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1 Analýza historického vývoje území 
Na příkladu dnes již neexistujícího rybníka Záblatského vidíme, že krajina se v povodí Radomilického 

potoka vyvíjela dynamicky po dlouhou dobu a není tedy převážně záležitostí druhé poloviny 20. století. 

Ani trasa vodních toků dle II vojenského mapování nelze považovat za přirozenou, protože už v druhé 

polovině 20. století byly trasy silně ovlivněné. Za hypoteticky přirozený stav lze považovat krajinu s 

meandrujícími vodními toky s větvením, slepými rameny, tůněmi a mokřady. K dobovému popisu 

můžeme analogicky použít popis Třeboňské pánve historika teplého, který území popisuje takto: Prales 

málo obydlený, lesní poušť ohromná, plná vod, bažin, jezer, jimiž protékaly potoky a řeky, poušť, ve 

které vedle medvědů, vlků a rysů i jiné havěti se usídlili jen rybáři, bobrovníci, brtníci a knížecí hajní. Za 

největší rozkvět rybníkářství je považováno 14 století1. Abychom krajinu Radomilického potoka spatřili 

v antropogenně co nejméně ovlivněné podobě, museli bychom se vrátit poměrně daleko v čase. 

Vzhledem k tomu je potřeba na krajinu v povodí Radomilického potoka nahlížet jako na kulturní a tomu 

přizpůsobit potenciální cílový stav. Dokonce i EVL Radomilická mokřina je výsledkem antropogenního 

ovlivnění. 

K analýze historického vývoje vhodně poslouží historické mapové podklady. Nejstarší ve studii 

používaní je mapa druhého vojenského mapování, která zachycuje akvarelem zpracovanou podobu 

území z druhé poloviny devatenáctého století. Vrstva je zvolena s ohledem na svou dostupnost na wms 

serveru a je tedy možné s ní pracovat v prostředí GIS. Zajímavá místa, jsou v detailu zobrazena ještě 

podkladem císařských otisků, který má oproti druhému vojenskému mapování podrobnější obsah a 

kvalitnější zpracování, není ale dostupný v podobě wms. Další podklad je wms vrstva leteckých snímků 

z roku 1947. Současný stav je zobrazován současnou ortofoto mapou.  

1.1 Historické mapy 
Následující obsah je věnován srovnávacím mapám dílčích oblastí povodí Radomilického potoka 

s komentářem. Na všech lokalitách lze pozorovat trend zvětšování pozemků orné půdy a úpravu sítě 

vodních toků.  

 

 
1 Historie rybníkářství a cechu rybářského 
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Značná fragmentace krajiny v okolí rybníka Bělohůrecký, 

vrstevnice s krokem 2 m na mapě z roku 1947 ukazují že orání po 

vrstevnici bylo spíše vzácností než pravidlem. 

Obrázek 1.1-1historický vývoj v povodí Újezdeckého potoka 
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Radomilický potok pod Strachovicemi, v 19. stol je patrná původní 

trasa. Do mapy je pro orientaci přidána současná trasa vodních 

toků z cevt intenzivně zemědělsky využívaná okolní krajina ani 

v této lokalitě není příliš znát orání po vrstevnici. 

Obrázek 1.1-2 historický vývoj Radomilického potoka pod Strachovicemi 
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Obec Dříteň (Zirnau) zaznamenala znatelný rozvoj, u ostatní 

menších obcí v povodí tento jev pozorován příliš není. 

Obrázek 1.1-3 historický vývoj okolí Dřítně 
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Střednímu toku Radomilického potoka dominoval v 19 století 

rybník Záblatský, v roce 1947 byla bývalá zátopa rybníka 

využívána jako orná půda, dnes je zde odvodněná sečená louka. 

Obrázek 1.1-4 historický vývoj Záblatského rybníka 
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Lokalita dnešní EVL byla v roce 1947 zemědělsky využívána, 

pravděpodobně jako louka. Na mapě vojenského mapování je 

patrné koryto dnešní severní větve. Ovšem v horní části mírně 

stočené k jihu. Dnes je zde patrné mírné snížení terénu, toho lze 

využít jako přirozené proudnice korytotvorných průtoků. 

Patrná je také původní trasa Radomilického potoka nad silnicí 

(Radomilice – Záblatí), v roce 1947 je již koryto víceméně v dnešní 

podobě 

Obrázek 1.1-5 historický vývoj EVL Radomilická mokřina 
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Také Číčenice zaznamenaly rozvoj intravilánu, největší změnou 

v této lokalitě je provoz Pískovny Čavině. 

Obrázek 1.1-6 historický vývoj okolí Číčenic 
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1.2 Erozní a povodňová historie 

1.2.1 Monitoring erozních událostí 
Monitoring eroze v České republice provádí Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Jde o 

celorepublikový sběr dat o erozních událostech a hodnocení účinnosti protierozních opatření 

definovaných v platných právních normách. V rámci Monitoringu se zajišťují a vyhodnocují informace 

o proběhlých erozních událostech, které po vyhodnocení poskytují Ministerstvu zemědělství zpětnou 

vazbu o účinnosti přijatých opatření2. Nedostatkem monitoringu je jeho závislost na široké veřejnosti. 

Aby mohla být erozní událost zaznamenána a dále zkoumána, musí na ní nejprve někdo upozornit 

pověřeného pracovníka VUMOP. Z praxe je známý fakt, že povědomí o možnosti hlásit erozní událost 

je poměrně nízké, a to i z řad správy obcí. Vrstva erozních událostí dostupná v mapové aplikaci 

monitoringu eroze je tak poměrně řídce zaplněna.  

V povodí Radomilického potoka není evidována žádná erozní událost. 

1.2.2 Monitoring povodňových událostí 
Žádná z lokalit v povodí Radomilického potoka nepatří mezi oblasti s významným povodňovým rizikem. 

Mezi tyto oblastí patří Blanice, ta je ale mimo řešené území.  

Další možnosti evidence povodňových událostí jsou v České republice: 

Digitální povodňový plán ČR 

• Hlásné profily – bez evidence 

• Toky a vodní díla 

▪ Dříteňský rybník je v kategorii TBD III, ostatní rybníky jsou v kategorii IV 

1.2.3 Terénní šetření a jednání se zástupci obcí 
Vedle veřejně dostupných databází, které se v řešeném území neukázali jako příliš vypovídající, bylo 

úspěšně využito terénního šetření, které bylo vždy doplněno konzultací se starostou/starostkou. 

Záznamy z TS jsou včetně podrobné fotodokumentace zpracovány v kapitole 2.6. Další analýzy 

povodňového ohrožení jsou zpracovány v kapitole 2.8. 

 
2 Monitoring eroze VUMOP, dostupný na https://me.vumop.cz/ 

https://me.vumop.cz/
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2 Analýza stávajícího stavu území 

2.1 Všeobecné charakteristiky území 

2.2 Vodní prvky 
Řešené území je vodohospodářsky intenzivně využíváno po dlouhou dobu. Tomu odpovídá stav 

vodních toků, které jsou antropogenně velmi silně ovlivněné. V případě povodí Radomilického potoka 

nejde v prvé řadě o úpravy vodních toků provedené v druhé polovině dvacátého století, i když i tyto 

úpravy zde jsou přítomné. Většina vodních toků zde slouží k provozu rybničních soustav. Vodní toky 

jsou napřímené, slouží nebo přinejmenším historicky sloužily k provozu rybníků. Časté jsou převody 

mezi jednotlivými subpovodími, ke kterým slouží umělé kanály a manipulační objekty na rybnících. 

Rybniční soustavy v povodí nejsou nikterak centrálně řízeny. Řada manipulačních objektů v povodí 

vlivem neprobíhající údržby přestala zcela nebo částečně plnit funkci. Rybníkářství je činnost člověka, 

která povodí Radomilického potoka formuje už celá staletí. Tento fakt je potřeba mít na paměti, 

zamýšlíme-li se nad hypotetickým přirozeným, stavem krajiny.  

2.2.1 Rybniční soustava 

2.2.1.1 Přehledné představení rybniční soustavy 

V povodí Radomilického potoka je celkem 132 vodních nádrží, do podrobnější analýzy vstoupilo 44 

nádrží s plochou hladiny větší než 0.95 ha3. Vodní nádrže jsou prakticky na všech vodních tocích 

v povodí. Nejvýznamnější soustava co do zadrženého objemu je na Radomilickém potoce. Zde najdeme 

Strpský rybník, ke kterému těsně navazuje rybník Mlýnský a Skornice. Strpský rybník umožňuje 

převádět zatrubněným náhonem vodu do dalšího velkého rybníka, Dřemlínského. Pro Dřemlínský 

rybník nejde o jediný zdroj vody, další významný přítok má z převodu z Libějovického potoka. Další 

průtočný rybník na Radomilickém potoce je Bělohůrecký (ř. km. 13.8). mezi tím leží jen několik menších 

rybníků (jubilejní, Horní a Dolní Strachovický) Na tyto nádrže lze nahlížet jako na průtočné nádrže na 

přítocích Radomilického potoka. Hydrologicky korektnější je ale k nim přistupovat jako k bočním 

nádržím na Radomilickém potoce. Do této kategorie, tedy boční nádrž na Radomilickém potoce patří 

také rybníky u Záblatíčka, stejně tak jako EVL Radomilická mokřina. Celková plocha hladina v nádržích 

na Radomilickém potoce činí přibližně 129 ha. Nad Bělohůreckým rybníkem je Radomilický potok, už 

spíše známý jako Bílý potok, v povodí Bílého potoka nejsou vodní nádrže velikostí srovnatelné 

s nádržemi na středním a dolním toku. Celé povodí Bílého potoka, do kterého můžeme začlenit i jeho 

přítoky, Temelínský, Dřemlinský a Malešický zahrnuje jen 9 nádrží s celkovou plochou 17 ha, přitom 

zhruba polovinu zahrnují rybníky Dolní Lhotský, Cihelna a Pustý. 

Ačkoliv plochou povodí je o něco menší, koutecký potok zahrnuje soustavu rybníků významnější 

v porovná s výše zmíněným povodím Bílého potoka. Jde o jeden z přítoků Bělohůreckého rybníka.  

Přímo na kouteckém potoce leží průtočné nádrže Podhorský, koutecký, Dvořák a Plaček. Celková 

plocha hladiny činí 45 ha. Na menších přítocích kouteckého pak leží nádrže Čekal a Maletínek, 

dohromady zaujímají plochu 5.95 ha.  

Povodí Dříteňského potoka zahrnuje 6 vodních nádrží s celkovou plochou 43 ha. Největší nádrž, velký 

Luský rybník s plochou 24 ha zahrnuje víc než polovinu rybniční plochy v tomto subpovodí. Další větší 

rybníky jsou až nad obcí Dříteň, jde o Kočínský a Dříteňský. Horní povodí Dříteňského potoka je 

hydrologicky zajímavé, protože v něm dochází k převodu z povodí Dříteňského do Dvoříčského potoka. 

K jevu dochází v rybníce Kočínském, ten má jeden hlavní přítok a dva odtoky, hlavní odtok je na jižní 

části hráze a vede směr Dříteň. Při správné manipulaci je možné převést vodu bočním odtokem na 

 
3 Jako hlavní podklad byla pro tento účel použita vrstva vodních nádrží převzatá z databáze Dibavod, tato vrstva 
vychází primárně z vrstvy vodních ploch ZABAGED. 
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západní části hráze. Kanál pod tímto objektem je ve vrstvě vodních toků CEVT veden jako Malešický 

potok, a ústí krátce pod Malešicemi do Temelínského a následně do Bílého (Radomilického) potoka. 

Protože jde „pouze“ o převod mezi subpovodími v rámci řešené oblasti není nutné tomuto jevu 

přikládat příliš velký význam. 

Další kaskáda rybníků existuje na Újezedeckém potoce, PBP Radomilického potoka, z nich je 

nejvýznamnější rybník s plochou 9.95 ha, výše leží rybníky na pozemcích cihelny Wienerberger. 

Spodní část povodí je morfologicky méně členitá, ubývá sklonitosti, a to umožnilo snadnější stavbu 

kanálů a náhonů pro převody mezi rybníky. Kaskády v této dolní části povodí jsou proto hydrologicky 

složitější. Dominantním vodním tokem dolní části povodí je Libějovický potok. Na něm leží 8 rybníků 

z nich 6 průtočných. Největší plochou je rybník Bukový, 17.8 ha. Další významný rybník je Nový rybník 

pod Libějovicemi s plochou 4.56ha, rybník je boční. Ostatní rybníky jsou malé nádrže blízko Libějovic. 

Pod rybníkem Lukavec dochází k dělení toku Libějovického potoka, část odtéká přímo do Strpského 

rybníka, část napájí rybník Velký Černoháj (10 59 ha) a Nový rybník. (3.26 ha). 

Z další pravých přítoků Radomilického potoka v dolní části povodí jsou rybníky jezero a Radomilický 

rybník s plochou 8.44 ha a 7.23 ha. Rybník jezero, je napájen z větší části náhonem, odděleným 

z malovického potoka. Tento převod je významný, protože přivádí vodu z území mimo zájmovou 

oblast, z povodí Malovického potoka. 

Hospodaření na rybnících 

V řešeném území jsou dva hlavní provozovatelé rybníků. Přibližně lze říct, že dolní část povodí je 

v majetku kraje a rybníky jsou provozovány krajským školním hospodářstvím. Mezi tyto rybníky patří 

největší rybník Strpský včetně navazujících rybníků Mlýnský a Škornice. Dále sem patří rybník 

Radomilický, rybník Jezero a rybníky na Libějovickém potoce.  

Největší provozovatel rybníků v povodí je Rybářství Hluboká. Tento subjekt provozuje kaskádu na 

Kouteckém potoce a Bílém potoce, patří sem i druhý největší rybník v povodí, rybník Bělohůrecký 

(49.28 ha). Dále pod tento subjekt spadá také provoz rybníků na Dříteňském potoce, s největším 

rybníkem Velký Luský (24 ha) 

Několik rybníků je v majetku a provozu obce Dříteň, jde o rybníky Horní a Dolní Strachovický, Přední 

Rejšice a trojice nádrží jižně od Záblatíčka. 

Souhrnné údaje o rybnících 

V povodí Radomilického potoka existuje dle mapové vrstvy Dibavod 132 rybníků a malých vodních 

nádrží. Do podrobnějšího zkoumání vstupují jen nádrže s minimální plochou hladiny 0.95 ha. Na 

grafech níže vidíme, že celková plocha hladiny získaná součtem ploch všech nádrží pod touto hranicí je 

marginální, tvoří jen 2 %, přestože počet těchto nádrží je více než 70. Z grafů níže vyplývá také, že 

bezmála ¾ plochy rybníků je zastoupeno v 11 největších rybnících, bezmála 40 % pak představují 3 

plošně největší rybníky (Dřemlinský, Bělohůrecký a Strpský) 

Z analýzy provozovatelů vyplývají 2 hlavní provozovatelé, tedy Krajské školní hospodářství a Rybářství 

Hluboká. Oba subjekty provozují srovnatelný počet rybníků, co do plochy je významnější Rybářství 

Hluboká. 
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Obrázek 2.2-1 počet rybníků a MVN v povodí Radomilického potoka dle plochy hladiny 

 

Obrázek 2.2-2plocha rybníků [ha]v povodí Radomilického potoka dle kategorie plochy hladiny 
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Obrázek 2.2-3 počet rybníků v povodí Radomilického potoka dle provozovatele 

 

 

Obrázek 2.2-4plocha rybníků v povodí Radomilického potoka dle provozovatele 
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Obrázek 2.2-5 Rybníky dle provozovatelů v dolní části povodí Radomilického potoka 
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Obrázek 2.2-6 Rybníky dle provozovatelů v horní části povodí Radomilického potoka 
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2.2.1.2 Stav rybníků 

Stav rybníků byl zjišťován u provozovatelů, primárným podkladem byly manipulační řády a údaje provozovatele o zabahněnosti rybníků. Při práci 

s manipulačními řády bylo sledováno hlavně, objem a hladina normální, objem a hladina při povodni (retenční objem), dále přítomnost, výška a šířka přelivné 

hrany BP. Dále bylo zjišťováno VH řešení nádrže, výpar a přítok. Základní charakteristiky rybníků jsou zpracovány do tabulky níže. 

 

Tabulka 2.2-1 tabulka základních parametrů rybníků nad 95 ha povodí Radomilického potoka 
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Dřemlinský ryb. 61.73 

LBP 
Radomilického, 
náhon průtočný 

město 
Vodňany   775 597 390.8   392.09  0.7 

BP 
není 391.5 1300 

Několik přítoků z 
okolí nádrže a 
Vodňan, převod z 
Libějovického 
potoka, převod 
ze Strpského 
rybníka, 
meliorační kanál 
A a kanál od 
Strpského 
rybníka jsou 
ovladatelné 

Bělohůrecký ryb. 49.29 Radomilický průtočný 
rybářství 
Hluboká 36.09 

353.
3 983 

412.6
3 

411.9
5  412.7    12.6 413.19 350   

Strpský ryb. 43.73 Radomilický průtočný 
Krajské školní 
hospodářství 75.87 767 480 392.1 392.1 393.65 0.4 6.4 393.6 880   

Velký Luský ryb. 24.10 Dříteňský průtočný 
rybářství 
Hluboká     295 

408.2
7   409.2   27 408.72 112.5   

Bukový ryb. 17.87 Libějovický průtočný 
Krajské školní 
hospodářství                       

Podhorský ryb. 14.18 Koutecký průtočný 
rybářství 
Hluboká 4.91   190 

427.9
4 

428.5
8 429.8   7 429.38 235.3   
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Koutecký 13.31 Koutecký průtočný 
rybářství 
Hluboká                       

Mlýnský ryb. 12.83 Radomilický průtočný 
Krajské školní 
hospodářství 76.23 759 160 

391.1
3 

391.1
3 391.65 0.5 5.74 391.52 52   

Jubilejní ryb. 12.82 Radomilický boční 
rybářství 
Hluboká                       

Velký Černoháj 10.59 Libějovický boční neznámé                       

bez názvu 
Újezdecký 1 9.95 Újezdecký průtočný obec Číčenice                       

Dvořák 9.20 Koutecký průtočný 
rybářství 
Hluboká     

107.8
7 

419.1
5 419.3 420.35   14.5 420 71.2   

Plaček 8.50 Koutecký průtočný 
rybářství 
Hluboká                       

Jezero 8.45 
LBP 
Radomilického průtočný 

Krajské školní 
hospodářství 1.01 

760.
9 59 403.1 403.1 403.88 0.4   403.47 36 

plocha povodí dle 
MŘ, náhon 
převádí z povodí 
Malovického p. 
Funkci BP plní 
terénní přeliv 
tvaru 
lichoběžníkové 
staničení hráze 
297 m, b1=2, 
b2=9, h=0.9 

Kočínský ryb. 8.02 Dříteňský průtočný 
rybářství 
Hluboká                       

Dříteňský ryb. 7.81 Dříteňský průtočný 
rybářství 
Hluboká                       

Radomilický ryb. 7.23 
LBP 
Radomilického průtočný 

Krajské školní 
hospodářství 2.93 760 100 

402.8
7 

402.8
7 403.18 0.4 7.7 403.36 61   
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Horní 
Strachovický r 5.05 Radomilický boční obec Dříteň                       

Přední záblatský 
ryb 4.79 

LBP 
Radomilického boční 

rybářství 
Hluboká                    

odtok z rybníka 
Blatec, mimo 
povodí, převod z 
povodí 
Malovického a 
Jamského potoka 

Nový rybník pod 
Libě 4.56 Libějovický boční 

Krajské školní 
hospodářství                       

Dolní lhotský 
ryb. 4.21 Bílý potok průtočný 

rybářství 
Hluboká                       

Čekal 3.92 
LBP Kouteckého 
potoka průtočný 

rybářství 
Hluboká                    

LBP Kouteckého, 
může taky být 
náhonem z Bílého 
potoka, pak by 
šlo o boční rybník 
na Bílém potoce 

Dolní 
Strachovický r 3.59 Radomilický boční obec Dříteň                       

Kovanický ryb. 3.02 
LBP 
Radomilického průtočný neznámé                       

bez názvu 
Újezdecký 2 2.98 Újezdecký boční 

obec Dříteň, 
Wienerberge
r                       

Cihelna 2.97 Bílý potok boční 
rybářství 
Hluboká                       

Čežárka 2.93 
LBP 
Radomilického průtočný 

město 
Vodňany                    

zcela na okraji 
povodí, převod z 
městského 
povodí Vodňan 



Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření 

18 
 

ry
b

n
ík

 

p
lo

ch
a 

h
la

d
in

a 
(h

a)
 

to
k 

ty
p

 

p
ro

vo
zo

va
t 

p
lo

ch
a 

p
o

vo
d

í (
km

2 ) 

ro
čn

í v
ýp

ar
 (

m
m

) 

o
b

je
m

 
p

ři
 

n
o

rm
ál

n
í 

h
la

d
in

ě 
(t

is
 m

3 ) 

kó
ta

 
n

o
rm

ál
n

í 
h

la
d

in
y 

(m
.n

.m
.)

 

kó
ta

 B
P

 (
m

.n
.m

.)
 

n
ej

n
iž

ší
 

m
ís

to
 

h
rá

ze
 

(m
.n

.m
.)

 

za
b

ah
n

ěn
í (

m
) 

d
él

ka
 

p
ře

liv
n

é 
h

ra
n

y 

(m
) 

m
ax

im
ál

n
í 

h
la

d
in

a 

(m
.n

.m
.)

 

re
te

n
čn

í o
b

je
m

 (
ti

s 
m

3 ) 

p
o

zn
ám

ka
 

Pustý ryb. 2.76 Bílý potok boční 
rybářství 
Hluboká                       

Kuchyňka 2.65 LBP Libějovického průtočný 
Krajské školní 
hospodářství                    

náhon, oddělený 
z Malovického, 
převod z povodí 
Malovického 

Maletínek 2.03 PBP Kouteckého průtočný 
rybářství 
Hluboká                       

Skornice 1.89 Radomilický boční 
Krajské školní 
hospodářství 78.87 767 18 

391.9
3 

391.9
3 392.13 0.5 0.8 392.13 3   

bez názvu 
Újezdecký 3 1.85 Újezdecký průtočný 

Wienerberge
r                       

Horní lhotský 
ryb. 1.69 PBP Bílého průtočný 

rybářství 
Hluboká                       

Dvořice 1.54 Dvoříčský průtočný 
rybářství 
Hluboká                       

Lukovec 1.48 Libějovický průtočný neznámé                       

Zelený ryb. 1.43 LBP Bílého průtočný Jiří Netík                       

Horní Kozlovka 1.42 
PBP 
Radomilického boční obec Dříteň                       

Malý Luský ryb. 1.32 Dříteňský boční 
rybářství 
Hluboká                       

Přední Rejštice 1.31 PBP Dříteňského průtočný obec Dříteň                       

Nový nad alejí 1.31 Libějovický průtočný 
Krajské školní 
hospodářství                       

Nad olší 1.21 Libějovický průtočný 
Krajské školní 
hospodářství                       

Náveský ryb. 1.02 Libějovický boční 
Krajské školní 
hospodářství                       

Panský ryb. 0.99 Sedlecký potok průtočný obec Temelín                       
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Fabrický ryb. 0.95 Libějovický průtočný 
Krajské školní 
hospodářství                       
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2.2.2 Ilustrační obrázek Vodních toků 
Páteřním tokem je Radomilický potok, výše, nad Bělohůreckým rybníkem známý jako Bílý potok. 

Celková délka je 21.2 km. Významné přítoky Radomilického potoka jsou v řazení podle ř.km tyto: 3,18 

Újezdecký potok, 5.5 Libějovický potok (ústí do Strpského rybníka), 11.4 Dříteňský potok, 14.1 

Koutecký potok (ústí do Bělohůreckého rybníka), 15.6 temelínský potok (krátce před ústím přibírá 

Malešický potok, který může sloužit jako převod z povodí Dříteňského potoka). 

2.2.2.1 Zhodnocení morfologického stavu vodních toků 

Většina vodních toků v povodí je silně antropogenně upravena. Z hlediska typologie dle Langhammera 

patří samotný vodní útvar do typu 1-2-2-2 tedy toky středních výšek úmoří Severního moře na 

sedimentárních horninách. Jde o nejrozšířenější kategorii toků, spadá sem většina toků na sedimentech 

České křídové tabule, Plzeňské a obou terciérních pánví. Podloží je tvořeno relativně méně odolnými 

pískovci, jílovci a kvartérním pokryvem. Převážně se jedná o pahorkatinné a nížinné toky s širokými, 

otevřenými údolími. Spád je většinou poměrně malým naopak antropogenní ovlivnění těchto toků je 

značné, většina přilehlé krajiny je intenzivně využívána zemědělsky a koryta jsou obvykle regulována4. 

 

Obrázek 2.2-7 meandry horní Lužnice u Suchdola5 

Obrázek výše je zde uveden pro ilustraci, jak má vypadat přirozený vodní tok daného morfologického 

typu. Jak známo, naprostá většina vodních toků v povodí Radomilického potoka přirozená není. 

Naopak lze konstatovat, že desítky ba dokonce stovky let zemědělského a rybníkářského hospodaření 

proměnili říční systém v povodí na soustavu víceméně umělých kanálů. Trasy většiny úseků všech 

přítomných vodních toků jsou napřímené. Příčný profil tvoří lichoběžník. Většina vodních toků je 

zkapacitněna. Časté jsou zatrubněné úseky. 

 

 
4 Langhammer a kol, 2009, dostupné na http://www.dibavod.cz/data/vymezeni_typu_vt.pdf 
5 Obrázek převzat z typologie vodních toků (Langhammer a kol, 2009) jde o ukázku, jak by měl přibližně vypadat 
vodní tok stejného typu, který najdeme v povodí Radomilického potoka. 

http://www.dibavod.cz/data/vymezeni_typu_vt.pdf
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Zkrácení toků 

Jeden z parametrů určování morfologických vlivů dle platné metodiky pro návrh plánu dílčích povodí 

je poměr současné délky vodního toku a délky určené vektorizací trasy toku dle map II vojenského 

mapování. Radomilický potok, je v tomto případě mírně ovlivněn, původní trasa měří 22.16 km, 

současná trasa měří 21.27 km. Celkové ovlivnění je 4 %. Podrobnost studie umožňuje tento údaj 

podrobněji rozebrat. Největšího ovlivnění dosahuje úsek vymezený mezi vzdutím rybníka Strpský a 

hrází rybníka Bělohůrecký. Zde dosahuje ovlivnění 12 %. Je potřeba zmínit, že v době II vojenského 

mapování byl v tomto úseku průtoční rybník Záblatský, s plochou hladiny 168 ha. Šlo tedy o dalece 

největší vodní plochu v povodí. 

2.2.2.2 Současný stav sítě vodních toků 

Současný stav sítě vodních toků je důležitý z pohledu sestavení hydrologického modelu. Zde vstupují 

vodní toky jakožto reach, tedy úsek, kde povrchový odtok přejde do soustředěného odtoku v korytě. 

K sestavení modelu je potom třeba sestavit přehled úseků vodních toků a jejich základních 

charakteristik, jako jsou délka a sklon úseku, tvar příčného profilu i inundace, drsnost příčného profilu 

a inundace. Tyto parametry jsou představeny v tabulce jako součást kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů.. Slovní popis doplněný o fotografie z terénu je zpracována formou záznamu z terénního šetření, 

v kapitole 2.6.  
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Obrázek 2.2-8 přehledná mapa říčního systému v dolní části povodí Radomilického potoka 
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Obrázek 2.2-9 přehledná mapa říčního systému v horní části povodí Radomilického potoka 
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2.2.3 Mokřady 
Mokřady jsou krajinné prvky se dvěma základními funkcemi. Za prvé funkce hydrologická a klimatická, 

tedy zvyšování HPV a tím i akumulace vody v povodí. Za druhé funkce biologická, tedy zvyšování 

biodiverzity, vytvářením specifických stanovišť. Naproti tomu funkce retenční tedy protipovodňová je 

spíše nižší. Dle definice mokřadu jako krajinného typu se mokřadem rozumí samostatný útvar 

neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, slouží k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat 

přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů podle §2 odst. 2 písm. I) zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný prvek mokřad mže být evidován na ploše půdního 

bloku podle zákona o zemědělství. 6 Význam mokřadů spočívá ve zvyšování hladiny podzemní vody a 

tím k celkovému objemu vody zadržené v povodí. Samotný mokřad má příznivý účinek na lokální 

mikroklima, protože energie slunečního záření dopadající na podmáčenou půdu se částečně uplatní na 

odpar vody. V porovnání s holou ornou půdou, nebo zpevněnou plochou, kde dojde k odrazu většiny 

energie zpět, tak mohou mokřady (ale obecně každá větší plocha s vegetací) fungovat jako lokální 

klimatizační jednotky krajiny. Mokřady jsou také místy s vyšší biodiverzitou a důležitými interakčními 

prvky. Bohužel, funkce mokřadu není slučitelná se zemědělským hospodařením, proto bylo v minulosti 

přistoupeno k odvodnění většiny mokřadů na území ČR. Odvodněné mokřady mohou být využívaný 

jako orná půda, ale snížení hladiny podzemní vody (tolik žádoucí pro zemědělskou využitelnost 

pozemku) vede k výraznému zhoršení projevů klimatického sucha, které se následně přímo projeví 

takzvaným suchem zemědělským. 

2.2.3.1 Evidence stávajících mokřadů 

V povodí Radomilického potoka jsou evidována dvě území jako mokřady regionálního významu. Tato 

evidence, je spolu s kartou mokřadu dostupná na webových stránkách AOPK7. Součástí regionálního 

mokřadu rybník Strpský je evropsky významná lokalita Radomilická mokřina. Informace o EVL jsou 

převzaty ze seznamu evropsky významných lokalit, Natura 20008. Podrobněji o EVL Radomilická 

mokřina v kapitole2.3. 

Tabulka 2.2-2 mokřady evidované v povodí Radomilického potoka 

název Rybník Strpský 

kategorie Regionální význam 

Typ mokřadu Rákosina, ostřicová louka, Soustava rybníků  
Rybník a soustava rybníků v okolí Černoháje – Strpský, Nový u Černoháje, Velký 
Černoháj, Lukovec, Škornička, Mlýnský, Kovanický a Bukový v sousedství mokřadu 
Radomilická mokřina. Jedná se o soustavu rybníků s nesouvislými litorálními 
porosty rákosin (rákos a orobinec). Rybníky jsou podle podmínek významnými 
shromaždišti či tahovými zastávkami vodního ptactva. 
 

Přírodní 
biotopy 

Dominantním biotopem je V1G tedy makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a 
mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních 
makrofytů (92.357 ha, 45.59% plochy) 
Na ně navazuje biotop T1.9 tedy střídavě vlhké bezklencové louky (37.879 ha, 
18.7% plochy) 
 

 
6 Metodika vymezování krajinného prvku „mokřad“ 
7 Mapová prohlížečka mokřadů AOPK; dostupné na https://webgis.nature.cz/mokrady/ 
8 Seznam evropsky významných lokalit; dostupné na: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-
text.php?id=1805 
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název Rybník Dřemliny 

kategorie Regionální význam 

Typ mokřadu Rákosina, ostřicová louka, rybník, klausura 
Rybník s přilehlými podmáčenými loukami. Rybník má doposud zachovány zbytky 
litorálních porostů s dominancí rákosu, orobince a dalších. Významná tahová 
zastávka vodního ptactva, hnízdiště některých druhů. 

Přírodní 
biotopy 

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod (5.42 ha, to je 6.24% plochy) 
T1.9 Střídavě vlhké bezklencové louky (2.03 ha to je 2.34 %) 

 

 

2.2.3.2 Vymezení ploch potenciálně vhodných k návrhu mokřadu 

Zájmová oblast povodí Radomilického potoka byla analyzována nad mapovými podklady. Základním 

podkladem je vrstva mapování biotopů stažená z portálu informačního systému ochrany přírody9. 

Biotopy vhodné ke vzniku mokřadu byly vybrány v souladu s metodikou vymezení krajinného prvku 

„mokřad“ a vyznačeny na mapě. V dalším kroku bylo celé povodí prozkoumáno nad podkladem 

ortofoto mapy. Tento průzkum se soustředil na místa s vyšší hladinou podzemní vody, která jsou 

v některých případech dobře patrná z ortofoto mapy. Obvykle jde o místa s poruchou hlavního 

odvodňovacího zařízení, místa soutoku drobných vodních toků, spodní části pozemků. Pramenné 

oblasti. Přihlíženo bylo také k ortofoto mapě z let 2015, 2012, 2006 a 2003 dostupné na mapovém 

portále mapy.cz. Výběr lokalit potenciálně vhodných pro vznik mokřadu byl dále provádět s pomocí 

vrstvy flow accumulation, která umožňuje nad mapou zvýraznit linie soustředěného odtoku. 

Výstupem z této analýzy je výběr ploch vymezených jako potenciálně vhodných ke vzniku mokřadu. 

Jde o jeden ze vstupů do části návrhové, kde budou mokřady potenciální plochy konfrontovány 

s dalšími návrhy například ze systému protierozních opatření, nebo prvky USES. Cílem je vybrat vhodný 

 
9 Portál informačního systému ochrany přírody, AOPK, dostupné na: 
https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni  

https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni
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soubor opatření, která budou doporučená k realizaci. Níže následuje přehledná mapa s legendou a 

vyznačením detailních oken. Každé detailní okno je níže zobrazeno v měřítku 1:10000.
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Obrázek 2.2-10 přehledná mapa dolní části povodí Radomilického potoka, s vyznačením ploch potenciálně vhodných ke vzniku mokřadu
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Obrázek 2.2-11 přehledná mapa horní části povodí Radomilického potoka, s vyznačením ploch potenciálně vhodných ke vzniku 
mokřadu 
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2.3 Prvky ochrany přírody 

2.3.1 Evropsky významná lokalita Radomilická mokřina 
Radomilická mokřina je zvláště chráněné území zařazené na seznam EVL pod číslem 2008/25/ES.  

Celková rozloha ZCHÚ je 45.13 ha. Radomilická mokřina se nachází v široké nivě Radomilického potoka, 

kde zahrnuje rozsáhlý komplex vlhkých luk a mokřadních stanovišť se systémem odvodňovacích struh, 

s několika remízy a jedním mokřadním rybníkem. Hlavním biotopem jsou vysoko stébelnatá 

společenstva rákosin a vysokých ostřic. Dominuje chrastice rákosovitá, zblochan vodní, rákos obecný a 

ostřice štíhlá. Biologicky cenná místa jsou v JZ části, kde se vyskytují ostrůvky krátkostébelnatých 

ostřicovomechových společenstev, s přechody k loukám svazu Molinion a pchářovým loukám svazu 

Calthion. 

Entomofauna zahrnuje šídlatku hnědou, šídlatku brvnatou, kobylku mokřadní. Z obojživelníků se 

vyskytují skokan ostronosý, skokan zelený, rosnička zelená a kuňka ohnivá. Jde také o důležité hnízdiště 

vodních a mokřadních ptáků, přestože nejde o území s vyhlášenou ptačí oblastí10. Předmětem ochrany 

je Kuňka ohnivá (Bombina bombina)  

Vývoj lokality11 

V minulosti byli pozemky v dnešní EVL extenzivně využívány jako louky. S nástupem těžké mechanizace 

byly opuštěny. V 80. letech 20. stol byly provedeny meliorační úpravy, bylo prohloubeno koryto 

Radomilického potoka a tím došlo k vysychání mokřadu. V 90. letech byl efekt odvodnění regulován 

instalací dvou hradítek na hlavním kanále. Management lokality vyžaduje každoroční kosení kulturních 

luk na konci vegetační sezóny.  

Negativní faktory12 

Nevhodná manipulace s hradítkem a odvodňování mokřadu v době rozmnožování a vývoje larev kuňky 

obecné 

 
10 Bodnár T.; 2017 
11 Bodnár T.; 2017 
12 tamtéž 
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Zarůstání vodní nádrže litorální vegetací. Hrozí, že vegetační porost zcela zastíní veškerou vodní 

hladinu, biotop by se stal pro kuňku neatraktivním. Dále toto může vést k zazemňování, což konečném 

důsledku vede k vysychání biotopu. 

Během rozlivů Radomilického potoka dochází k zaplavení lokality jemnozrnným sedimentem bohatým 

na živiny i pesticidy.  

Zhodnocení morfologického stavu EVL 

Hlavním vstupem do této části analýzy EVL jsou DMR 5G a terénní šetření. Koryto Radomilického 

potoka je vedeno po jižním okraji EVL. Terénní šetření bylo provedeno ve dvou dnech. 24.1. 2019 před 

začátkem vegetační sezóny a 18.8.2019 ve vrcholné části vegetační sezóny. 

Koryto Radomilického potoka je přibližně v ř.km 7 odvedeno do bočního ramena po severním okraji 

EVL. Dle centrální evidence vodních toků je trasa Radomilického potoka po jižním okraji EVL mezi 

návrším (399 m.n.m.) a železniční tratí (395.6 m.n.m.). V době TS výrazně větší část průtoku ale 

odtékala po severním okraji EVL upraveným korytem profilu lichoběžníku (b1= 3 m, b2= 4.2 m, h=0.9 

m) k převodu dochází podzemním vedením. Jižní větev Radomilického potoka je téměř bez vody, a to 

během TS 13.8. které proběhlo po vydatném dešti. Bez vody byl také odtok z pramenné jímky v ř. km 

6.84. Voda v severní větvi dosahovala hloubky 50 cm což je přibližně 50 cm pod okolním terénem. 

Vegetace, ve které převažují ostřice pokrývá terén drny o výšce od 30 do 70 cm. Voda v severní větvi 

vykazuje známky zahnívání.  

Níže je výběr fotodokumentace leteckých snímků pořízených jihočeským krajem v roce 2012 (jarní 

snímky) a v roce 2019 (zimní snímky) 

 

Obrázek 2.3-1 letecký snímek EVL od severu 
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Obrázek 2.3-2 letecký snímek EVL od severo-východu  

 

 

Obrázek 2.3-3 letecký snímek lokality soutoku s IDVT 10252049 

 

Napájené severní větve je 

pravděpodobně potrubím 
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Obrázek 2.3-4 letecký snímek EVL od východu v zimně 

 

2.4 Stávající meliorační opatření 
V současné době je v celém území povodí Radomilického potoka (92.6 km2) odvodněno 41.1 km2 

převážně zemědělsky využívaných ploch. První odvodnění pozemků proběhlo v roce 1930, šlo o 

pozemky s celkovou výměrou 1.6 km2 v okolí Dřítně a Malešic.  

Další velká vlna odvodňování probíhala v šedesátých letech, bylo odvodněno 7.5 km2. V 70. a 80.letech 

bylo odvodněno 31.8 km2. poslední odvodnění pozemek o výměře 0.1 km2 byl odvodněn v roce 1992. 

Trasa technické řešení a stav jsou důležité podklady pro navrhování opatření k eliminaci negativních 

efektů odvodňovacích staveb. Nejlepším podkladem je v tomto případě centrální archiv Povodí Vltavy, 

kde jsou situační výkresy valné části odvodňovacích staveb umístěny. Pro účely studie byl tento 

podklad vyžádán a následně byla v dostupných oblastech digitalizována vrstva odvodňovacích staveb. 

Vrstva je zobrazena v přílohové mapě návrhové části (B.1.4.1 Komplexní návrh protierozních opatření). 

Součástí příloh analytické části je: 

Mapa A.2.4.1 Přehledná mapa odvodnění pozemků 

 

2.5 Existující dokumentace 

2.5.1 Územní plány 
Nejvýznamnější část řešeného území zaujímají správní území obcí Dříteň, Číčenice a Libějovice. 

Všechny obce mají zpracované územní plány. Níže jsou vybrány části výkresů relevantní pro potřeby 

studie, s komentářem. 
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Obrázek 2.5-1 výřez ÚP obce Dříteň – povodí Bílého potoka13 

Radomilický potok a přítoky jsou páteří ÚSES, okrajové části v povodí výše ležících rybníků litorální 

pásmo v nátokové části rybníka Bělohůrecký a celý rybník Podhorskou jsou lokálním biocentrem. Polní 

cesta na jih od Chvalešovic je vyhlášena jako nefunkční interakční prvek. Obdobně je nefunkční 

interakční prvek silnice 141 severně od Chvalešovic. 

 
13 Územní plán obce Dříteň dostupný na https://www.obecdriten.cz/uzemni-plan-obce 

https://www.obecdriten.cz/uzemni-plan-obce
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Obrázek 2.5-2 výřez ú.p. Dříteň střední část toku Radomilického potoka 

Jižní část území je z velké části v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru NBK 119 E, který 

propojuje oblast s až českobudějovickým rybníkům 
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Obrázek 2.5-3výřez územního plánu obce Číčenice – lokalita Strpského rybníka 

Pozemky orné půdy jihozápadně od Strpského rybníka jsou částečně odděleny od hladiny plochou 

travního porostu, nikoliv ale v celém úseku. V část nejblíže k hrázi doléhá orná půda až k hladině. 

Zároveň jde o část pozemku s pozorovanou erozní rýhou (viz záznam z terénního šetření). 
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Obrázek 2.5-4 výřez ú.p. obce Libějovice14 

Kaskáda rybníků nad Libějovicemi je vymezena jako lokální biokoridor, končí rybníkem Fabrickým. 

Kontinuita je přerušena zástavbou Libějovic. Níže pod obcí je Libějovický potok zatrubněn. LBK je 

vymezen jako nefunkční. Nový rybník pod Libějovicemi je vyhlášen jako funkční lokální biocentrum. Na 

západním okraji rybníka je navržena ČOV.  

 

2.5.2 Komplexní pozemkové úpravy 
Komplexní pozemková úprava může být často jedinou možností, jak realizovat veřejně prospěšné 

stavby jako jsou protierozní opatření nebo prvky územní ekologické stability. Informace o plánovaných, 

zahájených a ukončených KÓPÚ lze nalézt na stránkách ministerstva zemědělství15. Přehled, ve kterých 

katastrech již KOPÚ proběhla ukazuje příloha: 

Mapa  A.2.5.1 Přehledná mapa komplexních pozemkových úprav 

2.5.3 Relevantní projektové záměry  

2.5.3.1 Rybník Záblatí 

Obec Dříteň má záměr na vybudování nového rybníka v lokalitě bývalé zátopy rybníka Záblatského. 

Nová nádrž má stát na pozemku 3416 a 3690 v k.ú. Záblatí. Půjde o průtočnou nádrž. Plocha rybníka 

bude 9.7 ha. Účelem rybníka je zvýšení akumulace vody v povodí, zpomalení odtoku a případné 

nadlepšování pro níže ležící nádrže jižně od Záblatí.  

 

 
14 Návrh územního plánu obce Libějovice dostupný na: http://www.libejovice.cz/detail.php?ID=193 
15 Přehled pozemkových úprav dostupný na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/ 

http://www.libejovice.cz/detail.php?ID=193
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/
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Obrázek 2.5-5 lokalita záměru na nový rybník Záblatí 

 

Obrázek 2.5-6 širší situace záměru rybníka Záblatí 

2.5.3.2 PPO Malešice opatření v obci 

Opatření vzniklo jako kompenzační v souvislosti s provozem trafostanice v pramenné oblasti 

Malešického potoka. Velký nárůst podílu zpevněné plochy vedl k citelnému zrychlení odtoku. 
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Provozovatel trafostanice (Čeps) proto zahájil činnost vedoucí k realizaci opatření na zvýšení 

protipovodňové ochrany v Malešicích.  Záměr má zpracovanou projektovou dokumentaci po stupeň 

k provedení stavby, realizace je plánována na začátek roku 2020. Opatření zahrnuje následující dílčí 

objekty: 

− Obnova Hořejšího rybníka, opatření zahrnuje celkovou obnovu hráze s objekty v délce 50.2 m 

a těžení sedimentu v objemu 2500 m3. Nádrž je navržena s retenčním prostorem, vymezený 

hladinou 422.2 m.n.m při normálním stavu a hladinou 423.6 m.n.m. při průchodu Q100. 

− Zkapacitnění koryta malešického potoka na Q50.Záměr zahrnuje stavby na úseku Malešického 

potoka mezi soutokem s temelínským potokem a Hořejším rybníkem, a úsek Dvoříčského 

potoka od soutoku s malešickým po ř. km 0.1. Zkapacitnění koryta dále vyžaduje rekonstrukci 

3 mostů (lávek) 

− Ochranná hráz jako ochrana před zpětným vzdutím z Temelínského potoka 

− Ochranná hráz na L břehu malešického potoka nad soutokem s Temelínským potokem 

− Ochranná zídka na P břehu malešického potoka nad silnicí k Sedleci 

− Zkapacitnění Dřevíčského potoka 

 

Obrázek 2.5-7 přehledná situace PPO Malešice 

 

2.6 Terénní průzkum 

2.6.1 Terénní šetření ve správním území obce Dříteň 
Datum terénního šetření 24.1.2019 

Terénní šetření bylo zahájeno v kanceláři starosty. Starosta nad mapou představil místa ohrožená 

povodní. Zmínil také některé již proběhlé nebo plánovaná akce na protipovodňová opatření. 

Do správního území obce spadají katastry Záblatí, Chvalešovice a Dříteň. Místní části Záblatíčko, 

Radomilice, Strachovice, Malešice, Libív a Velice nejsou samostatnými katastry. Krajina je typickou 
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pahorkatinou bez výrazně dominantního vrcholu nebo hřebene. Okraj území lemují 4 vrcholy 

s přibližnou výškou mezi 430 a 450 m.n.m. Pomyslný střed území se zvedá k vrchu Nad Lesem (426 

m.n.m.) Ten rozděluje území obce na pánev Radomilického a Dříteňského potoka. Územím procházejí 

dvě silnice druhé třídy, jsou to 141 mezi Vodňany a Týnem nad Vltavou a 122 mezi Týnem nad Vltavou 

a Netolicemi. Dále několik silnic třetí třídy nejvýznamnější je z Dřítně na Protivín. Železniční doprava se 

správního území obce dotýká okrajově. Jižní cíp protíná železniční koridor, vede podél levého břehu 

Radomilického potoka, mezi Radomilicemi a Záblatíčkem. Lokální železniční trať od Temelína prochází 

severní částí, Chvalovicemi.  

2.6.1.1 Horní část povodí Radomilického potoka 

Radomilický potok (v horní části často nazývaný Bílý potok) pramení severně od Chvalešovic. Má více 

zdrojnic v údolnicích vrchů Chocholouš (523 m.n.m.) a Kometa (593 m.n.m.) Tyto zdrojnice napájejí 

soustavu rybníků u Chvalešovic. Od vrchu Chocholouš přitéká západní větev, která napájí rybníky 

Koutecký, Podhorský a Maletínek. Východní větev od Vrchu Kometa má 3 menší vodní nádrže v okolí 

Lhoty pod horami a níže se dělí do dvou směrů, na malešickou větev a Chvalešovickou větev. Obě větve 

mají vlastní soustavu rybníků. Chvalešovická větev se setkává s přítokem větve od vrchu Chocholouš 

v rybníku Plaček, na ten navazuje rybník Dvořák, který už ústí do největší nádrže v povodí, rybníka 

Bělohůreckého. Malešická větev přibírá několik přítoků, jsou to Dvoříčský spolu s malešickým a 

temelínský potok. Řada vodních toků v území má změněnou trasu, jsou zde umělé převody mezi 

subpovodími a orientace může být složitá. Z výše popsaných větví, je za Radomilický (Bílý) potok 

považována ta východní, s pramennou oblastí pod vrchem Kometa. Všechny zdrojnice se definitivně 

setkají v Bělohůreckém rybníku.  

Dále pokračuje už jen Radomilický (Bílý) p. 
Radomilický potok dál protéká Strachovicemi, 
kde představuje povodňové riziko. Ohrožení 
obce je sníženo obtokem, který vznikl nižší 
úrovní terénu blízko jižního okraje hráze 
Bělohůreckého rybníka. Vyšší hladina způsobí 
rozliv do nivního lesa a dále odtéká 
bezejmennou vodotečí zemědělskou krajinou, 
s hlavním korytem se setká až pod 
Strachovicemi. Nejde o cílené opatření, ale tento 
jev plní v jistém ohledu funkci nouzového 
přelivu. Tuto informaci potvrdil starosta při 
jednání. 
 

 
Obrázek 2.6-1 nouzový obtok Strachovic 
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Obrázek 2.6-2 základní mapa soustavy rybníků u Chvalešovic. se zvýrazněním vodních nádrží a vodních toků 
 

 
Obrázek 2.6-3 základní mapa horní části povodí Radomilického p. se zvýrazněním vodních nádrží a vodních toků 
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Tabulka 2.6-1 fotodokumentace z TS ve správním území obce Dříteň 

 

Bezpečnostní přeliv 
Bělohůreckého rybníka 

 

Odpadní koryto BP pod 
Bělohůreckým rybníkem 

 

Okraj zátopy 
Bělohůreckého rybníka 
v místě, kde za vyšších 
stavů dochází k rozlivu do 
nivního lesa a nouzovému 
obtoku. 
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Tímto propustkem je 
převáděn průtok od 
neoficiálního nouzového 
přelivu mimo zástavbu 
Strachovic 

 

Vtokový profil propustku 
pod neoficiálním toku 
přelivem. Dvojice potrubí 
DN 500 

 

Radomilický potok ve 
středu obce Strachovice 
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Mostek na návsi 
Strachovic, křížení 
s Radmolickým potokem, 
křovinný nálet nevhodně 
rostoucí nad vtokovým 
profilem mostku. 

 

2.6.1.2 Malešický potok 

Malešický potok společně s Temelínským a Dvoříčským potokem odvodňují pánev jižně od Temelína. 

Jde o drobné vodní toky upravené pro potřeby zemědělské krajiny. Malešický potok má otevřené 

koryto od ř. km 2 níže. Zde, východně od Malešic je remízek o ploše přibližně 2.5 ha. Do remízku ústí 

odvodnění výše ležících pozemků a tím se na povrch dostává Malešický potok. Níže teče napřímeným 

lichoběžníkovým korytem v pásu neobdělávané půdy o celkové šířce do 10 m. Dvoříčský potok vytéká 

z malé vodní nádrže Dvorčice, v těsné blízkosti JTE.  Délka otevřeného koryta Dvoříčského potoka je 

přibližně 4 km.  Celou délku svého toku protéká napřímeným korytem tvaru lichoběžníku v pásu 

neobdělávané půdy celkové šířka do 10 m (na většině trasy je to spíše okolo 7 m). mezi 1 a 2 ř. km leží 

při levém břehu trafostanice. Pro retenci povrchového odtoku z prostoru trafostanice probíhá realizace 

retenční nádrže, jak sdělil při jednání starosta. Do Malešického p. ústí v ř. km 0.72. Oba vodní toky 

neprocházejí přímo centrem obce, přesto na jejím okraji představuje malešický potok povodňové 

ohrožení. Dle sdělení starosty plánuje obec opatření na obnovu Hořejšího rybníka, tak aby plnil funkci 

transformace povodňových průtoků. Levý břeh malešického potoka, přibližně od ř.km 0.26 do ř. km 

0.04 stojí na levém břehu protipovodňová hráz vybudovaná obcí. K převodu vnitřních vod v blízkosti 

č.p. 8 slouží potrubí se zpětnou klapkou. Zpětná klapka byla v době TS částečně překryta drnem a její 

plné otevření není možné. 
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Obrázek 2.6-4 ortofoto Malešic se zvýrazněním trasy vodních toků a malých vodních nádrží 

 

Tabulka 2.6-2 fotodokumentace z terénního šetření v povodí Malešického potoka 

 

Zátopa dnes již 
nefunkčního Hořejšího 
rybníka v malešicích, zde 
obec plánuje obnovu 
nádrže s využitím 
transformačního účinku 
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Zničený objekt hráze, 
s bývalým bezpečnostním 
přelivem 

 

Soutok Malešického a 
Dvoříčského potoka na 
severním okraji zástavby 
Malešic 

 

Malešický potok, a č.p. 26 
nad silničním mostem. 
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Protipovodňová hráz na 
levém břehu malešického 
potoka. 

 

Zpětná klapka na potrubí 
pro převod vnitřních vod 
je částečně zakrytá 
drnem. Nelze jí plně 
otevřít, ani úplně zavřít. 

 

2.6.1.3 Dříteňský potok 

Dříteňský potok vytéká z Kočínského rybníka severovýchodně od Dřítně. Mimo přítok z povodí vlastní 

nádrže je rybník zásobován umělým kanálem, který převádí vodu z Dvoříčského potoka. Kočínský 

rybník má dva odtoky, na jih odtéká Dříteňský potok. Na západ odtéká kanál zpět do povodí 

Malešického potoka. Mezi Kočínským a Dříteňským rybníkem vede napřímený kanál profilu 

lichoběžníku, v horní části téměř obdélníku. Přibližně 100 m pod hrází Kočínského rybníka, kříží 

zástavbu, potenciálně ohrožené jsou objekty č.p. 233 a 164. Níže, až po ústí do Horního Dříteňského 

rybníka vede napřímené koryto, pás neobdělávané půdy kolem linií břehů má šířku kolem 15 m. Těsně 

nad ústím je neobdělávaná plocha, která postupně přechází v litorální pásmo o celkové ploše kolem 

0.5 ha. Při ústí rybník přibírá LBP bezejmennou vodoteč IDVT 10271909, včetně neobdělávaného 

prostoru v okolí tohoto vodního toku je celková velikost až 1 ha. Z Dříteňského rybníka ústí potok do 

zatrubněné části, která vede pod celým intravilánem. Otevřené koryto se objevuje až pod obcí a teče 

v přímé trase pásem širokým do 17 m, v tomto páse můžeme pozorovat v omezené míře meandrování. 

Níže je úsek lemovaný širším pruhem neobdělávané půdy až 80 m, koryto je vedeno po jeho okraji. 

K pravému břehu tak těsně přiléhá louka. Níže je koryto vedeno přímé v pásu širokém do 20 m. Níže 

napájí Velký Luský rybník, který je boční. Poslední úsek pod Velkým Luským r. vede napřímeným 

korytem v pasu širokém do 15 m. Louka pod rybníkem je odvodněná, na některých leteckých snímcích 

jsou dobře patrná vedení melioračních drénů. Dříteňský potok ústí do Radomilického v ř.km 11.47. 

Děje se tak na okraji nivního lesa o celkové ploše 52 ha, součástí lesa jsou i dva rybníka Horní a Dolní 

Strachovický ryb. 
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Obrázek 2.6-5 základní mapa se zvýrazněním vodních toků a nádrží, převod mezi povodí Malešického a Dříteňského potoka 
přes Kočínský rybník 

 

 

Obrázek 2.6-6 ortofoto mapa, Dříteň a trasa zatrubněného Dříteňského potoka. 
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Obrázek 2.6-7 na louce pod rybníkem Velký Luský je patrné vedení odvodňovacích drénů 

 

Tabulka 2.6-3 fotodokumentace z terénního šetření v povodí Dříteňského potoka 

 

odtok spodní výpustí rybníka 
Velký Luský (25.4.2019) 
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Bezpečnostní přeliv rybníka Velký 
Luský, ústí do bočního koryta 
Dříteňského potoka. Opevnění 
hráze v místě BP by bylo vhodné 
opravit. 

 

Rybníky Horní a Dolní 
Strachovický jsou boční nádrže na 
Bílém potoce, obě nádrže jsou 
obklopeny porostem luřního lesa  
amají i dobře vyvynuté litorální 
pásmo, nejsou využívány 
k intenzivnímu rybochovu a 
vikazují na pohled dobrou kvlaitu 
vody. 
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Radomilický potok byl historicky 
na několika místech přehrazen 
manipulovatelnými hradítky. 
V současné době je jediné funkční 
hradítko v ř.km 8.291. Obec 
Dříteň nechala provést 
rekonstrukci objektu, dnes slouží 
k napájení rybníků jižně od 
Záblatíčka. Důležitou funkci plní 
také při regulaci HPV v louce 
bývalé zátopy Záblatského 
rybníka. 

 

2.6.1.4 Pravobřežní přítoky Radomilického potoka pod Strachovicemi 

Krajině dominuje vrch Na Krátkých, výškou 430.5 m.n.m. Vrch je využíván jako orná půda. Na jeho úpatí 

leží dvě místní části Záblatí a Záblatíčko. Obě obce leží v průměrné nadmořské výšce 415 m.n.m. 

Územím prochází místní komunikace mezi Radomilicemi a Strachovicemi. Z hlediska vedení 

inženýrských sítí je významnější vedení VVN 400 a 110 kV z JTE, vedení prochází přes vrchol na 

Krátkých. V okolí obce je několik pozemků využíváno jako TTP.  

Území nedominuje žádný významný vodní tok. Niva Radomilického potoka je zde na pravém břehu 

velmi široká. Začíná už asi 1000 m jižně od Strachovic. Zde leží dva rybníky napájené každý 

samostatným bočním ramenem odděleným od Radomilického potoka. Jde o rybníky Horní a Dolní 

Strachovický. Oba jsou majetkem obce Dříteň. Níže je široký charakter nivy ještě patrnější. Na mapách 

stabilního katastru je patrné, že celé území bylo zatopeno rybníkem, který plochou převyšoval 

Bělohůrecký i Strachovický. Z rybníka se dochovala pouze část, Jubilejní rybník (v majetku Rybářství 

Třeboň). Louka v bývalém prostoru zátopy rybníka je protkána třemi paralelně vedenými kanály od 

hráze Jubilejního rybníka ke korytu Radomilického potoka.  K napájení Jubilejního rybníka slouží boční 

rameno (IDVT 10250934), vedené po pravém břehu bývalého rybníka. K bočnímu kanálu se přidává 

jediný významný přítok z této části povodí IDVT 10263852. 

Před ústím bočního kanálu zpět do Radomilického p. leží soustava dvou rybníků, obklopená mokřadem. 

Oba rybníky jsou v majetku obce Dříteň. K napájení mimo Boční koryto slouží ještě voda přivedená ze 

vzdutí od hradítka na ř. km. 8.24 Radomilického potoka. Soustava rybníků zahrnuje ještě jednu, výrazně 

menší nádrž. Podle nádrž se dle starosty potýká s netěsným dnem a není možné v ní trvale udržovat 

hladinu. Během TS nádrž skutečně nebyla naplněná. 

Západně od Záblatíčka pramení IDVT 10269790 levý břeh tohoto potoka tvoří hranici EVL Radomilická 

mokřina. Chráněné území je sevřeno mezi Radomilickým potokem a IDVT 10269790. Hladina v mokřině 

je udržována stavítkem umístěným krátce nad soutokem obou potoků. Severozápadně od Sovího 

vrchu. Větší část území EVL leží na pozemcích v majetku Jihočeského kraje.  
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Obrázek 2.6-8 Vrch na krátkých, je plochý pahorek, převyšuje okolí o přibližně 15 m. 

 

Tabulka 2.6-4 fotodokumentace z terénního šetření v Pravobřežních přítoků Radomilického potoka pod Strachovicemi 

 

Pole s remízkem mezi 
Záblatím a Záblatíčkem, 
polní cesta je od pole 
oddělena příkopem. 
Vlevo od cesty je 
mokřad na okraji 
prvního ze soustavy 
rybníků. 
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Koryto Radomilického 
potoka je v tomto úseku 
výrazně upraveno, má 
pravidelný 
lichoběžníkový profil a 
trasa je napřímená. 

 

Třetí nádrž ze soustavy 
je nejmenší a potýká se 
s netěsností dna. 

 

Radomilický potok, 
těsně nad EVL. 
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Severní okraj 
Radomilické mokřiny 

 

Ústí IDVT 10269790, 
pod EVL. 

 

Nadržení hladiny v EVL 
je řešeno objektem 
hradítka. Manipulovat 
lze pouze úplným 
vypuštěním, snížení 
hladiny z hora objekt 
neumožňuje. (fotografie 
pořízena při 
doplňkovém TS 25.4.) 
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Obrázek 2.6-9 zvýraznění pozemků v majetku Jihočeského kraje v lokalitě EVL Radomilická mokřina 

 

2.6.1.5 Levobřežní přítoky Radomilického potoka nad Strpským rybníkem 

Lokalitou protékají tři drobné vodní toky, jejich délka je od dvou do čtyř kilometrů. Trasa je paralelní, 

vede z jihu na sever. V říčním km. 7 Radomilického potoka ústí LBP IDVT 10252049. Potok vytéká 

z Černěveského rybníka (v majetku KŠH). V ř. km 1.8 leží průtočná nádrž s názvem Jezero (v majetku 

KŠH). V úseku ř. km 2 až ř. km1 protéká upraveným korytem trasovaným mezi pozemky OP. Od ř. km1.5 

je koryto vedeno bez znatelného nárazníkového pásma, OP sahá takřka k břehové hraně. Nad silnicí 

Radomilice – Dubenec leží MVN Jordánek. Pod pozemkem775 k.ú. Záblatí je tok zatrubněn. Na povrch 

se dostávám při soutoku s drobnou vodotečí od remízku a stáčí se na západ k Radomilicím. Před ústím 

do Radomilického potoka prochází dvěma objekty, první je propustek pod místní komunikací 

v Radomilicích (ř. km 0.344) níže pod železničním koridorem v ř. km 0.227. Propustek V Radomilicích 

je zanesený a působí nekapacitně. Koryto v okolí propustku je silně obrostlé vegetací. Propustek pod 

žel. koridorem má větší průtočnou plochu, přesto dle vyjádření starosty je celá lokalita Radomilic 

ohrožena povodní zejména z tohoto toku, přičemž situaci zhoršují odtokové poměry ovlivněné oběma 

propustky a náspem železniční trati, který působí jako hráz. Od remízku na pozemku 793 v k.ú. Záblatí 

vytéká druhý vodní tok směrem severním. Pod žel. Koridorem prochází propustkem. Dle vyjádření 

starosty i zde dochází ke zhoršeným odtokovým poměrům a zaplavování louky nad propustkem. 

Problémový může být úsek koryta pod propustkem, který je částečně zanesen spadanými stromy. 

Další vodní tok IDVT 10276423 teče přibližně z jihu na sever a ústí až do zátopy Strpského rybníka. V ř. 

km 1.65 je tok přehrazen hrází Radomilického rybníka. Rybník je v majetku KŠH. Radomilice obtéká ze 

západu. Od nivy Radomilického potoka je oddělen nízkým hřebenem kolem vrchu Sutice. Nad rybníkem 

Radomilický teče koryto upraveným napřímeným kanálem, po většinu trasy je koryto obklopeno ornou 

půdou bez nárazníkového pásma. S výjimkou úseku, kdy protéká Mlackým remízem. Pod půdním 

blokem 9705 je tok zatrubněn.  
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Libějovický potok pramení západně od Libějovic. Obec Libějovice obtéká ze severu. Na této obtokové 

trase leží na potoce 4 malé vodní nádrže průměrné plochy kolem 1 ha. V centru Libějovic leží boční 

nádrž Fabrický rybník. V úseku 3.28 až 4.5 ř. km. Od ř. km 3.2 až po vzdutí rybníka Bukového teče 

napřímeným korytem v pásu o celkové šířce do 7 m. Rybník Bukovský je v majetku KŠH. Pod Bukovským 

rybníkem se hlavní koryto větví, aby zásobovalo další malé vodní nádrže, všechna ramena jsou 

napřímené kanály s celkovou šířkou do 7 m. Okolní pozemky jsou využívány jako TTP. Do Strpského 

rybníka ústí prostřednictvím před zdrže v rybníce Velký Černoháj. 

 

Obrázek 2.6-10 Drobné vodní toky v okolí Radomilic 

Kritické propustky, které mohou 

zhoršovat odtokové poměry v 

Radomilicích 
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Obrázek 2.6-11 Libějovický potok obtéká Libějovice ze severu, teče údolnicí s minimem zástavby 

 

Obrázek 2.6-12 pod Bukovským rybníkem se Libějovický potok větví, než dosáhne ústí do Strpského rybníka 
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Tabulka 2.6-5 fotodokumentace z terénního šetření LVB Radomilického potoka nad Strpským rybníkem 

 

Propustek pro převod 
vodního toku IODVT 
10252049 pod místní 
komunikací okraji 
Záblatíčka (těsně navazuje 
na Radomilice) 

 

Propustek je ze spodu 
zanesený, mostovka je 
částečně zborcená, čímž 
dál snižuje průtočnou 
kapacitu. 
 

 

 

Koryto pod propustkem je 
zarostlé náletovou vegetací 
odspodu zanesené. 



Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření 

66 
 

 

Samotný propustek pod 
žel. Koridorem je výrazně 
kapacitnější. 

 

Propustek téměř není 
zanesen 

 

2.6.1.6 Doplňkové terénní šetření 

Doplňkové terénní šetření proběhlo dne 25.4.2019. Cílem bylo posoudit stav krajiny v suchém období. 

Přestože kalendářně nejde o typicky suché období, meteorologicky se za takové dá považovat. 
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Obrázek 2.6-13odvodněný blok OP v suchém období 

Blok orné půdy na západním břehu rybníků Dvořák a Plaček v době doplňkového TS. Půda je na povrchu 

takřka úplně vyschlá, v šachtách HMZ je vidět proudící vodu. 

  
Obrázek 2.6-14 odvodnění pozemek, rybník pustý 

Další odvodněný pozemek na obrázku leží na východním břehu rybníka Pustý. Hladina v nejspodnější 

šachtě je patrná, ale bez známek proudění, HPV je ovlivněna hladinou v rybníce. 

  
Obrázek 2.6-15 malešický potok ř.km 1 

Malešický potok přibližně v ř. km 1. Průtok je zanedbatelný, v řádu desetin l/s. 
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Obrázek 2.6-16 odvodněné pozemky nad Kočínským rybníkem 

 

Dříteňský potok v úseku nad Kočínským rybníkem má ve stejné době výrazně vyšší průtok než 

malešický potok. Zaústění HMZ nad Kočínským rybníkem mělo v době TS srovnatelnou vodnost jako 

průtok v Dřítenském potoce. Odvodnění pozemku je tedy velmi „efektivní“ i v suchém období. 

2.6.2 Záznam z terénního šetření ve správním území obce Číčenice 
Datum terénního šetření 15.2. 2019 

Terénní šetření bylo zahájeno jednáním v kanceláři starostky. Starostka nad mapou představila 

důležitá místa, která jsou z pohledu obce problémová z hlediska povodní na vodních tocích, nebo 

bleskových povodní pod jednotlivými svažitými pozemky. Dále doplnila informace fotografiemi 

z povodní v roce 2013, které byly nejzávažnější.  

Správní území obce tvoří nejnižší část povodí Radomilického potoka. Do správního území obce Číčenice 

spadají další místní dvě části Újezdec a Strpí. Nejvýše položená část území je v severní části, s vrcholem 

Číčenice 449 m.n.m. Druhý významný vrchol je Kraví Hora (435 m.n.m.) severozápadně od Strpí. Mezi 

těmito vrchy klesá terén do údolí Újezdeckého potoka, jehož niva se pohybuje v nadmořské výšce 

přibližně 400 m.n.m. Většina území je využívána jako orná půda, pouze malá část na vrších plní funkci 

lesa. Nejvýznamnější silniční komunikace je silnice 141 z Vodňan do Týna nad Vltavou. Silnice prochází 

centrem Číčenice. Významná je v řešeném území železniční doprava. Jižním a západním okrajem území 

prochází železniční koridor z Českých Budějovic do Plzně. Nádraží v Číčenicích je významným uzlem, 

kde se ke koridoru přidávají místní trati od Prachatic Volar a hraničního přechodu Stožec-Heidmüle a 

dále trať od Týna nad Vltavou. Železnice tak protíná území obce ve všech směrech s centrem 

v Číčenicích. Další silniční komunikace vedou z Číčenic na sever do obce Záboří a ze Strpí na jih k silnici 

spojující Vodňany a Dívčice. Kromě toho je v území řada asfaltovaných i nezpevněných místních 

komunikací nižšího významu. Nejvýznamnější vodní tok je Radomilický potok, který kopíruje železniční 

koridor ve směru z jihu na sever. Další významný tok je Újezedcký potok, PBP Radomilického p. 
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2.6.2.1 Popis trasy toku Radomilického potoka na území obce Číčenice 

Po trase toku, začíná území obce vzdutím Strpského rybníka. Pravý břeh nádrže je ohraničen 

železničním koridorem. Levý břeh je nižší, v první třetině vzdutí se z leva přidává několik drobných 

přítoků, které dohromady tvoří ústí Libějovického potoka. Levý břeh nádrže je nad hrází velmi 

pozvolný, jde o pozůstatek původní nivy. Podle sdělení starostky došlo v roce 2013 k rozlivu na levém 

břehu a část průtoku tak nešla přes hráz ani objekty Strpského rybníka. Bezpečnostní přeliv je umístěn 

při jižním okraji hráze. Odpadní koryto prochází kolem nádrže Skornice a krátce pod ní ústí do 

Mlýnského rybníka. Vedle BP je umístěn další odtok ze Strpského rybníka, ten je zatrubněn. Účel ani 

trasa tohoto odtoku nebyl při TS zjištěn. Mlýnský rybník, byl dle sdělení starostky v roce 2013 poškozen, 

došlo k částečnému protržení hráze. BP je umístěn u severního okraje hráze. Druhý odtok je z jižního 

okraje, kde se setkává s odpadním korytem z Mlýna. Obě koryta protékají nivním lesem, který sahá až 

k železnici od Vodňan. Koryta jsou přímá, lichoběžníkového profilu. Krátce nad křížením se železnicí 

ústí Újezdecký potok. Křížení s železnicí tratí je provedeno mostem přes násep trati. Pod tratí se niva 

rozevírá. Radomilický potok teče napřímeným korytem. Vlivem vyššího vodního stavu v době TS nebyl 

patrný tvar příčného profilu hladina sahala až po břehovou hranu, níže je ale patrný profil lichoběžníku 

hladina. Mezi břehovou hranou a ornou půdou je minimální pás o šířce do 2 m, pás je porostlý 

náletovou vegetací. Také podélný sklon zde klesá, což se projevuje vyšší hladinou a pomalejším 

odtokem. V pravé inundaci nad křížením se silnicí 141 je jižní okraj zástavby obce Číčenice, který byl 

v roce 2013 nejvíce zasažen povodní. Dále byl poškozen průmyslový areál pod silnicí. Radomilický 

potok teče přímým lichoběžníkovým korytem až k svému ústí do Blanice. V úseku ř. km 1.9 až 2.5 je 

levá část nivy silně ovlivněna těžbou písku.  Hlavní těžební jáma leží přibližně v úseku 2.05 až 2.4 ř. km 

zde je pod úrovní terénu udržována snížená hladina podzemní vody. Severní část pískovny přibližně 

v úseku 2 až 1.89 ř. km je vyhrazena o odvodňovacímu kanálu, který ústí do Radomilického přibližně 

v ř. km 1.89.  

Tabulka 2.6-6 fotodokumentace z terénního šetření ve správním území obce Číčenice 

 

Niva na levém břehu 
Strpského rybníka, je 
velmi pozvolná a při 
vyšších stavech se 
zaplavuje. V pozadí FTV 
elektrárna pod Strpím 
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Erozní rýha v poli nad 
levým břehem Strpského 
rybníka 

 

Bezpečnostní přeliv 
Strpského rybníka 

 

Bezpečnostní přeliv 
Mlýnského rybníka 
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Odpadní koryto pod BP 
Mlýnského rybníka 

 

Nivní les na P břehu 
Mlýnského rybníka blízku 
BP je zaplavován, vyšší 
hladina může vést k 
„odlehčení“ kolem BP 

 

Železniční most krátce 
pod ústím Újezdeckého 
potoka. 
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Niva mezi železničním 
mostem a Číčenicemi, 
přibližně ř. km 3.183 

 

Levá část inundačního 
území kolem Číčenic. Pole 
je lemováno haldami 
z těžby písku. Za haldami 
je těžební jáma. 

 

2.6.2.2 Popis trasy toku Újezdeckého potoka 

Tok má dvě hlavní zdrojnice, které se setkávají ve vodní nádrži jihovýchodně od Újezdce. Jižní zdrojnice 

pramení pod vrchem Na Krátkých (441 m.n.m.), kde vytéká z nebeského rybníku. V úseku 1.6 km teče 

přímým korytem profilu lichoběžníku až po vzdutí nádrže. Severní zdrojnice stékají z od místní části 

Červené Chalupy a od Nuzové. Obě se setkají blízko železniční trati z Týna n. Vltavou. Potok teče 

napřímeným korytem profilu lichoběžníku. Až po vzdutí nádrže je po obou březích lemován ornou 

půdou, prostor mezi břehovou hranou a ornou půdou je minimální, na několika místech zcela chybí. 

Vzdutí nádrže sahá přibližně na ř. km 3.07. Nádrž je průtočná, hráz leží na ř. km 2.6. Pod nádrží teče 

roklí s uměle upravenými svahy na pravém břehu. Za křížením s polní cestou mezi Strpí a Újezdcem je 

objekt, ze kterého pokračuje Újezdecký potok jako zatrubněný v délce 140 m. Následuje přímé korytu 

profilu lichoběžníku. Levou inundaci tvoří travní porost, pravou orná půda, kolem vodního toku je 

částečně znát nárazníkové pásmo, celková šířka prvku v nivě je okolo 10 m. V úseku 0.71 až 1.3 ř. km, 

tedy mezi železniční tratí od Týna n. Vltavou a polní cestou Číčenice – Strpí je tok také v přímé trase 

profilu lichoběžníku, ale celková šířka neobdělávaného území kolem vodního toku je větší, až k 40 

metrům. Pod polní cestou je šířka opět minimální, místy nárazníkový pás zcela chybí. Poslední úsek až 

po ústí tedy asi 0 až 0.4 ř. km je koryto napřímené, ale protéká nivním lesem. 



Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření 

73 
 

Tabulka 2.6-7 fotodokumentace z terénního šetření v povodí Újezdeckého potoka 

 

Údolí Újezdeckého 
potoka v úseku přibližně 
2.5 až 3 ř. km 

 

Objekt pro vtok do 
zatrubněné části 

 

2.6.2.3 Lokality ohrožené přívalovou povodní 

Číčenice 

Přívalové povodně mohou ohrožovat severní a východní okraj zástavby ze dvou směrů. Od vrchu 

Číčenice ze severu stojí v dráze soustředěného odtoku č.p. 2. Voda přitéká podél silnice od Záboří. Obec 

v minulosti zrealizovala opatření na zmírnění přívalových povodní z tohoto směru. Odvodnění silnice 

je nad okrajem zástavby opatřeno horskou vpustí. Přímo, do obce ze vpusti odtéká potrubí DN 150. 

Hlavní povodňové průtoky jsou odváděny doprava potrubím DN 500, to ústí přibližně o 50 m níže a 

voda pak podél polní cesty a loukou odtéká do Radomilického potoka. 

Problematičtější je ohrožení východního okraje zástavby. Zde LBP Radomilického potoka evidovaný 

v cevt jako IDVT 10241121 vstupuje do zatrubněné části. Tímto způsobem prochází pod centrem obce. 

Přispívající plochou je převážně orná půda vymezené sedlem mezi vrchy malé Kozlíky a Nad Průhonem. 

Vodní tok vzniká odtokem z MVN. Ta zabírá přibližně 0.4 ha plochy. Hráz je opatřena bezpečnostním 

přelivem. Retenční prostor je s ohledem na stálou výšku hladiny minimální. K transformaci 

povodňových průtoků slouží níže položená retenční nádrž s názvem Želivka. 

Jižní cíp zástavby obce západně od polní cesty ve směru na Strpí, může být ohrožen splachem z pole 

z oblasti Skalních vršků. Toto ohrožení potvrdil místní obyvatel, v době TS přítomný na zahradě domu 

čp. 106. Potvrdil erozní událost, která vedla k zaplavení garáže vodou s bahnem. V místě 



Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření 

74 
 

předpokládané dráhy soustředěného odtoku vykazuje příkop podél polní cesty pod polem známky 

zanesení. Louka v okolí Újezdeckého potoka nad křížením s polní cestou vykazuje známky zamokření. 

Tabulka 2.6-8 fotodokumentace z lokalit kritických bodů na území obce Číčenice 

 

Horská vpusť s převodem 
pro ochranu č.p. 2 v 
Číčenicích 

 

Vyústění převáděné vody 
bezpečně do polní cesty a 
louky 

 

Přispívající plocha nad 
dvojicí nádrží východně 
od Číčenic 
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BP horní nádrže v údolnici 
východně od Číčenic 

 

Retenční prostor nádrže 
Želivka 

 

Nejnižší úsek toku IDVT 
10241121, nad 
zatrubněním.  
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Vtokový profil zatrubnění 
IDVT 10241121, na okraji 
zahrady k č.p. 29 

 

Újezdec 

Přívalovou povodní je ohrožena severní část obce Újezdec ta leží v údolnici pod svahem ohraničeným 

ze severu sedlem mezi vrchy Nad Průhonem a bezejmenným vrchem s kótou 430,2 m.n.m. Přispívající 

plocha je ovlivněna železniční tratí od Týna nad Vltavou. Trať je vedena po náspu, který zachycuje 

povrchový odtok z prostoru nad. Podél trati je veden příkop, který se z obou stran sbíhá nad 

propustkem. Ovlivněná přispívající plocha je mírně zvětšená oproti té přirozené. Pod propustkem je již 

soustředěný odtok veden do nově vybudované suché nádrže. Bezpečnostní přeliv je proveden 

betonovou žlabovkou o šířce 60 cm.  Mimo to lze ještě za nouzový přeliv požadovat betonovou hranu 

o délce 4 m. Problém může být nedokončené odpadní koryto. Velký nedostatek celé stavby je 

nedokončené odpadní koryto. Tomu chybí jakékoliv opevnění, v případě přepadu bezpečnostním 

přelivem bude průtok pod hrází silně vymílat a může způsobit zanesení bahnem v obci pod hrází. 

Ohroženy jsou objekty č.p. 28 a 3. 

 

Tabulka 2.6-9 fotodokumentace z lokalit kritických bodů na území obce Újezdec 

 

Přispívající plocha 
krytického bodu nad 
železniční tratí, trať 
srážkoodtokové poměry 
mírně ovlivňuje 
(přispívající plocha je 
větší). 
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K ochraně zástavby byla 
v Újezdci zrealizována 
suchá nádrž 

 

Kapacita BP působí 
nedostatečně, navazující 
betonová zídka může 
sloužit jako nouzový 
přeliv. 

 

Závažnější problém je 
nedokončené odpadní 
koryto. Zcela chybí 
jakékoliv opevnění, levý 
břeh může být podemlet a 
může dojít k jeho sesunu. 
Následný transport 
uvolněné zeminy bude 
působit škody. 

 

Strpí 

Obec je situována v široké údolnici pod sedlem mezi vrchy Kraví Hora a Ve Struhách. Soustředěný odtok 

v podobě splachu z pole hrozí ze dvou směrů. Č.p. 32, 14 a 5 jsou ohroženy od vrchu Ve Struhách. Č.p. 

7, 8, 9, 22, 21, 3 a 4 jsou ohroženy od vrchu Kraví hora. Vliv na odtokové poměry v obci může být 

částečně ovlivněn místní komunikací, která může povrchový odtok odvádět pod obec k č.p. 17. 
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Odvodnění silnice chybí, proto bude tento jev spíše marginální a většina vody se pravděpodobně bude 

držet přirozené údolnice.  

Tabulka 2.6-10 fotodokumentace lokalit kritických bodů na území obce Strpí 

 

Pohled z přispívající 
plochy na ohrožený 
objekt č.p. 32 

 

Pohled na přispívající 
plochu a ohrožené 
objekty č.p. 14, 5 a 6 
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Druhá část přispívající 
plochy pod Kraví horou 

 

Severní okraj Strpí, silnice 
může část povrchového 
odtoku odvádět, spíš je 
ale pravděpodobné, že 
voda se bude držet 
v přirozené údolnici, a 
tedy odteče skrz 
zástavbu. Silnice totiž 
nemá odvodnění. 

 

2.6.3 Záznam z terénního šetření ve správním území obce Libějovice 
Terénní šetření proběhlo dne 25.4.2019, přítomen byl starosta. Území obce Libějovice tvoří povodí 

Libějovického potoka, který je přítokem Radomilického, ústí do Strpského rybníka. Větší část správního 

území obce tvoří povodí malovického potoka. To je dle rozvodnic a morfologie terénu již v povodí 

Vltavy, ale dochází zde k částečnému převodu prostřednictvím náhonu do Bokového rybníka, který se 

z malovického potoka odděluje nad obcí Černěves. 

Samotné údolí Libějovického potoka tvoří kaskáda průtočných rybníků. Výjimkou je nový rybník pod 

Libějovicemi, který je boční, technický stav hradítka je ale špatný a reálně lze při vyšších průtocích nádrž 

považovat spíše za průtočnou. 

Jako problémovou lokalitu starosta zmínil Fabrický rybník, přímo v centru obce. Problémem je 

bezpečnostní přeliv, nebo přesněji odpadní koryto, které je krátce za BP přiškrceno do profilu DN 500.  
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Mezi Fabrickým rybníkem a Novým ryb. Je koryto Libějovického potoka zatrubněno, dle ÚP je ale tento 

úsek určen jako návrh biokoridoru. Krátce nad ústím do Nového ryb. Má obec záměr na vybudování 

ČOV, záměr je krátce před realizací.  

Kvůli ochraně před splachem z pole obec vybudovala příkop nad obcí Černěves. Příkop zaujme poněkud 

naddimenzovanými rozměry. Na přítokové straně je příkop doplněn ochranným pásem TTP 

s dvouřadým stromořadím. Odtok z příkopu je směrován do převodního kanálu mezi Malovickým 

potokem a Bukovým rybníkem. Příkop by bylo po možné opatřit soustavou přehrážek a využívat 

k retenci vody. 

Tabulka 2.6-11 fotodokumentace z terénního šetření ve správním území obce Libějovice 

 

Odtok z Fabrického 
rybníka do BP 

 

Krátce za hranou BP je 
odpadní koryto 
škrceno do profilu DN 
500. cílem této úpravy 
bylo získat několik 
metrů pozemku nad 
odpadním korytem. 
Situaci částečně 
zlepšuje okno, které 
zůstalo nad 
zatrubněním.  
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Ústí zatrubněné části 
odpadního koryta pod 
Fabrickým rybníkem. 

 

Koryto Libějovického 
potoka pod 
Libějovicemi je dle ÚP 
navrhovaným 
biokoridorem. Ve 
skutečnosti jde o blok 
OP a koryto je 
zatrubněno. 

 

Hradítko nad Novým 
rybníkem. 
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Ochranu Černěvsi řeší 
příkop nad obcí, 
rozměry příkopu jsou 
poněkud 
naddimenzované, 
odtok je 
prostřednictvím 
převodního kanálu do 
Bukového potoka. 

 

2.7 Hydrologická analýza stávajícího stavu 
Povodí Radomilického (Bílého) potoka bylo schematizováno srážkoodtokovým modelem, sestaveným 

v prostředí programu HEC HMS ve verzi 4.3. Za použití vstupů hydrologických charakteristiky 

připravených v GIS. Program HEC HMS je model široce uznávaný a je používán také českým 

hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) jako nástroj k odvozování teoretických povodňových vln 

deterministickými přístupy. Použití HEC HMS je velmi široké a umožňuje simulovat široké spektrum 

srážkoodtokových poměrů v povodí. Vedle nejčastěji používaného hydrologického modelu, kdy 

hledáme kulminační průtok a objem TPV v odpovědi na zvolenou srážku, umožňuje model posuzovat 

také sezónní vývoj při uvažování vlivu evapotranspirace, tání sněhu, odběrů, převodů vlivu vodních 

nádrží a podobně. Nutno připomenout, že jako každé numerické modelování je i většina analýz 

v prostředí HEC HMS závislá na počátečních a okrajových podmínkách a vyžaduje kalibraci podle 

měřených dat. Podrobnost a spolehlivost dat pro kalibraci jsou limitující podmínkou přesnosti výsledků 

modelem vypočtených. 

2.7.1 Srážkoodtokový model 
Na začátku prací je potřeba sestavit hydrologický model daného povodí. Hydrologický model je 

v podstatě zjednodušený, schematizovaný model zkoumaného povodí, který je sestaven pomocí 

bodových a liniových prvků. Povodí jsou plošně analyzována v GIS a charakteristiky jednotlivých 

subpovodí jsou poté do modelu přeneseny informací vztaženou k bodu. V modelu poté bodové prvky 

representují povodí (subbasins). Uzly (junction) soutoku říční sítě a také příčné objekty na říční síti. 

Liniové prvky (reaches) představují říční sít. Propojením těchto bodových a liniových prvků vznikne 

hydrologický model. 

Model ve své podstatě pracuje na principu přeměny srážky v povrchový odtok. Přitom vychází z dílčích 

výpočtů objemu odtoku a transformace. 

2.7.1.1 Výpočet objemu odtoku 

Nejprve spočítá na úrovni subpovodí odtok, model HEC HMS nabízí 12 různých metod pro výpočet 

objemu odtoku. V této studii byl zvolen výpočet metodou SCS CN křivek. Výsledkem je poměr mezi 

objemem srážky spadlé a objemem vody, který z plochy subpovodí odteče. Hodnota CN křivky závisí 

na hydrologických charakteristikách půdy, využití území (landuse) a nasycenosti půdy vodou v době 

srážkové epizody. Hodnoty CN křivek se pohybují obvykle mezi 30 až 100, přičemž 30 je hodnota povodí 

s velmi dobrou retenční schopností, 100 charakterizuje povodí, ze kterého veškerý objem spadlé srážky 

odteče. Právě nasycenost půdy má pro výslednou hodnotou zcela zásadní vliv, a může číslo CN ovlivnit 
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až o 30 %. Ve studii byly převzaty hodnoty CN křivek vypočtené v projektu Voda v krajině16. Data jsou 

dostupná prostřednictvím mapové aplikace17. Pro studii a sestavení srážkoodtokového modelu pro 

simulaci povodňového průtoku za současného stavu byla využita střední hodnota CN křivky 

představující podmínky středního nasycení půdního profilu.  

2.7.1.2 Výpočet přímého odtoku 

Model HEC HMS umožňuje volbu ze čtyř metod výpočtu transformace povrchového odtoku. 

Výsledkem je rozložení objemu odtoku v čase, a tedy hydrogram povodňové vlny odtékající 

z jednotlivých subpovodí. Ve studii byla zvolena metoda Clarkova jednotkového hydrogramu, pracující 

s dobou koncentrace (Tc) a transformačním faktorem ® který simuluje dobu zdržený vody v povodí. 

Doba koncentrace je vypočtena z hodnoty TLAG, která představuje časový posun v hodinách mezi 

výskytem maxima příčinné srážky a výskytem kulminačního průtoku v počítaném závěrovém profilu 

povodí. 

𝑇𝐿𝐴𝐺 =
𝐿0.8(𝑆 + 1)0.7

1900√𝑌
 

Kde: 

L…délka údolnice [stopy] 

S…maximální retence povodí [palce] 

Y…průměrný sklon povodí [%] 

Maximální retence povodí je vypočtena ze vztahu závislého na hodnotě CN. 

𝑆 =
1000

𝐶𝑁
− 10 

Doba koncentrace je násobkem TLAG. 

𝑇𝐶 = 1.67 𝑇𝐿𝐴𝐺 

Transformační faktor, jinak známý jako storrage coefficient je vypočten na základě základních 

morfologických charakteristik a empirických hodnot odvozených pro českou republiku. 

𝑅𝐶 = 𝐴 ∗ 𝐿𝐵 ∗ 𝑆1085
𝐶  

Kde: 

A= 80, B= 0.342, C= -0.79 

S…sklon údolnice vyjádřený převýšením [stopy] ku délce údolnice, po odstranění prvních 10 % a 

posledních 15% linie údolnice. 

2.7.1.3 Výpočet základního odtoku 

Základní odtok byl odvozen od hodnoty Qa, dodaných ČHMÚ ve vybraných profilech. Tato hodnota 

byla přepočtena na jednotkový základní odtok vyjádřený vm3/s na km2. model HEC HMS umožnuje 5 

možností zohlednění základního odtoku. Pro sestavení základního srážkoodtokového modelu 

k odvození TPV byla použita metoda konstantních hodnot po měsících. 

 
16 Voda v krajině – Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými 
opatřeními v České republice.; VÚV TGM, Sweco, VRV, Wastech, Šindlar, 2015 
17 http://www.vodavkrajine.cz/mapove-kompozice 
 

http://www.vodavkrajine.cz/mapove-kompozice
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2.7.1.4 Transformace v korytech – korytový model 

Síť větších i menších vodních toků byla schematizována liniemi, které nesou základní charakteristiky 

potřebné pro výpočet transformace. Reálně si pod transformací můžeme představit zdržení nebo 

urychlení dotoku z různých částí povodí, poté co přejdou z plošného povrchového odtoku do odtoku 

korytem vodního toku. Model HEC HMS nabízí 8 možností výpočtu transformace korytového odtoku. 

Ve studii byla zvolena metoda Muskingum-Cunge. Transformace je vypočtena na základě rychlostí 

proudění v korytě. Do výpočtu vstupují parametry tvaru příčného profilu koryta, manningova drsnost 

a charakteristiky podélného profilu. Celková délka a sklon jednotlivých úseků. 

2.7.2 Sestavení srážkoodtokového modelu 
Povodí Radomilického (Bílého) potoka bylo schematizováno pomocí 53 subpovodí. Propojených sítí 

říčních úseků (reachů). Reachů bylo ke schematizaci použito 47. Jde o sestavení základního modelu, 

který je možná dále doplňovat s ohledem na konkrétní úlohu, která bude podle potřeby modelem 

zjišťována. Základní úlohou je kalibrace modelu na průběh povodně v reakci na srážku s danou 

teoretickou dobou opakování. 

2.7.2.1 Subpovodí 

Plocha povodí Radomilického potoka byla analyzována nástroji ze sady Arc-hydro. Jde o sled rastrových 

analýz základního výškopisného podkladu, kterým je digitální model terénu. Ten byl vytvořen z dat 

DMR 5G. Velikost rastru pro potřeby analýz byla 1 m. Po základní úpravě rastru DMR, vyplnění 

bezodtokých míst a zahloubení koryt jsou provedeny analýzy flow direction (přiřadí každé buňce 

hodnotu dle sklonu a tím směr odtoku z buňky). Následně flow acumulation (spojí buňky se shodným 

směrem odtoku a tím vytvoří dráhy soustředěného odtoku). Nakonec je z rastru flow acumulation 

vytvořena síť drah soustředěného odtoku a na ně vázaná síť subpovodí. Přitom můžeme ovlivnit 

podrobnost analýzy volbou minimální velikosti přispívající plochy. V našem případě byla velikost plochy 

jako parametr nástroje stream deffinition zvolena 1 km2. 

Výsledkem série analýz sady nástrojů Arc Hydro je polygonová vrstva subpovodí a vodních toků. Těmto 

vrstvám už lze snadno přiřadit průměrné hodnoty hydrologických charakteristik, jako je průměrný 

sklon, maximální úroveň převýšení nebo průměrná hodnota CN. 
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Obrázek 2.7-1 schematizace povodí Radomilického potoka pro model HEC HMS 
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Tabulka 2.7-1 základní hydrologické charakteristiky subpovodí 

ID 
subpovodí 

délka 
údolnice 
(longiest 
flowpath) 

nejvyšší 
bod 

nejnižší 
bod 

sklon 
údolnice Rc 

plocha 
subpovodí 

průměrný 
sklon 
subpovodí CN Tc  Tlag  

- m m.n.m. m.n.m. ft/miles hod km2 % - hod hod 

12 93 387.90 387.83 3.98 10.13 0.001 4.9 83.33 0.03 0.02 

26 753 413.20 413.14 0.44 118.36 0.009 2.8 82.3 0.23 0.14 

36 679 429.32 416.28 101.43 1.55 0.079 6.6 81.23 0.15 0.09 

11 1057 391.39 386.41 24.89 5.47 0.111 3.1 84.24 0.27 0.16 

29 1168 406.21 400.55 25.58 5.54 0.121 3.1 75.82 0.39 0.23 

20 1356 406.11 393.43 49.37 3.47 0.194 3.7 71.41 0.45 0.27 

38 1037 433.64 416.90 85.21 2.05 0.226 4.7 80.86 0.25 0.15 

48 826 407.97 393.78 90.66 1.81 0.243 2.9 87.23 0.21 0.13 

1 1656 389.93 384.56 17.13 8.56 0.263 1.2 88.61 0.54 0.32 

32 1790 401.32 396.31 14.79 9.88 0.299 2.4 79.01 0.56 0.34 

21 1352 402.93 393.43 37.11 4.34 0.307 2.2 75.61 0.52 0.31 

23 995 422.72 393.43 155.47 1.26 0.32 5.6 73.37 0.27 0.16 

31 2095 403.81 396.12 19.40 8.41 0.377 3.1 82.03 0.51 0.31 

33 1764 432.77 416.28 49.37 3.79 0.603 4.3 83.9 0.35 0.21 

44 2582 449.67 412.23 76.55 3.05 0.764 5.1 81.62 0.48 0.29 

54 1735 398.52 396.07 7.47 16.75 0.954 1.8 81.53 0.59 0.35 

17 3140 428.71 394.30 57.85 4.08 1.08 2.3 74.56 1.03 0.62 

24 3149 435.88 413.14 38.13 5.67 1.155 3.5 85.16 0.60 0.36 

10 3441 441.91 386.41 85.17 3.10 1.187 4.9 78.38 0.68 0.41 

45 2515 528.89 437.71 191.43 1.47 1.244 7.2 67.27 0.59 0.36 

43 2371 446.03 412.23 75.26 3.01 1.253 3.3 85.93 0.48 0.29 

52 2565 426.66 393.43 68.40 3.33 1.296 4 83.01 0.51 0.31 

27 3641 431.84 399.95 46.25 5.12 1.34 2.9 86.51 0.70 0.42 

53 4189 428.38 396.07 40.72 5.94 1.372 2.5 84.71 0.90 0.54 

41 2581 433.13 402.77 62.11 3.60 1.38 3.4 82.67 0.56 0.34 

18 2415 433.24 394.30 85.13 2.75 1.395 3.1 87.37 0.47 0.28 

2 3606 393.02 384.74 12.12 14.69 1.407 4 83.95 0.65 0.39 

42 3291 528.18 437.71 145.16 2.00 1.425 5.7 69.51 0.78 0.47 

15 3596 436.98 404.87 47.14 5.02 1.466 4.3 78.97 0.74 0.44 

25 2973 430.29 413.14 30.47 6.64 1.475 3.5 84 0.60 0.36 

3 3002 446.01 384.74 107.76 2.46 1.555 7.8 77.05 0.50 0.30 

35 3959 506.26 433.98 96.40 2.95 1.585 5.1 76.62 0.78 0.47 

50 3223 429.74 395.35 56.34 4.20 1.602 3 76.74 0.86 0.52 

5 2525 520.68 428.71 192.31 1.46 1.65 5.2 66.77 0.71 0.43 

55 5206 428.78 393.43 35.86 7.07 1.925 4.3 79.83 0.96 0.58 

34 3431 452.08 416.90 54.13 4.43 1.927 3.6 80.71 0.73 0.44 

4 3209 543.54 428.71 188.93 1.61 1.974 7 63.7 0.80 0.48 

40 3906 431.20 402.77 38.43 6.07 2.137 2.9 83.36 0.83 0.50 

9 3191 506.05 433.98 119.25 2.31 2.228 5.8 78.15 0.59 0.35 
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ID 
subpovodí 

délka 
údolnice 
(longiest 
flowpath) 

nejvyšší 
bod 

nejnižší 
bod 

sklon 
údolnice Rc 

plocha 
subpovodí 

průměrný 
sklon 
subpovodí CN Tc  Tlag  

- m m.n.m. m.n.m. ft/miles hod km2 % - hod hod 

19 4681 424.04 387.83 40.84 6.15 2.367 4.1 80.51 0.89 0.53 

46 4995 548.37 417.91 137.90 2.40 2.416 5.6 78.65 0.85 0.51 

30 3699 434.82 400.55 48.91 4.92 2.437 3.8 83.61 0.69 0.41 

16 4145 426.95 387.87 49.78 5.05 2.45 2 89.21 0.85 0.51 

22 4348 414.64 393.43 25.76 8.63 2.453 3.1 84.85 0.83 0.50 

14 4866 421.98 387.83 37.05 6.73 2.456 5.2 72.95 1.02 0.61 

28 4779 435.83 399.95 39.64 6.34 2.635 2.8 81.28 1.06 0.64 

13 3307 436.08 404.87 49.82 4.67 2.781 3.4 76.82 0.83 0.50 

39 5092 496.40 419.61 79.63 3.74 2.838 4.2 79.52 0.97 0.58 

47 5563 558.47 417.91 133.41 2.56 2.928 5.1 78.2 0.98 0.59 

8 4902 497.60 423.39 79.93 3.68 3.008 4.5 78.34 0.94 0.56 

51 5265 426.91 393.78 33.22 7.54 3.156 2.4 80.81 1.26 0.76 

6 4650 442.84 413.14 33.73 7.14 3.245 3 84.72 0.90 0.54 

49 5245 425.89 395.35 30.74 8.00 3.999 2.9 83.22 1.06 0.63 

37 6700 507.47 418.72 69.94 4.55 4.23 4.3 80.37 1.16 0.70 

7 6613 509.30 423.30 68.66 4.59 7.317 7.3 65.89 1.32 0.79 

 

2.7.2.2 Říční úseky (reaches) 

Říční úseky byly schematizovány příčným profilem složeného koryta. Tento typ příčného profilu 

umožňuje model HEC HMS zadat prostřednictvím osmy bodů. Pro potřeby srážkoodtokového 

modelu jde o dostačující přesnost zadání geometrie koryta. Cílem takto provedené schematizace je 

zachytit rozdílnou drsnost mezi kynetou, která obvykle přenáší menší průtoky a záplavovým 

územím, kudy bývají převáděny větší povodňové průtoky. V povodí Radomilického potoka se 

prakticky nevyskytují přírodní koryta. Všechny vodní toky mají příčný profil lichoběžníku, který lze 

tímto způsobem schematizovat poměrně věrně. Některé úseky vodních toků jsou zatrubněné. 

Z hlediska trasování a podélných profilů je také většina vodních toků upravena, trasy jsou přímé.  

Pro sestavení modelu byly vytvořeny tři vzorové profily, ty se v zásadě liší velikostí kynety. Pro toky 

nejvyššího řádu nebo obecně pro toky malých příčných profilů bylo použito schématu nejmenších 

koryto, menší koryto bylo použito na větší přítoky Radomilického potoka. Schéma, koryto větší, bylo 

vyčleněno na Samotný Radomilický potok přibližně od ústí Dříteňského potoka. 
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Obrázek 2.7-2 schematizace příčných profilů říčních úseků pro účely modelu 

 

2.7.2.3 Vliv nádrží 

Do modelu je zapracováno 21 nádrží. Jde o ty nejvýznamnější, v celém povodí je nádrží na 78, z toho 

42 je nádrží s hladinovou plochou nad 1 ha. Model HEC HMS nabízí 3 základní možnosti zohlednění 

vlivu nádrže na transformaci TPV. Současný stav retenčních kapacit nádrží byl zkoumán během 

terénního šetření. Naprostá většina nádrží má zcela zanedbatelnou retenční kapacitu, protože hladina 

je držena buďto na úrovni hrany BP, nebo je ještě zvednuta o několik centimetrů nad BP pomocí 

náplatků. V modelu stávajícího stavu není proto s transformačním účinkem nádrží počítáno. 

Transformace v nádržích bude součástí návrhu opatření, za předpokladu koordinované manipulace na 

nádržích a držení stálého retenčního objemu ve vybraných nádržích. 

2.7.2.4 Návrhová srážka 

Sestavený model byl zatížen srážkami s teoretickou dobou opakování 5, 20, 50 a 100 let. Hodnoty 

těchto srážek byli převzaty z projektu voda v krajině18. Jehož výstupem byl mimo jiné rastr s velikostí 

buňky 10 m zpracovaný pro celé území ČR. Jednoduchou gisovou analýzou byla zjištěna průměrná 

hodnota srážky nad každým subpovodím v modelu. Následně bylo celé povodí Radomilického potoka 

rozděleno do třech oblastí podle intenzity návrhové srážky. Zmíněný zdroj, projekt voda v krajině byl 

využit u srážky s teoretickou dobou opakování 20 a 100 let. Pro srážku s teoretickou dobou opakování 

5 a 50 let bylo využito truplových tabulek. Průměrná hodnota srážky nad oblastí byla zjištěna z okolních 

srážkoměrných stanic. Jsou to Protivín, Vodňany, Libějovice a Dříteň. 

 

 
18 Voda v krajině – Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými 
opatřeními v České republice.; VÚV TGM, Sweco, VRV, Wastech, Šindlar, 2015 
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Obrázek 2.7-3 návrhová srážka s teoretickou dobou opakování 20 let, podrobné členění podle subpovodí 

 

 

Obrázek 2.7-4 návrhová srážka s teoretickou dobou opakování 20 let, členění do tří oblastí. 
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Tabulka 2.7-2 průměrné hodnoty jednodenních srážkových úhrnů nad definovanými srážkovými oblastmi 

oblast 
srážky 

jednodenní úhrn srážky s teoretickou dobou opakování [mm] 

2 rok 5 let 10 let 20 let 50 let 100 let 

1 36.5 49.5 57.9 67.1 77.3 85.0 

2 37.8 51.1 59.7 69.8 79.6 89.0 

3 37.1 50.9 60.1 72.4 80.5 93.0 

 

2.7.3 Kalibrace srážkoodtokového modelu 
Kalibrace modelu je základním úkolem po jeho sestavení. Kalibrace se provádí změnou vstupních 

parametrů, nejčastěji úpravou drsností nebo příčného profilu říčních úsecích. Je také možné upravit 

hodnoty CN, nebo návrhové srážky. Cílem kalibrace je přiblížit výsledky výpočtu modelem hodnotám 

v kalibračních profilech. Český hydrometeorologický ústav dodal základní hydrologická data N-letých i 

m-denních průtoků. Data byla dodána ve 4 předem vybraných profilech. Volba profilů byla provedena 

tak, aby profil vždy zahrnoval ucelenou oblast povodí. Níže je na obrázku a v tabulce uvedena základní 

charakteristika kalibračních profilů i hodnoty N-letých průtoků, na které byl model následně 

kalibrován. 
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Tabulka 2.7-32.7-4 vymezení a základní charakteristiky kalibračních profilů N-letých vod 

 
Kalibrační 
profil 

1 Celé povodí Radomilického potoka až po ústí do Blanice 

Plocha 
povodí 

92.35 km2 Průměrný dlouhodobý průtok Qa 0.312 m3/s 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

6.5 10 18 26 36 52 68 

Kalibrační 
profil 

2 Libějovický potok 

Plocha 
povodí 

12.94 km2 Průměrný dlouhodobý průtok Qa 0.044 m3/s 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

2 3.6 6.5 9.3 13 18 23 

Kalibrační 
profil 

3 Odtok z rybníka Bělohúreckého 

Plocha 
povodí 

35.74 km2 Průměrný dlouhodobý průtok Qa 0.154 m3/s 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

3.79 6.13 10.4 15.2 21.7 31.1 40.7 

Kalibrační 
profil 

4 Dříteňský potok ústí 

Plocha 
povodí 

5.81 km2 Průměrný dlouhodobý průtok Qa 0.026 m3/s 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

1.3 2.3 4.2 6 8.3 12 15.4 

Kalibrační 
profil 

5 Bílý potok, ústí do Bělohůreckého rybníka 

Plocha 
povodí 

26.7 km2 Průměrný dlouhodobý průtok Qa 0.117 m3/s 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

3.25 5.18 8.93 13.2 18.3 26.4 34.9 
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Vlastní kalibrace proběhla postupnou úpravou CN, drsností v říčních úsecích i návrhové srážky. Po 

každé dílčí změně jednoho z parametrů byl zpuštěn výpočet a výsledky porovnány s kalibračním 

profilem. Níže je v tabulce uveden jen výsledek této kalibrace, bez celé řady mezikroků, které 

k dosažení kalibračních hodnot vedly. Kalibrace byla provedena na srážkoodtokových scénářích Q20 a 

Q100.  

Tabulka 2.7-5 kalibrace srážkoodtokového modelu Radomilického potoka 
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5 J5_Belohurecky 0.99 0.08 90 % 100 % 95 % 18.3 35.1 18.3 34.9 

3 Bělohůrecký 0.99 0.035 97 % 97 % 95 % 21.9 40.9 21.7 40.7 

4 J8_J9 0.55 0.08 97 % 102 % 94 % 8.9 15.4 8.3 15.4 

2 J14 0.08 0.05 100 % 103 % 105 % 13.4 22.5 13 23 

1 J19 0.08 0.07 90 % 111 % 103 % 39.5 65.6 36 68 

 

Samotná kalibrační data dodaná ČHMÚ, jsou data ve IV třídě přesnosti dle ČSN 75 1400. Nejde o data 

ověřená měřením na místě, protože v dané lokalitě měrný profil není provozován. Teoreticky lze 

dosáhnout přesné shody s hodnotou v kalibračním profilu. Ve skutečnosti není vhodné se příliš 

odchylovat od parametrů, které jsou běžné.  

Tabulka 2.7-6 Kulminační průtoky vypočtené modelem a dodané ČHMÚ 

Kalibrační 
profil 

Q5 

vypočtené 
Q5 
ČHMÚ 

Q20 
vypočtené 

Q20 
ČHMÚ 

Q50 
vypočtené 

Q50 
ČHMÚ 

Q100 
vypočtené 

Q100 
ČHMÚ 

1 16.1 18 33.9 36 52 52 65.9 68 

2 6.2 6.5 13.5 13 18.2 18 23.1 23 

3 9.7 10.4 20.3 21.7 31.4 31.1 41.4 40.7 

4 4.2 4.2 8.6 8.3 12.2 12 15.6 15.4 

5 7.9 8.94 16.4 18.3 26.7 26.4 35.5 34.9 

 

Součástí výstupů je kompletní průběh teoretické povodňové vlny. Níže je tento údaj představen v pěti 

základních profilech. 
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2.8 Simulace odpovědi na srážkovou událost 
Do simulace odpovědi na srážkoodtokovou událost vstupuje výše popsaný model s doplněním vlivu 

rybníků. Který se ukazuje být nezanedbatelný, chceme-li získat reálný obraz o průběhu povodně 

v povodí Radomilického potoka. Data dodaná ČHMÚ jsou zatížena dvěma nejistotami. Za prvé, třída 

přesnosti IV je dle ČSN 75 1400 zatížena možnou odchylkou AŽ 60 %. Třídu přesnosti určuje zejména 

fakt, že v řešeném území není měrný profil a data tak nejsou založena na přímém pozorování. 

Druhou nejistotu do výsledků vnáší fakt, že jde o data takzvaně odovlivněná, tedy o odpověď povodí 

na srážku bez zahrnutí vlivu vodních nádrží. Jde o standartní postup, který ČHMÚ používá pro stanovení 

N letých průtoků. Plocha rybníků v řešeném povodí je poměrně významná (4.1 km2 z 96 km2). 

Z manipulačních řádů i terénního šetření vyplynulo, že hladina je takřka bez výjimky držena na hraně 

BP, a k transformaci povodňové vlny tak dochází pouze neovladatelným retenčním prostorem nádrží. 

Pouhá plocha rybníků je ale natolik významná, že i v neovladatelném retenčním prostoru dochází 

k nezanedbatelné transformaci.  

Základní schéma srážkoodtokového modelu bylo doplněno o schematizaci nejvýznamnějších rybníků, 

do modelu byla přidána data o spodních vypouštěních, výšky hran BP, délky přelivné hrany BP, 

případný přeliv přes hráz, ke kterému dochází u rybníka Strpský a Bělohůrecký19. Charakteristika nádrže 

je převzata z MŘ, nebo je zjištěna podle plochy hladiny. S výjimkou Strpského rybníka není uvažováno 

s charakteristikou celé nádrže, ale pouze s objemy vymezenými hladinou 0.4 m pod kótou BP, do 

výpočtu pak vstupují s počáteční podmínkou hladiny na úrovni přelivné hrany BP. 

 
19 V obou případech nejde o přeliv přes těleso sypané hráze, jedná se o přeliv snížením rostlého terénu mimo 
úsek, kde je hráz zavázána do terénu. 
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Tabulka 2.8-1 průběh teoretické povodňové volny ve vybraných profilech bez vlivu nádrží (kalibrace ČHMÚ) 

Průběhy TPV od ovlivněné 

profil Kulminace (m3/s) Objem TPV (tis m3) 

 

Radomilický – ústí 16.1 815.5 

Bělohůrecký - -odtok 9.7 313.6 

Bělohůrecký – přítok 9.7 313.6 

Libějovický – ústí 6.2 187.6 

Dříteňský – ústí 8.6 150.4 

 

 

 
 

Radomilický – ústí 33.9 2173.8 

Bělohůrecký - -odtok 20.3 622.8 

Bělohůrecký – přítok 20.3 622.8 

Libějovický – ústí 13.5 391.2 

Dříteňský – ústí 8.6 285.7 

 

 

 

Radomilický – ústí 65.9 3690 

Bělohůrecký - -odtok 41.4 1153.5 

Bělohůrecký – přítok 41.4 1153.5 

Libějovický – ústí 23.1 635.9 

Dříteňský – ústí 8.3 482.1 
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Tabulka 2.8-2 průběh teoretické povodňové vlny se zahrnutím vlivu nádrží 

Průběhy TPV ovlivněné rybníky 

profil Kulminace (m3/s) Objem TPV (tis m3) 

 

Radomilický – ústí 5.8 1359.5 

Bělohůrecký - -odtok 4.7 570.7 

Bělohůrecký – přítok 9.4 569.4 

Libějovický – ústí 2.8 186.3 

Dříteňský – ústí 3.1 310.5 

 

 

 
 

Radomilický – ústí 12.6 2238.7 

Bělohůrecký - -odtok 11.8 836 

Bělohůrecký – přítok 18.8 840.5 

Libějovický – ústí 6.9 385.7 

Dříteňský – ústí 6.5 435 

 

 

 

Radomilický – ústí 37.7 3722.2 

Bělohůrecký - -odtok 27.1 1316.2 

Bělohůrecký – přítok 37.1 1324.4 

Libějovický – ústí 12.4 626.7 

Dříteňský – ústí 12.1 620.1 
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Vliv nádrží na hodnotu kulminačních průtoků je značný, a to navzdory faktu, že jde bez výjimky o 

transformaci neovladatelným retenčním prostorem. Při ploše nádrží je každý centimetr zátopy 

významným retenčním objemem. Zvýšení retenčního objemu o pouhých 5 až 10 cm může být 

efektivním opatřením pro ochranu intravilánu zejména v obci Číčenice. Podrobněji o odtokových 

poměrech v Číčenicích je pojednáno v kapitole 2.9.1.3Číčenice 03 – posouzení matematickým 

modelem.  

Nejvyšší část povodí, Bílý potok nad Bělohůreckým rybníkem má zanedbatelnou plochu nádrží, a tedy 

i transformační účinek není patrný. 

Podrobný průběh povodně v odpovědi na srážkovou událost je prezentován v tabulce v příloze: 

A.2.8.1 podrobný průběh povodně v povodí Radomilického potoka 

 

2.8.1 Simulace stavu v suchém období – ohrožení suchem 
Problematikou sucha se v poslední době zabývají výzkumné instituce a expertní komise na úrovni 

vyšších pater státní správy. Aktuálně nejucelenější výstup nese název Sucho v krajině – Strategie 

ochrany před negativními dopady sucha v České republice.  Projekt vznikl pod vedení rezortu 

zemědělství a životního prostředí. Odborným grantem a hlavním řešitelem je Výzkumný ústav 

Vodohospodářský, v.v.i. T.G.M.  

Strategie obsahuje regionalizaci území ČR podle míry ohrožení suchem. Simulace stavu sucha nejlépe 

vykresluje výstup odtokových výšek20. Průměrné roční odtokové výšky modelované bilančním 

hydrologickým modelem (Bilan). Celé povodí Radomilického potoka patři do oblasti definované jako 

Blanice k profilu Heřmáň.  

Z výstupů je možno zjistit, že průměrná odtoková výška za období 1981 až 2015 činí 672.41 mm. 

Hodnota pro 5leté sucho činí 569.39 mm, hodnota pro deseti leté sucho činí 558.52 mm. Průměrná 

výška odtoku v roce 2015 byla, ale pouhých 487.42 mm. Pro představu, jak povodí Radomilického 

potoka reaguje na extrémní sucho je tedy nejlepší vycházet z nedávné přímé zkušenosti suchého roku 

2015.21 

2.8.2 Posouzení vlivu vegetace na povodňová rizika 
Vegetace vstupuje do srážkoodtokových poměrů několika způsoby. Má vliv na hydrologickou bilanci 

povodí ale také na proudění v korytech. 

Za prvé je vegetace zahrnuta do hodnoty CN křivky, kde se podílí na výsledném poměru mezi spadlou 

srážkou a povrchovým odtokem prostřednictvím intercepce, tedy množství vody zadržené na povrchu 

rostlin, tato srážková voda nikdy nedopadne na zem. Evapotranspirace je celkový výpar ze zemského 

povrchu, včetně vody odpařené povrchem rostlin.  

Za druhé je význam vegetace coby elementu zvyšujícího drsnost v proudění vody korytem a inundací. 

Tento jev je zahrnut do kalibrace srážkoodtokového modelu prostřednictvím hydraulické drsnosti 

v elementech reach tedy vodní tok.  

2.9 Analýza povodňových rizik 
Lokality ohrožené povodňovým rizikem jsou vybrány na základě známé datové sady Kritických bodů, 

které byla porovnána se závěry terénního šetření a jednání se zástupci obcí. Míra řešení v jednotlivých 

 
20 Odtoková výška nebo výška odtoku (Ho) představuje vrstvu vody rovnoměrně rozloženou na ploše povodí, 
která odteče za určité období. Vyjadřuje se jako výška v mm/rok- 
21 Výstupy projektu Sucho v krajině jsou dostupné na: http://www.suchovkrajine.cz/ 

http://www.suchovkrajine.cz/
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lokalitách se liší podle závažnosti problému. Ve dvou lokalitách byl sestaven hydraulický model koryta 

se záplavovým územím. Jde o lokalitu Číčenice 03 a Dříteň 01. Celkem do analýzy povodňových rizik 

vstupuje 9 lokalit. 

2.9.1 Kritické body – analýza ohrožení povodněmi 
Vrstva bodů a k nim náležících povodí (přispívajících ploch) byl zpracována pro celou ČR podle 

metodického postupu Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M z roku 2009. Metodický postup 

zahrnuje mapové analýzy, jejichž cílem je vytipovat území, která mohou v ČR být ohrožena přívalovou 

povodní. Kritický bod vznikne v místě křížení dráhy soustředěného odtoku (drobný vodní tok, nebo 

údolnice bez stálého průtoku) a intravilánu. Dále se hodnotí základní hydrologické charakteristiky 

přispívající plochy (velikost, sklon, hydrologické skupiny půd, CN křivka). Území pod kritickým bodem 

není v metodice nijak řešeno, vychází se z mapových vrstev zabagedu, kde se pouze rozlišuje, zda jde 

o intravilán. Nedostatkem metodiky je absence jakékoliv terénní rekognoskace. Míra ohroženosti 

území není také řešena, nerozlišuje se, zda je ohrožena městská zeleň nebo například mateřská školka.  

Vrstva kritických bodů je dostupná na stránkách digitálního povodňového plánu ČR, v mapové části22. 

Na území Radomilického potoka je identifikováno 9 kritických bodů. 

 

Tabulka 2.9-1 přehled kritických bodů z databáze DPP ČR 

ID KB 
z databáze 
povis 

Správní 
území obce 

Poznámka, verifikace obrázek 

10802522 Libějovice Ústí Libějovického potoka do 
Fabrického rybníka. Podle TS a 
sdělení starosty je problém na 
odtoku z rybníka, viz záznam 
z terénního šetření 

 
10601908 Libějovice Na mapě je patrné chybné 

vygenerování přispívající plochy, 
větší část by spadala do povodí 
malovického potoka, a tedy teče 
mimo určenou ohroženou lokalitu 
Podle TS a sdělení starosty obec 
Černěves ohrožená je ale nikoliv 
v místě, které určuje databáze DPP. 
Skutečně ohrožená lokalita je na 
obrázku zvýrazněna. Obec zde již 
vybudovala ochranný příkop  

 
22 Mapová část DPP ČR s vrstvou kritických bodů 
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ID KB 
z databáze 
povis 

Správní 
území obce 

Poznámka, verifikace obrázek 

10802808 Číčenice Reálné ohrožení, částečně řešeno 
retenční nádrží Sahara, viz záznam 
z terénního šetření 

 
10802805 Číčenice Ohrožení nepotvrzeno při TS, dle 

sítě vodních toků neodpovídá 
vygenerované povodí skutečným 
odtokovým poměrům. 

 
10802758 Dříteň Vodní tok je zatrubněn, povodňové 

průtoky vedou průlehem. 
Z intravilánu potenciálně ohrožen 
jeden dům čp. 44, rozsah ZU není 
znám, pozemek pod domem dle 
DMR cca o 3 m výše, ohrožení je 
nepravděpodobné. 
 

 

 

10802775 Dříteň Ohrožení nepotvrzeno při TS 
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ID KB 
z databáze 
povis 

Správní 
území obce 

Poznámka, verifikace obrázek 

10802828 Dříteň Intravilán Malešic ohrožen níže, po 
soutoku s Dvoříčským potokem. 
Obec vybudovala protipovodňovou 
hráz na L břehu, dále je záměrem 
obnova nádrží na přítoku do obce, a 
jejich využití k retenci, viz záznam z 
TS.  

 
10802823 
 

Dříteň Ohrožení nebylo při TS potvrzeno 

 
 

2.9.1.1 Číčenice 01 

Drobný vodní tok, P přítok Radomilického, je v úseku 0 až 1.35 ř.km zatrubněn. Vtok do zatrubnění na 

hranici soukromého pozemku.  

Obec zrealizovala Suchou nádrž Sahara, výš v údolnici. Od té doby považuje problém za vyřešený, do 

určité intenzity deště toto opatření jistě může pomoct, míra ochrany může být věcí dalších návrhů 
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Obrázek 2.9-1 lokalizace kritického bodu CIC_01 

2.9.1.2 Číčenice 02 

Severní okraj zástavby ohrožen přítokem podél silnice od Záboří. Obec zrealizovala opatření pro převod 

vody z přívalového deště.  Jde o horskou vpusť a bypas potrubím severně od obce, kde po cca 40 

metrech ústí do louky a bez dalšího křížení s intravilánem níže ústí do Radomilického p. pod obcí. 

 

Obrázek 2.9-2 lokalizace kritického bodu CIC_02 
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2.9.1.3 Číčenice 03 – posouzení matematickým modelem 

Nejvýznamnější a dosud úspěšně neřešený problém. Radomilický potok ohrožuje západní část zástavby 

Číčenic. Situaci částečně může zhoršovat mostek pod silnicí 141. Fakticky ale je problém samotná 

vodnost toku a široké záplavové území, kde dochází k velkému rozlivu. V Návrhové části bude 

prověřena možnost ochrany zástavby PPO na Pravém břehu, komplexní návrh bude cílit na snížení 

kulminačních průtoků v Radomilickém p. 

 

Obrázek 2.9-3 lokalizace kritického bodu CIC_03 

 

Tabulka 2.9-2 fotodokumentace povodní v roce 2013 

Hráz Mlýnského rybníka, byla při 
povodni vážně poškozena 
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Bezpečnostní přeliv Strpského 
rybníka nemá dostatečnou 
kapacitu pro převod 
povodňových průtoků i nižších 
N-letostí. Většina odtéká 
snížením terénu jižně od hráze. 

 
Dům č.p. 91, pohled od silnice 
141 

 
Rozliv do průmyslového areálu 
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Pohled z Levého břehu na okraji 
ZU z komunikace spojující 
Čavyně – Číčenice 

 
 

 

 

Posouzení matematickým modelem 

Pro přesné stanovení odtokových poměrů v Radomilickém potoce v Číčenicích byl sestaven 

matematický model proudění v korytě a inundacích. Model byl sestaven v programu HEC RAS ve verzi 

5.0.7. Modelovaný úsek zahrnuje Radomilický potok od ř.km. 3.291 (nad železničním mostem) až po 

ř.km. 1.557. (pod silničním mostkem u Čavyně). Proudění v inundaci je kvůli plochému reliéfu složité, 

na několika místech je inundační území, níž než koryto, což déle komplikuje přesné stanovení rozlivů. 

Proto bylo při volbě schématu modelu přistoupeno k řešení v kombinaci 1D a 2 D. Přičemž proudění 

v korytě je simulováno osou toku a příčnými profily. Proudění v inundaci je simulováno 2 D výpočetní 

sítí s velikostí výpočetního elementu 20 m. Pro přechod mezi 1D korytem a 2 D inundací je použito 

nástroje lateral Structure, což je pomyslná hráz kopírující terén v místě předpokládaného vybřežení. 

Výpočet je proveden neustáleně. Cílem simulace je určit kritické průtoky při kterých dojde k vybřežení 

ve vybraných místech, a v důsledku toho pak k ohrožení intravilánu Číčenic. Vybřežení do bloku orné 

půdy se za kritické nepovažuje, stejně tak zaplavení dobývacího prostoru Pískovny není v tomto ohledu 

hodnoceno jako problém. Na sérii obrázků níže vidíme situaci záplavového území Číčenic při 

schematizovaném nástupu povodně. Zátěžový hydrogram začíná na hodnotě 1 m3/s, přičemž každých 

5 hodin se průtok zvýší o 4 m3/s. Čas uváděný na obrázcích je ryze informativního charakteru a nemá 

nic společného s průběhem povodňové vlny. 
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Obrázek 2.9-4 Hydrogram simulace nástupu povodně v Číčenicích23

 
23 Hydrogram je sestaven výhradně pro potřebu stanovení kritických průtoků a míst, nejde o reálný průběh 
povodňové vlny 
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Tabulka 2.9-3 simulace nástupu povodně od průtoku 4.55 m3/s až po 68 m3/s v úseku vymezeném ř.km 2.01 ř.km až 3.18 ř.km 

    
Čas 5:50, Q=4.55 m3/s, nikde 
nedochází k vybřežení 

Čas 7:00, Q=5.45 m3/s, pod 
železničním mostem začíná 
vybřežovat do P inundace. V ř.km 3.17 

Čas 8:20m Q=6.37m3/s, sníženinou v P 
břehu v ř.km 3.17 pokračuje rozliv a 
proudí P inundací. 

Čas 9:40 Q=7.4 m3/s, východní část 
vrakoviště je zaplavena, hloubka je do 
0.5 m. 
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Čas 12:00, Q=9.3 m3/s, V úseku ř.km 
2.173 až 2.011 dochází k vybřežení 
okolo odtoku z ČOV.  

Čas 13:10, Q=9.9 m3/s, Zahlcen vtok 
mostu v ř.km 2.645 (silniční most do 
Číčenic), zpětným vzdutím pokračuje 
rozliv pod ČOV. 

Čas 15:00, Q=11 m3/s, průmyslový 
objekt částečně zaplaven zpětným 
vzdutím od ČOV. 

Čas 18:10, Q=12.9 m3/s, průmyslový 
objekt zcela zaplaven hloubka do 0.5 
m 
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Čas 24:50 Q=18 m3/s, průtok 
odpovídající Q5 dle ČHMÚ. 

Čas 47:00 Q=26 m3/s, průtok 
odpovídající Q20 dle ČHMÚ, zaplaveny 
objekty č.p. 110, 91, 66, 63, 113 

Čas 63:4 Q=49 m3/s, přelévá se 
mostovka silničního mostu na silnici 
141, ř.km 2.645.  

Q= 68 m3/s, odpovídá průtoku Q100 
dle ČHMÚ, rozsah ZU se zvýšil 
minimálně, roste hloubka, objekt 
č.p.111 zaplaven 0.9 m, č.p.110 0.5 m, 
č.p. 113 0.3 m 
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2.9.1.4 Číčenice 04 

Zástavba obce Újezdec je ohrožena splachem z pole ze strany SZ, splach je soustředěn nad tratí, pod 

kterou podchází již soustředěn propustkem. Obec zrealizovala menší suchou nádrž na řešení tohoto 

problému. 

 

Obrázek 2.9-5 lokalizace kritického bodu CIC_04 

 

2.9.1.5 Číčenice 05 

Východní a částečně severní okraj zástavby v obci Strpí je ohrožen splachem z pole. Žádné opatření 

doposud navrženo nebylo. 



Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření 

109 
 

 

Obrázek 2.9-6 lokalizace kritického bodu CIC_05 

2.9.1.6 Dříteň 01 

Severní část obce Radomilice je ohrožena v místě křížení drobného vodního toku (IDVT 10252049). 

s místní komunikací, a níže s železniční tratí. Méně kapacitní je první křížení s místní komunikací. Nad 

oběma objekty dochází ke vzdutí a zaplavení části zástavby. Samotný propustek pod železniční tratí je 

kapacitnější, problém ale nastává krátce za výtokem z propustku. Zde je v úseku přibližně 30 m 

prakticky chybí koryto. Za výtokovým profilem tak většina vody přetéká do leva a pokračuje podél 

železniční trati. Tímto dochází ke zhoršení odtokových poměrů, a tedy i kapacity propustku.  

 

Obrázek 2.9-7 lokalizace kritického bodu DRI_01 
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Posouzení matematickým modelem 

Odtokovém poměry v lokalitě jsou komplikované. Plochý terén umožňuje široké rozlivy a trasa hlavních 

proudnic je obtížně redukovatelná, situaci navíc komplikují dva propustky a mělké koryto pod tratí. 

Správná znalost odtokových poměrů je nutná i s ohledem na návrhy mokřadu, případně retenčního 

prostoru na území EVL. Z toho důvody bylo přistoupeno k sestavení matematického modelu. Model je 

sestaven v programu HEC RAS ve verzi 5.0.7. Schéma je kombinace 1D koryta s objekty a 2 D 

inundačního území. Výpočet probíhá v režimu neustáleného proudění. Celková délka řešeného úseku 

je přibližně 450 m.  

Horní okrajová podmínka 

Výpočet je zatížen hydrogramem schematizujícím nástup povodně od průtoku 0.1 m3/s až po hodnotu 

2.9 m3/s, která dle výsledků srážkoodtokového modelu odpovídá Q100 v daném místě. Hydrogram 

neodpovídá průběhu teoretické povodňové vlny, pravidelně nastupuje od nízkého průtoku přes 

hodnoty odpovídající Q5, Q20, Q50 a Q100. 

Dolní okrajová podmínka 

Dolní okrajová podmínka má simulovat různé odtokové poměry v závislosti na výšce hladiny 

v Radomilické mokřině. Do hladiny 393.75 je dolní okrajová podmínka v profilu koryta i na obou 2 D 

výpočetních polích vyjádřena sklonem hladiny (0.02) od hladiny 394 je dolní okrajová podmínka 

vyjádřena výškou hladiny. Výpočet je proveden v několika simulacích při stavu hladiny: 393.5, 393.75, 

394, 394.25, 394.5, 394.75 a 395 m.n.m. 

Níže je na sérii obrázků popsán rozliv při narůstající hodnotě průtoku, jde o simulaci za stavu dolní 

okrajové podmínky hladina= 394 m.n.m. 

 

Tabulka 2.9-4 2.9-5 simulace nástupu povodně od průtoku 0.25 m3/s až po 2.9 m3/s v úseku vymezeném ř.km 0.0 ř.km až 0.448 
ř.km 

  
Čas 0:30, Q=0.25 m3/s, začíná docházet k rozlivu 
do levé inundace mimo intravilán nad 
železničním propustkem a v louce nad silnicí 

Čas 1:00, Q= 0.4 m3/s, pokračuje rozliv nad 
silničním propustkem, vybřežuje už i pravý břeh 
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Šas 2:00, Q=0.7 m3/s. průtok odpovídá Q5. L 
inundace nad silnicí se dále plní, silnice funguje 
jako hráz a propustek jako škrtící obejtk zatím 
nedochází k ohrožení zástavby na P břehu. 

Čas 4:00, Q= 1.4 m3/s, průtok odpovídá Q20. 
nadále se plní prostor L inundace nad silnicí 
zástavba na P břehu není ohrožena 

  
Čas 5:30, Q= 1.93 m3/s, v P inundaci se voda 
dostala na úroveň vyvýšeného terénu na kterém 
stojí zástavba. 

Čas 7:00, Q= 2.5 m3/s. U silničního propustku 
voda přetéká přes silnici. V P inundaci dochází 
k rozlivu v intravilánu. 
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Maximální rozliv při Q100= 2.9 m3/s. Díky špatným 
odtokovým poměrům zejména pod železničním 
propustkem dochází významnému rozlivu do L 
inundace z celkového průtoku tudy proudí 
přibližně 1.3 m3/s. 

 

Vliv úrovně hladiny na odtokové poměry v Radomilicích 

Vliv úrovně hladiny jen prezentován na psaném podélném profilu, pro lepší představu doplněn 

schématem představující podélný profil kreslený. Z obou výstupů vyplývá, že do úrovně hladiny 394 

nejsou odtokové poměry nijak ovlivněny.  Vliv hladiny v prostoru EVL Radomilická mokřina je nad 

železničním propustkem zanedbatelný. Jednou z příčin může být obecně malá kapacita koryta nad 

železničním propustkem, díky které doteče skrz propustek omezený průtok. Kapacita vtokového profilu 

železničního propustku je naplněna při horní okrajové podmínce 1.93 m3/s. propustkem protéká 1.06 

m3/s. Tento průtok 1.06 m3/s lze označit za kapacitní průtok železničního propustku. 

 

Obrázek 2.9-8 Schematizace podélného profilu IDVT 10252049 při průtokových scénářích ovlivněných dolní okrajovou 
podmínkou 
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Tabulka 2.9-6 psaný podélný profil IDVT 10252049 

 

 

2.9.1.7 Dříteň 02 

Obec Strnadovice je ohrožena Bílým potokem, pod odtokem z rybníka Bělohůrecký. Situaci zlepšuje 

nouzový přeliv, který velkou část povodňových průtoků odvede terénní depresí kolem hráze mimo 

obec. 

Samotný rybník Bělohůrecký je s plochou hladiny přibližně 49 ha velmi účinným retenčním prostorem, 

a to i při současném stavu, kdy hladina stálého nadržení odpovídá přelivné hraně BP. 

staničení 
profilu 

min 
úroveň 
dna 

celkový 
průtok 
korytem 

Dolní okrajová podmínka 

sklon 
hladiny 
0.02 394 394.25 394.4 394.75 395 

km m.n.m. m3/s - m.n.m. m.n.m. m.n.m. m.n.m. m.n.m. 

0.449 394.15 2.9 395.78 395.78 395.79 395.78 395.78 395.79 

0.448 394.14 2.89 395.78 395.78 395.79 395.78 395.78 395.79 

0.445 394.15 2.57 395.78 395.78 395.79 395.78 395.78 395.79 

0.431 394.24 2.15 395.78 395.78 395.78 395.78 395.78 395.79 

0.407 394.34 1.83 395.78 395.78 395.78 395.78 395.78 395.78 

0.378 394.29 1.33 395.78 395.78 395.78 395.78 395.78 395.78 

0.364 394.28 0.96 395.77 395.77 395.78 395.78 395.78 395.78 

0.362 394.3 0.95 395.77 395.77 395.78 395.77 395.77 395.78 

0.3615  Silniční propustek 

0.35 394.31 0.95 395.5 395.5 395.51 395.5 395.51 395.52 

0.327 394.27 0.95 395.49 395.49 395.49 395.49 395.5 395.5 

0.3 394.12 0.9 395.49 395.49 395.49 395.49 395.49 395.5 

0.282 394.05 1.04 395.49 395.49 395.49 395.49 395.49 395.5 

0.26 393.96 1.37 395.48 395.48 395.49 395.48 395.49 395.5 

0.252 394 1.5 395.46 395.46 395.47 395.46 395.47 395.48 

0.2517  Železniční propustek 

0.237 393.73 1.5 395.15 395.15 395.15 395.16 395.18 395.21 

0.229 394.3 1.51 395.13 395.13 395.13 395.14 395.17 395.2 

0.199 394.1 1.37 395.1 395.1 395.1 395.1 395.14 395.18 

0.189 394.11 1.2 395.09 395.08 395.09 395.09 395.14 395.18 

0.16 393.98 1.17 395.05 395.05 395.06 395.07 395.13 395.18 

0.138 393.86 1.17 395.03 395.03 395.04 395.05 395.12 395.17 

0.128 393.73 1.17 395.03 395.03 395.03 395.04 395.12 395.17 

0.1277  Propustek na okraji EVL 

0.12 393.6 1.17 394.44 394.44 394.44 394.49 394.77 395 

0.109 393.6 1.17 394.37 394.37 394.38 394.45 394.75 395 

0.075 393.51 1.01 394.23 394.23 394.27 394.4 394.75 395 

0.06 393.42 0.83 394.21 394.21 394.26 394.4 394.75 395 

0.032 393.49 0.89 394.13 394.12 394.25 394.4 394.76 395 

0.018 393.5 0.91 393.96 394 394.25 394.4 394.75 395 

0.017 393.48 0.91 393.94 394 394.25 394.4 394.75 395 
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Obrázek 2.9-9 transformační efekt rybníka Bělohůrecký při povodni Q20 

Velmi důležité je popsat vlastnosti rybníka s ohledem na nouzový přeliv terénním snížením západně od 

hráze. To je provedeno v tabulce níže. 

Tabulka 2.9-7 rozdělení průtoků pod rybníkem Bělohůreckým 

Průtokový scénář Kulminační 
průtok na přítoku 
do rybníka (m3/s) 

Kulminační odtok 
transformovaný 
(m3/s) 

Kulminační odtok 
nouzovým 
přelivem (m3/s) 

Odtok hlavním 
korytem (BP a 
spodní výpusť) 
(m3/s) 

Q5 9 3.7 0.61 3 

Q20 18.6 11 4.86 6.2 

Q50 27.3 18.1 9.3 8.74 

Q100 37.4 26.2 14.57 11.62 
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Obrázek 2.9-10 lokalizace kritického bodu DRI_02 

2.9.1.8 Dříteň 03 

Malešický potok je v severní části obce Malešice nebezpečný, k vybřežení dochází nejprve na L břehu. 

Obec zrealizovala již dříve PPO v podobě odsazené zemní hráze. Vnitřní vody z chráněné části ZU jsou 

čerpány při povodni čerpány za použití techniky hasičů.   

 

Obrázek 2.9-11 lokalizace kritického bodu DRI_03 

2.9.1.9 Libějovice 01 

Kritická je dodatečná stavební úprava provedená na odpadním korytě Bílého rybníka. Samotný 

bezpečnostní přeliv je na první pohled dostatečně kapacitní, krátce za tělesem hráze je ale zatrubněn 
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do profilu DN 600. Dle sdělení starosty je záměrem obce současné zatrubnění nahradit kapacitnějším, 

například z Benešových rámů. 

 

Obrázek 2.9-12 lokalizace kritického bodu LIB_01 
 

 

2.10 Analýza ohrožení půdy vodní erozí 
Výpočet erozního ohrožení je základní úlohou pro návrh protierozních opatření. Samotné hodnoty 

erozního smyvu vyjádřené v t/ha/rok, nebo v t/půdní blok za rok jsou údaj který je možné získat 

z jiných, již zpracovaných podkladů. Je možné nahlédnout do mapové aplikace LPIS24, nebo erozní 

kalkulačka25. Hodnoty erozního smyvu byly také vypočteny pro větší část území ČR (orné půdy) v rámci 

projektu Voda v krajině26. Nevýhodou jmenovaných podkladů je nízká přesnost, která vychází z velkého 

měřítka, na kterém byly analýzy provedeny. Pro výpočet erozního smyvu stěžejní faktor délky a sklonu 

svahu (LS faktor) není obvykle dostatečně přesný, protože nezohledňuje charakter polních cest, 

příkopů a jiných lokálních morfologických jevů, které je vhodné do výpočtu zahrnout. Druhý hlavní 

důvod, proč nevycházet z dostupných již vypočtených hodnot erozního smyvu, je možnost posouzení 

efektivity navržených opatření. Tu je možné provést právě posouzením výpočtem erozního smyvu před 

a po návrhu opatření. 

2.10.1 Metodika výpočtu erozního ohrožení 
Byla použita metoda podle univerzální rovnice ztráty půdy USLE. V prostředí ArcGis jde o rastrovou 

analýzu, jejímž výsledkem je hodnota G, tedy celkový erozní smyv vyjádřený v t/ha/rok. Rovnice má 

následující členy: 

 

 
24 Veřejný registr půdy; dostupné na: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ 
25 Aplikace protierozní kalkulačka, dostupná na: https://kalkulacka.vumop.cz/app/? 
26 Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v české 
republice. 

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/
https://kalkulacka.vumop.cz/app/
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𝐺 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 

kde: 

G – je průměrná roční ztráta půdy (t / ha / rok), 

R – faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické energii, úhrnu a intenzitě erozně 

nebezpečných dešťů, 

K – faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu organické 

hmoty v ornici a propustnosti půdního profilu, 

L – faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí, 

S – faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí, 

C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité 

agrotechnice, 

P – faktor účinnosti protierozních opatření. 

2.10.1.1 Příprava podkladů pro výpočet 

R faktor 

Pro faktor R byla uvažována hodnota 40 MJ. ha-1. cm. h-1 (dle metodiky VÚMOP). Jedná se o erozní 

účinnost deště, která závisí na četnosti a výskytu srážek, jejich kinetické energii, intenzitě a úhrnu. 

K faktor 

Faktor erodovatelnosti půdy – K je jedním z faktorů univerzální rovnice ztráty půdy (USLE), který zde 

zastupuje půdní vlastnosti a charakteristiky, které se významně podílí na vzniku erozního procesu 

(zrnitost půdy, infiltrace a propustnost půdy, obsah humusu aj.). Faktor erodovatelnosti půdy byl 

přepočten podle klíče uváděného v metodice Ochrana zemědělské půdy před erozí27, na základě čísla 

hlavní půdní jednotky (HPJ) bonitační soustavy půd BPEJ. 

C faktor 

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) vyjadřuje vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy. Ten se 

projevuje jednak přímo ochranou povrchu půdy před destruktivním působením dopadajících 

dešťových kapek a zpomalováním rychlosti povrchového odtoku nebo nepřímo působením vegetace 

na půdní vlastnosti, zejména na pórovitost a propustnost, včetně omezení možnosti zanášení pórů 

jemnými půdními částicemi a mechanickým zpevněním půdy kořenovým systémem. Ochranný vliv 

vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu v době výskytu přívalových dešťů. Proto 

dokonalou protierozní ochranu představují porosty trav a jetelovin, zatímco běžným způsobem 

pěstované širokořádkové plodiny (kukuřice, okopaniny, sady a vinice) chrání půdu nedostatečně. 

Průměrné hodnoty C faktoru jednotlivých plodin byly převzaty z metodiky Ochrana zemědělské půdy 

před vodní erozí28. Hodnota C faktoru byla určena za předpokladu pravidelného střídání základních 

plodin pěstovaných na polích v ČR. Jde o pšenici oziminou, ječmen ozimý, kukuřice na zrno, kukuřice 

na siláž, řepka ozimá. Průměrná hodnota C faktoru za předpokladu tohoto osevního postupu činí 0.35. 

(Jde spíše o mírnější hodnotu, za předpokladu střídání pouze řepky a kukuřice by hodnota C faktoru 

byla 0.47, samotná kukuřice na siláž má C faktor 0.72) 

LS faktor 

 
27 Janeček a kol.; 2012 
28 Janeček a kol.; 2012 
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Topografický faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S), vyjadřuje vliv morfologie terénu na 

vznik a vývoj erozních procesů. Představuje poměr ztrát půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy 

na jednotkovém pozemku o délce 22,13 m se sklonem 9 %. Jako základní vstupní podklad pro výpočet 

LS faktoru slouží digitální model terénu (DMT) v rastrové podobě. Pro hydrologickou správnost 

digitálního modelu terénu byly provedeny potřebné korekce a opravy pomocí nástrojů GIS. Dále bylo 

využito databáze LPIS (MZe ČR) a databáze ZABAGED (ČUZK). Samotný výpočet LS faktoru byl proveden 

v programu ArcGis pomocí funkce raster calculator. Podle vzorce Mitášová et. al. (1998) 

𝐿𝑆 = (
𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘𝑢 ∙ 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑢ň𝑘𝑦2

22,13 ∙ 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑢ň𝑘𝑦
)

𝑚

∙ (
𝑠𝑖𝑛 (

𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 ∙ 𝜋
180 )

0,09
)

𝑛

 

Ještě před vytvořením rastru flow acumulation je potřeba upravit DMR. Ten musí zohlednit všechny 

potenciální překážky soustředěného odtoku, hlavně pak polní cesty s odvodněním příkopem. Tyto 

prvky častou nejsou rozeznatelné v DMR a rastr flow acumulation pak probíhá přes ně, přestože reálně 

dojde k přerušení dráhy toku. To může vést k nepřesnosti ve výpočtu LS faktoru. Obvykle směrem 

nahoru. Na následujících obrázcích je popsán tento problém i rozdíl mezi výsledkem obou způsobů. 

 
 

Půdní blok 3007/4 je z východu ohraničen polní 
cestou. 

Polní cesta má po obou stranách odvodnění 
příkopem, které přerušuje dráhu povrchového 
odtoku. 
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LS faktor vypočtený bez korekce, zahrnující vliv 
polních cest. Dráha soustředěného odtoku probíhá 
přez sousední pozemek. 

LS faktor se zohledněním vlivu polních cest. 

  
Hodnota erozního smyvu na předmětném pozemku 
dosahuje bez zohlednění polních cest hodnoty 
15.05 t/ha/rok. S ohledem na rozměry asklon 
pozemku jde o zjevnou chybu. 

Předmětný pozemek s vlivem polních cest dosahuje 
2.11 t/ha/rok. Tato hodnota je velmi blízká 
hodnotnám například z LPIS. 

 

 

2.10.2 Výsledky výpočtu erozního ohrožení 
Výpočet průměrné roční ztráty půdy je vyjádřen průměrnou hodnotou na upraveném půdním bloku. 

Úprava půdních bloků spočívá v rozdělení polygonu subpovodími použitými ve schématu 

srážkoodtokového modelu. Toto dělení je vhodné provést z důvodu často příliš velké plochy půdního 
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bloku. Průměrná hodnota ročního erozního smyvu na půdním bloku je často velikostí půdního bloku 

skreslena. Dochází k tomu, že pozemek s lokálně velmi silně ohroženou půdou je v průměru vyhovující, 

protože výsledná hodnota je vylepšena méně ohroženými plochami. Rozdělení podle hydrologických 

jednotek se jeví jako logické, protože navíc umožňuje se orientovat v odtokových poměrech a propojit 

informaci o erozním ohrožení s příslušnou vodní nádrží. 

Výsledky erozního ohrožení jsou prezentovány v přílohové tabulce, pro přehlednost je tabulky spojena 

s tabulkou erozního ohrožení po návrhu opatření a je tedy přílohou návrhové části: V uvedené výsledky 

představují erozní ohrožení při pěstování pšenice ozimé řepky, brambor, kukuřice a kombinace tří 

plodin (pšenice, řepka, kukuřice). 

Tabulka  B.2.3.1 ohrožení půdy vodní erozí 

Mapa   A.2.9.1 erozní ohrožení před návrhem opatření 

 

2.11 Analýza stavu hospodaření v povodí 

2.11.1 Zemědělství 
V povodí Radomilického potoka je dle LPIS evidováno 427 půdních bloků, jejich celková plocha činí 

4509 ha. Na zemědělské půdě hospodaří 59 hospodařících subjektů. A průměrná velikost půdního 

bloku je 10.6 ha. Níže je v grafu znázorněn přehled nejvýznamnějších hospodařících subjektů v povodí.  

 

 

Obrázek 2.11-1 Přehled nejvýznamnějších hospodařících subjektů v povodí Radomilického potoka 

 

2.11.2 Rybářství 
Analýza rybochovného hospodářství je popsána v kapitole Vodní prvky – rybniční soustava. Zde jsou 

přehledně zpracovány hospodařící subjekty včetně hlavních parametrů rybníků v povodí. V povodí jsou 

dva dominantní provozovatelé, Krajské školní Hospodářství a Rybářství Hluboká, s.r.o. Do budoucna 

Zemědělské družstvo NOVA 
Dříteň, 1418.03, 32%

Zemědělské obchodní 
družstvo Číčenice, 422.15, 

9%

Černěveský Háj, s.r.o., 
216.61, 5%Jan Staněk, 200.53, 4%

Agro Temelín, s.r.o., 488.78, 
11%

Agro Vodňany, a.s., 356.2, 
8%

Josef Prokop, 138.8, 3%

Zemcheba, s.r.o., 79.73, 2%

Michal Faktor, 103.53, 2%

Zemědělské družstvo Krč, 
170.42, 4%

Václav Novotný, 57.58, 1%

Pavel Vebr, 50.36, 1%

Michal Doležal, 72.88, 2%
Štěpán netík, 90.58, 2%

ostatní, 640.7, 14%
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vznikne další subjekt Obec Dříteň.  Vedle stávajících rybníků v majetku obce, má obec záměr na 

výstavbu nového rybníka blízko rybníka Jubilejní. 
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3 Závěr analytické části 
Povodí Radomilického potoka je člověkem silně ovlivněno. Změny v krajině nejsou doménou jen 

dvacátého století jako je tomu běžné v jiných částech ČR, naopak ovlivnění je spojeno s rybníkářstvím, 

které v povodí Radomilického potoka je intenzivně provozováno už od 13. století. Provoz rybniční 

soustavy vyžadoval řadu hradících a manipulačních objektů stejně tak jako kanály pro převod vody 

mezi rybníky a jednotlivými dílčími povodími. Existují i převody mimo povodí Blanice, směrem do 

povodí Vltavy. Dnes je většina těchto objektů nefunkční. Výjimkou je hradítko v ř.k. 8.29 na 

Radomilickém potoce, které po rekonstrukci plní funkci nahánění vody do rybníků pod Záblatím a dále 

pomáhá udržovat vhodnou hladinu podzemní vody v louce v bývalé zátopě rybníka Záblatského. Zde 

v závěru je tento objekt zmíněn, protože jde o opatření vhodné k regulaci odvodňovacích zařízení 

pozemků. Tento druh opatření je přitom v současné době jeden z vůbec nejdůležitějších prvků 

použitelných v boji se suchem. Odvodnění pozemků je v povodí Radomilického potoka plošně rozsáhlé 

a studii se podařilo zajistit situační výkresy odvodnění pozemků. Tento podklad byl částečně 

digitalizován a bude velmi důležitým vstupem do návrhové části.  

Ohrožení vodní erozí bylo vypočteno pro několik variant osevních postupů. Z posouzení lze zjistit 

pozemky nevhodné k pěstování erozně rizikových plodin a byly zjištěny pozemky s vyšší mírou erozního 

ohrožení. Poměrně plochý charakter terénu přispívá k obecně nižšímu eroznímu ohrožení, o 

bezproblémovosti vodní eroze ale v povodí Radomilického potoka mluvit nelze. K půdní erozi je 

potřeba zde přistupovat obzvlášť obezřetně, protože dotoková vzdálenost do nejbližší průtočné nádrže 

je u většiny pozemků velmi krátká. Zabahnění rybníků je přitom problém identifikovaný v části 

věnované rybniční soustavě.  

Hydrologická analýza povodí přinesla zajímavé závěry o vlivu rybníků na transformaci povodňové vlny. 

Plocha rybníků je v povodí natolik významná, že i když valná většina rybníků udržuje stálou hladinu na 

úrovni bezpečnostního přelivu, dochází k významné transformaci i vyšších N-letostí. Bezpečnostní 

přelivy větších rybníků (Strpský, Bělohůrecký) sice nejsou kapacitní pro převod vyšších N-letostí, hráze 

jsou ale zasazeny do terénu způsobem, který umožňuje převod průtoků nad kapacitu BP kolem hráze, 

aniž by hrozilo poškození. Tento jev pomáhá jak Strachovicím potenciálně ohroženým odtokem 

z Bělohůreckého rybníka, tak Číčenicím na dolním toku Radomilického potoka. 

 Byla zjištěna rizika spojená s povodňovým ohrožením na Radomilickém potoce, vážné ohrožení je 

v tomto směru pouze v lokalitě Číčenice. Jde ale o ohrožení reálné již při nižších povodňových 

průtocích. K ohrožení dochází již při průtoku 5 m3/s což je méně než Q5. Další ohrožení bylo zjištěno na 

L přítoku Radomilického potoka, kde nevhodné uspořádání propustku zhoršuje odtokové poměry 

v Radomilicích. Ovlivnění výší hladiny v prostoru EVL se ukázalo jako minimální. Další lokality ohrožené 

takzvanými přívalovými povodněmi jsou většinou již nějakým způsobem řešené. V ostatních případech 

bude pro tyto lokality řešení hledáno v návrhu opatření v krajině (zasakovací průlehy, meze a příkopy). 

Evropsky významná lokalita Radomilická mokřina potřebuje ke zlepšení svého stávajícího stavu 

zabránit dělení už takhle nízkého průtoku do více koryt. Návrh bude pravděpodobně směřovat 

k preferenci severní větve Radomilického potoka s úplným odstavením jižní větve. Budou posouzeny 

varianty přírodní s minimálním nárokem na vnější zásahy a varianta s aktivním managementem, která 

bude jakýmsi urychlením dosažení přírodního stavu. 
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