě osazeno v Lišově a 

okolí. Jedná se o měření hladiny ve Velechvíně (Hůrecký potok), Lišov (Horní rybník), Lišov (Lišovský 

potok) a Vlkovice (Miletínský potok).  
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2.1.d.2. B) Málo či méně zmapované vodoteče 
 

Na tocích typu B) navrhujeme lokální varovný systém osadit v těchto lokalitách a na těchto 

tocích: 

- 2x České Budějovice – Dobrovodský potok ( lokalita č. 1 Suché Vrbné – Suchovrbenské nám., 

popř. ul. Železničářská, lokalita č. 2 – Husova kolonie, pokračování ul. Mikuláše z Husy 

k Dobrovodskému potoku) 

- Litvínovice – Litvínovický potok (odtok z Šindlovského rybníka) 

- Malešice – Malešický potok, Dvorčický potok 

- Strachovice - Radomilický potok 

- Radomilice – Radomilický potok 

- Záblatíčko – Radomilický potok 

- Hrdějovice – Kyselá voda 

- Rudolfov – Hlinsko – Vrátecký potok 

- Strýčice – Babický potok  

 

 

 Obr.30. - Rozmístění nových hlásných profilů na tocích typu B 
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Obr.31. - Rozmístění nových hlásných profilů na tocích typu B 


