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1 CEHNICE 

V řešeném území se nachází několik drobných vodních toků, nejvýznamnějším z hlediska 

povodňového ohrožení obce je Cehnický potok (IDVT 10250386). Na Cehnickém potoce je před 

vstupem do zastavěného území realizována vodní nádrž Třtí a také suchá retenční nádrž, která se 

nachází jihozápadně od zástavby v blízkosti hranice s k.ú. Paračov. Další vodní nádrže se nacházejí 

v severovýchodní části katastru Cehnice kde protéká vodním tok Rybniční potok (IDVT 10239337). 

Celkem se zde nachází 9 vodních nádrží.  

Dle zjištění byla obec v minulosti ohrožována povodňovými průtoky na Cehnickém potoce. Toto 

ohrožení bylo minimalizováno realizací protipovodňových opatření, a to v podobě realizace suché 

retenční nádrže na vodním toku Cehnický potok a dále bylo provedeno zkapacitnění koryta toku 

v zástavbě. V současné době dle informací uvedených v ukončeních KoPÚ je zástavba obce 

chráněna na stoletou povodeň.  

V současné době je obec ohrožena pouze vznikem zrychleného povrchového odtoku, a to ze 

západních svahů. Tyto plochy však byly také řešeny v KoPÚ. 

V místní části Dunovice nebyly identifikovány žádné vodohospodářské problémy. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

OZO-001 – vymezená směr povrchového odtoku ohrožující zastavitelné (A6 dle ÚP obce) a zastavěné 

území obce zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí. V ÚP vymezen návrh plochy pro 

protipovodňová opatření – odvodňovací hrázky, jež budou součástí LBC 20. V KoPÚ lokalita řešena 

návrhem liniových biotechnických opatření.  

2. Protipovodňová ochrana 

Protipovodňová ochrana zástavby Cehnice byla řešena realizací protipovodňových opatření. Ohrožení 

zástavby ze západních svahů je řešeno návrhem liniových opatření vymezených v KoPÚ, které 

doporučujeme realizovat. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-101 až VN-105 – návrh na sebe navazujících průtočných vodních nádrží na vodním toku Cehnický 

pototok navrhovaných jižně od zástavby. Návrhy jsou převzaty z ukončených KoPÚ. Navrhovaná 

vodní nádrž VN-105 zasahuje do stávající vodní nádrže Třtí. Záměrem je zvětšení stávající vodní 

nádrže. Navrhovaná opatření budou mít především funkci zásobní a budou pravděpodobně využívané 

pro chov ryb. 

VN-106 – návrh na obnovu historické vodní plochy na bezejmenném vodním toku IDVT 10261636 (dle 

ZABAGED – Mladějovský potok) jihovýchodně od místní části Dunovice. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-016 - návrh revitalizace bezejmenného vodního toku IDVT 10252765. Revitalizací je myšleno 

odtrubnění a vytvoření přírodního mělkého koryta a břehy budou doplněné o liniovou vegetaci. 
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2 ČEJETICE 

Severní okraj zájmového území je lemován vodním tokem Otava, pro který jsou stanovena záplavová 

území i aktivní zóna. Největším přítokem Otavy je na území obce Čejetice Zorkovický potok (IDVT 

10267652). V obci se nachází řada vodních nádrží. Mezi největší vodní nádrže patří rybník Markovec, 

Nadvesný, Mlýnský, Starý atd. Významná soustava nádrží se nachází na Zorkovickém potoce, ale 

řada jich je situována i na ostatních tocích. 

Rozlivem vody z koryta toku Otavy, při povodňových událostech, je ohroženo několik objektů 

především na pravém břehu. K vybřežení vody z koryta toku dochází již při povodňovém průtoku Q5. 

Při vyšších průtocích Q20-Q100 dochází k ohrožení stávající zástavby. V k.ú. Čejetice je při 

povodňovém průtoku Q20 ohroženo 5 stavebních objektů a v k.ú. Sudoměřice u Čejetic 3 stavební 

objekty. V k.ú. Čejetice jsou v záplavovém území toku Otavy vymezeny dle ÚP zastavitelné plochy 

Z11, Z27 – plochy rekreace a sportovní zařízení. Ke snížení ohrožení zástavby rozlivem vod při 

povodňových průtocích není navrhováno žádné doporučení. 

Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí je riziko vyhodnoceno 

jako minimální.  

Územní plán nevymezuje žádná vodohospodářská opatření ovlivňující vodní režim krajiny.  

Potencionálním zdrojem ohrožení zástavby mohou být zatrubněné úseky vodních toků v intravilánu. 

V případě zanesení vtoku do zatrubnění při povodňových stavech hrozí rozliv do okolní zástavby. 

Takovéto úseky vodních toků se nachází v k.ú. Čejetice, Sudoměřice u Čejetic a Mladějovice. 

V řešeném území byly identifikovány 4 kritické body (dále KB) v k.ú. Čejetice (KB-001 – dle Povis 

KB 10802388, KB-002 – dle Povis KB 10802391), v k.ú. Mladějovice (KB-003 – dle Povis KB 

10802383) a v k.ú. Sudoměřice u Čejetic (KB-004 – dle Povis KB 10802860).  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Otavy a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-002 – potenciálně ohrožená lokalita vznikem zrychleného povrchového odtoku z plochy povodí, 

doporučujeme realizovat na svahu liniová biotechnická protierozní opatření a úpravu zemědělského 

hospodaření. 

KB-001 – kritický bod stanovený na bezejmenném vodním toku (IDVT 10267371 nad zástavbou 

místní části Přeborovice. Kritický bod byl vzhledem k zorněnému a sklonitému povodí vyhodnocen 

jako rizikový. Riziko také představuje zatrubněný úsek v zástavbě v délce 115 m. Pro zvýšení ochrany 

zástavby doporučujeme realizovat liniová protierozní opatření a úpravu zemědělského hospodaření na 

svazích nad zástavbou. 

KB-002 – kritický bod stanovený na bezejmenném vodním toku IDVT 10261098. Kritický bod byl 

vyhodnocen jako méně rizikový. Je doporučeno upravit zemědělské hospodaření na svazích nad 

zástavbou.  

KB-003 – kritický bod stanovený na bezejmenném vodním toku 10278716. Kritický bod byl 

vyhodnocen jako méně rizikový. Je doporučeno upravit zemědělské hospodaření na svazích nad 

zástavbou. 

KB-004 – kritický bod stanovený na vodním toku Mladějovický potok (IDVT 10261636). Kritický bod 

byl vyhodnocena jako méně rizikový. V povodí nad kritickým bodem jsou realizovány 2 větší vodní 

nádrže – Ovčácký rybník a Osek. V případě změny rizikovosti doporučujeme vypracování 
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hydrotechnického posouzení možnosti využití stávající vodní nádrže k transformaci povodňových 

průtoků.  

V případě požadavku na zvýšení protipovodňové ochrany zástavby podél vodního toku Otavy 

doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení. V rámci územní studie jejichž podrobnost 

je na jiné úrovni nebylo pro tuto oblast navrženo žádné opatření. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové plochy pro vodní nádrže nejsou vymezeny 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Úseky vodních toků k revitalizaci nejsou vymezeny. 
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3 ČEPŘOVICE  

Správním územím obce Čepřovice protéká Dubský potok (IDVT 10239155) a Čepřovický potok (IDVT 

10278528). Dubský potok pramení v severní části území a protéká směrem k jihu zastavěným 

územím k.ú. Čepřovice a dále západně od k.ú. Jiřetice a Koječín. Čepřovický potok protéká od severu 

k jihu a je pravostranným přítokem Dubského potoka. Soutok těchto dvou toků je u Čepřovického 

rybníka, mimo zastavěné území. V zájmovém území se nachází další menší vodní plochy 

v zastavěném území i mimo něj. 

V řešeném území byl identifikován 1 kritický bod (dále KB) v k. ú. Čepřovice (KB-05 – dle Povis KB 

10803000) na vodním toku Dubský potok (IDVT 10239155). Kritický bod byl vyhodnocen jako 

nerizikový pro níže ležící zástavbu. 

Územní plán nevymezuje žádná vodohospodářská opatření. 

V k.ú. Jiřetice u Čeprovic byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy, ve kterých nebyl navržen 

žádný vodohospodářský návrh. Pouze polní cesty. 

V k.ú. Koječín u Čeprovic byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy, ve kterých nebyl navržen 

žádný významnější vodohospodářský návrh. Lokálně však byly navrženy liniové prvky pro usměrnění 

odtoku vod. Podrobněji viz PSZ. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

2. Protipovodňová ochrana 

Pro zvýšení ochrany zástavby se doporučuje realizovat navržená opatření v PSZ v ukončených KoPÚ. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Není vymezena žádná lokalita. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Doporučujeme revitalizaci HOZ vedoucích v údolnicích v podobě jejich odtrubnění (bez grafického 

zákresu). 
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4 ČESTICE 

Severně od zástavby Čestic protéká vodní tok Peklov (IDVT 10100374), který má stanovená 

záplavová území. Do vodního toku Peklov se vlévá v katastrech obce několik významnějších přítoků - 

Hoslovický potok (IDVT 10256639), Němčický potok (IDVT 10252115), Čestický potok (10251920) a 

Nuzínský potok (IDVT 10269909). V jihovýchodní části, v k.ú. Nahořany u Čkyně, pramení vodní tok 

Starovský potok (IDVT 10273194) a vodní tok Nahořanský potok (IDVT 10273637).  

Z analýzy záplavového území vodního toku Peklov bylo zjištěno, že již při průtoku Q5 dochází 

k ohrožení několika stavebních objektů v blízkosti zástavby místní části Střídka a místní části  

U Mostu.  

V řešeném území byly stanoveny 3 kritické body (dále KB). KB-06 (dle Povis - ID 10803193) v k.ú. 

Čestice - kritický bod na bezejmenném vodním toku (IDVT 10251920). KB-07 (dle Povis ID 10802315) 

v k.ú. Počátky u Volyně - kritický bod na bezejmenném vodním toku (IDVT 10269909). KB-08 (dle 

Povis - ID 10803019) v k.ú. Střídka - kritický bod na bezejmenném vodním toku (IDVT 10252115). 

Všechny kritické body byly vyhodnoceny jako nerizikové pro níže ležící zástavbu. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Dodržovat zákonná omezení stanovená pro využívání ploch v záplavových území dle „Vodního 

zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 

V případě požadavku na zvýšení protipovodňové ochrany zástavby podél vodního toku Peklov 

doporučujeme zadat zpracování studie, která posoudí možnosti a navrhne konkrétní opatření. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-003, VN-004 – z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch (Z35, Z11 dle ÚP obce) 

v k. ú. Čestice. Hlavní funkcí těchto vodních ploch bude zachycení srážkových vod. Profily pro tyto 

nádrže nejsou vzhledem k morfologii terénu zcela ideální. Doporučujeme lokality podrobněji prověřit. 

Tyto nádrže byly převzaty pouze do bodového zákresu. 

VN-120 – návrh významné vodní nádrže na vodním toku Peklov, návrh převzatý z LAPV, jedná se o 

vodní nádrž s potenciálním objemem až 8 mil. m
3
. Navrhované opatření má být zdrojem vody pro 

nadlepšování průtoků ve zbývajícím úseku vodního toku Peklov a také i v přilehlém úseku vodního 

toku Volyňky. Hráz uvažované vodní nádrže se nachází v k.ú. Nihošovice. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

MOK-001 – návrh mokřadního biocentra v k.ú. Čestice východně od zástavby, které bude dotováno 

vodou z vodního toku 10276678. 

MOK-002 – návrh mokřadního biocentra v k.ú. Nahořany u Čkyně západně od zástavby Nahořany na 

bezejmenném vodním toku IDVT 10273637. 
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5 DOUBRAVICE 

Zástavba Doubravic leží na horizontu a vzhledem ke svému umístění není ohrožena přítokem 

povrchových vod z plochy povodí ani rozlivem vod z koryt vodních toků. V okolí zástavby pramení 

několik bezejmenných vodních toků, které jsou přítokem vodního toku Brložský potok (Rojický) IDVT 

10239007, který protéká v severní části katastru. Na tomto toku a jeho přítocích se nachází několik 

větších vodních nádrží (rybník Nový, rybník Kovašín, rybník Mostek, rybník Haltýř, rybník Obecní). 

Další vodní toky pramení jihovýchodně od zástavby Doubravice a pak také v k.ú- Nahošín. Jedná se o 

drobné vodní toky, které byly v minulosti v k.ú. Doubravice polních tratích nevhodně zatrubněny.  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. Významnější vodohospodářské problémy, které by ohrožovaly zástavbu nebyly 

identifikovány. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-007 až VN-009 – z územního plánu byly převzaty návrhy vodních ploch. Nové vodní plochy se 

navrhují východně od Doubravice (dva nové rybníky, dle ÚP 15, 16) a severně od sídla Doubravice je 

na Brložském potoce navržena vodní plocha (dle ÚP  17), která zasahuje cca 1/5 své plochy do 

správního území obce Blatná do k. ú. Milčice u Čekanic.  

Hlavní funkcí těchto vodních ploch bude zachycení srážkových vod. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-001 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10250837 v k.ú. 

Doubravice u Strakonic, který je v daném úseku v polní trati zatrubněn. Revitalizace bude spočívat 

v odtrubnění a vytvoření přírodního mělkého koryta s doprovodnou liniovou vegetací. 

REV-002 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10248114 v k.ú. 

Doubravice u Strakonic, který je v daném úseku v polní trati zatrubněn. Revitalizace bude spočívat 

v odtrubnění a vytvoření přírodního mělkého koryta s doprovodnou liniovou vegetací. 
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6 DRACHKOV 

Zástavbou obce protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10240062. Na toku se nacházejí 2 průtočné 

menší vodní nádrže (jedna na hranici zástavby západně a druhá na okraji zástavby jižně). Úsek toku 

mezi nádržemi je v zástavbě zatrubněn. Toto zatrubnění může v případě zvýšených průtoků 

představovat potenciální riziko. Na hranici zástavby byl na tomto bezejmenném VT stanoven kritický 

bod KB-009 (ID dle Povis 10803074). Rizikovost kritického bodu vzhledem k mnoha neznámým 

parametrům nebylo možné ani orientačně vyhodnotit. V povodí bezejmenného vodního toku IDVT 

10240062 existuje potenciál pro zpomalení odtoku v podobě realizace menších retenčních přehrážek. 

Tento záměr je však nutno prověřit podrobnějším posouzením. 

Z hlediska ohrožení zástavby je se jako potenciálně rizikové jeví jižní svahy. Rizikovost lze eliminovat 

úpravou způsobu zemědělského hospodaření, případně realizací biotechnických liniových opatření, 

které zpomalí a usměrní odtok vod z povodí. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

V případě zvýšení rizika ohrožení zástavby přítokem vod z povodí bezejmenného vodního toku IDVT 

10240062 doporučujeme zpracovat studii odtokových poměrů. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nebyl vymezeny žádné lokality. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-003 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 102400062, 

návrhem se rozumí intravilánová revitalizace přírodě blízkým způsobem včetně odtrubnění 

zatrubněného úseku v polní trati 

REV-004 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10240062, 

návrhem se rozumí vytvoření meandrujícího koryta s kapacitou Q30d s doplněním břehové liniové 

vegetace. 
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7 DRÁŽOV 

Zástavbou Drážova protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10283437, který je na několika úsecích 

v zástavbě zatrubněn. Na tomto bezejmenném toku byl na vstupu do zástavby stanoven také kritický 

bod KB-010 (dle POVIS 10802202), který byl vzhledem k velikosti povodí, které je z převážné části 

zatravněné, vyhodnocen jako méně rizikový. Severně od Drážova protéká vodní tok Hoslovický potok, 

do kterého se v katastrech obce vlévá několik bezejmenných vodotečí. Na Hoslovické potoce je 

realizováno několik menších vodních nádrží. Další toky protékají v blízkosti místní části Zálesí a 

Dobrš. Ani jedna tato místní část není ohrožena rozlivem vod z vodních toků. 

Z hlediska ohrožení zástavby vznikem problémového povrchového odtoku byly identifikovány dvě 

potenciálně problémové lokality. Jedna se nachází v místní části Kvásková OZO-009 a druhá u 

zástavby Drážov (OZO-012). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

PO-002 – z územního plánu byl převzat návrh opatření usměrňující odtok vod v podobě svodného 

příkopu (dle ÚP obce se jedná o veřejně prospěšná opatření VR 06). Je doporučeno podmínit 

zahájení nové výstavby realizací otevřeného příkopu, případně realizací dalších biotechnických 

opatření v ploše povodí (viz návrh část eroze). 

OZO-009 – vymezený směr problémového povrchového odtoku vod, doporučujeme před zahájením 

nové výstavby prověřit způsoby ochrany zástavby před přítokem povrchových vod. 

OZO-012 - vymezený směr odtoku vod a potenciálně ohrožené zastavitelné území, doporučujeme 

před zahájením nové výstavby prověřit způsoby ochrany zástavby před přítokem povrchových vod. 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. Významnější vodohospodářské problémy nebyly identifikovány. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-011 až VN-015 – z územního plánu byl převzat návrh pěti lokalit pro realizaci vodních nádrží (dle 

ÚP obce se jedná o veřejně prospěšná opatření VR 01 – VR 05). Navrženy jsou tři vodní plochy na 

Hoslovickém potoce (IDVT 10256639) v k.ú. Kváskovice u Drážova a po jedné vodní ploše 

jihozápadně od zástavby k.ú. Zálesí u Drážova a jihovýchodně od zástavby k.ú. Dobrš. Lokality 

doporučujeme podrobněji posoudit vzhledem k méně vhodným terénním podmínkám. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-005 – návrh revitalizace celého vodního toku IDVT 10243797 v k.ú. Dobrš a v k.ú.- Dřešín. 

V pramenné části toku je navrhovaná menší vodní nádrž VN-015. 
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8 DROUŽETICE 

Po východní katastrální hranici protéká Řepický potok (IDVT 10251421), který v průběhu trasy nabírá 

několik přítoků, které pramení v k.ú. Droužetice a Černíkov u Strakonic. Jižně od zástavby Droužetice 

protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10279033, na kterém je realizováno několik vodních nádrží. Na 

tomto toku pod vodní nádrží Podvesní rybník byl stanoven kritický bod KB-012, který byl vyhodnocen 

jako nerizikový. Z hlediska povrchového odtoku nebyla zástavba Droužetic vyhodnocena jako 

ohrožena přítokem povrchových – k zástavbě nevedou žádné dráhy soustředěného odtoku vod. 

Naproti tomu v místní části Černíkov jsou u zástavby ukončeny 2 dráhy soustředěného odtoku, které 

mohou představovat potenciální riziko. V ÚP je navíc vymezena v jedné této dráze nová zástavba, což 

riziko ohrožení v budoucnu zvýší. Tato problematická lokalita je zaznačena pod OZO-012. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

OZO-012 – dráha soustředěného odtoku ukončena na hranici stávající zástavby místní části Černíkov. 

V ÚP nově vymezené zastavitelné území v přímo v dráze soustředěného odtoku. Doporučujeme 

podmínit realizaci nové výstavby se současným řešením ochrany stávající i nové zástavby před 

povrchovým odtokem vod z plochy povodí. Možným návrhem je úprava zemědělského hospodaření 

na svahu nad zástavbou a realizace biotechnického liniového opatření, které zachytí, zpomalí, 

případně usměrní odtok vod z povodí. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. Významnější vodohospodářské problémy nebyly identifikovány. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-016 – z územního plánu byl převzat nové vodní plochy západně od Podvesního rybníka (bez 

kódování v ÚP) v k.ú. Droužetice na bezejmenném vodním toku (IDVT 10279033). Návrh byl graficky 

zpřesněn na základě digitálního modelu terénu. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-006 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10250632, vytvoření mělkého 

přírodního koryta, podél toku doplnění liniové vegetace. 

REV-007 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10279033, vytvoření mělkého 

přírodního koryta, podél toku doplnění liniové vegetace. 
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9 DŘEŠÍN 

Zájmovým územím protéká vodní tok Peklov, který působí v k.ú. Chvalšovice a Dřešín dlouhodobé 

opakující se problémy. Při zvýšených průtocích dochází k rozlivu a k ohrožení nemovitostí v blízkosti 

místní části Chvalšov a Chalupy. Rozlivem jsou ohroženy chatové objekty. 

Na vodním toku Peklov byl stanoven u místní části Chvalšovice kritický bod KB-013 (ID dle Povis 

10804391), který byl vyhodnocen jako rizikový pro zástavbu nacházející se v blízkosti toku po proudu. 

Vzhledem k velikosti sběrné plochy a návrhu opatření vymezeného v ÚP (protipovodňová úprava 

koryta toku v problémovém úseku) je doporučeno zpracovat vyhodnocení odtokových poměrů 

z celého povodí a nezaměřovat se pouze na konkrétní úsek toku v blízkosti zástavby. 

Další kritický bod KB-014 (ID dle Povis 10804394) byl stanoven na vodním toku IDVT 10274075, který 

byl vyhodnocen jako nerizikový. Posledním kritickým bodem, který byl v území stanoven je KB-015 (ID 

dle Povis 10802213), který se nachází na bezejmenném vodním toku IDVT 10266970, který se vlévá 

v problémové lokalitě do vodního toku Peklov, byl vyhodnocen jako rizikový. Toto povodí 

doporučujeme zahrnout do navrhované studie odtokových poměrů. 

Z hlediska problémů se zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí nebyly identifikovány 

žádné problémové lokality. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Nepovolovat nové stavby v problémových úsecích vodního toku Peklo. Doporučení zadat zpracování 

studie odtokových poměrů a na základě výsledků navrhnout konkrétní parametry navrhované úpravy 

koryta toku Peklov PO-101. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-101 - viz předchozí bod 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-017 až VN-020 – z územního plánu byl převzat návrh čtyř vodních ploch (dle ÚP obce VP.1 – 

VP.4). Nové vodní plochy v k.ú. Dřešín na bezejmenném levostranném přítoku Peklovského potoka 

(IDVT 10247015) budou sloužit jako průtočné rybníky s retenční a rybochovnou funkcí a pro zadržení 

odtoku přívalových srážek.  

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-005 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10243797. Mimo les budou 

vytvořeno mělké přírodní koryto s doprovodnou břehovou vegetací. 
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10 HLUPÍN 

Zástavbou obce Hlupín protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10250627, který je v zástavbě převážně 

zatrubněn. Tento bezejmenný tok je levostranným přítokem vodního toku Mečichovský potok (IDVT 

10274517), který do katastru obce přitéká z k.ú. Mečichov severozápadně od zástavby Hlupín. Dalším 

významnějším vodním tokem, který pramení východně od zástavby je bezejmenný vodní tok IDVT 

10273118 (dle dat ZABAGED Křižný potok).  

V katastru obce nebyly stanoveny žádné kritické body, pod kterými by hrozilo ohrožení zástavby 

z přívalových srážek a také nebyly identifikovány žádné problémy s povrchovým odtokem vod.  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-021 a VN-022 – z územní plánu byl převzat návrh 2 menších vodních ploch na Křižném potoce. 

Návrh VN-021 doporučujeme zpřesnit na základě podrobnějšího posouzení. 

VN-023 – z územní plánu byl převzat návrh větší vodní nádrže na Křižném potoce. Lokalita naskýtá 

větší potenciál. Doporučuje se zpracovat podrobnější posouzení, které stanoví technické parametry 

nádrže vzhledem k velikosti povodí.   

VN-024 – návrh větší průtočné vodní nádrže v k.ú. Hlupín na vodním toku Křižný potok (IDVT 

10273118) s funkcí zásobní a krajinotvornou. Velikost a účel nádrže doporučujeme podrobněji 

posoudit vzhledem k velikosti povodí a k uvažovaným záměrům vodních nádrží výše na toku. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-007 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10274517, úprava koryta, mírné 

rozmeandrování, doplnění liniové vegetace 

REV-008 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Mečichovský potok (IDVT 10274517, 

úprava koryta, mírné rozmeandrování, doplnění liniové vegetace. Návrh přechází do k.ú. Mečichov. 
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11 HORNÍ POŘÍČÍ 

Podél zástavby Horní Poříčí a zástavby místní části Dolní Poříčí protéká vodní tok Otava. Na tomto 

toku jsou stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že při povodňovém průtoku Q20 dochází 

k zatopení rekreačního areálu v nivě toku. Při průtoku Q100 jsou okrajově ohroženy i stavební objekty 

dále od toku. Toto ohrožení není významné. Do vodního toku Otavy se mimo katastr obce vlévá vodní 

tok Březový potok (IDVT 10272879), který kopíruje východní hranici katastru obce. 

Z hlediska problémů se zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí nebyly identifikovány 

žádné rizikové lokality. V katastrech obce nebyl stanoveny žádný kritický bod dle POVIS. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Otavy a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. V případě požadavku obce na zvýšení ochrany zástavby podél vodního toku Otavy 

se doporučuje zadat zpracování podrobnějšího posouzení. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové plochy pro umístění vodních nádrží nebyly vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-010 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10250626 v k.ú. Dolní Poříčí. 

REV-011 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Březový potok (IDVT 10272879). 

Vymezený úsek měří cca 6.1 km. Úsek k revitalizaci začíná na soutoku Březového potoku a Otavy a 

končí až na katastru obce Střelské Hoštice. Návrhem se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, 

podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro průtoky do Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové 

vegetace. 
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12 HOSLOVICE 

Zájmové území je poměrně hodně fragmentované a je tvořené převážně trvalými travními porosty a 

lesy. Tento stav pokryvu pozitivně ovlivňuje odtok a retenci vody v krajině. Zástavbou Hoslovic, ani 

místní části Hodějov a Škrobočov, neprotéká žádný vodní tok.  Jižně od Hoslovic protéká významnější 

vodní tok Hoslovický potok (IDVT 10256639), na kterém se nachází několik průtočných a bočních 

vodních nádrží.  Severně od zástavby pramení vodní tok Němčický potok (IDVT 10252115, na kterém 

se nachází menší průtočná vodní nádrž Hodějovský rybník. V severní části území v k.ú. Hodějov a 

Škrobočov pramení několik bezejmenný vodotečí, které jsou přítokem vodního toku Němčický potok. 

Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí nebyly identifikovány 

žádná riziková místa. 

V zájmovém území nebyly identifikovány žádné kritické body dle POVIS. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Nebylo navrženo. 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové lokality nebyly vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv, úprava hlavních odvodňovacích zařízení 

Není navrhováno. 
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13 HOŠTICE 

Zástavba Hoštic se nachází ve středu katastrálního území pod vrcholem Sosnovec. Okolí zástavby je 

tvořeno pouze trvalými travním porosty. Zorněné plochy se nacházejí na svazích západně a východně 

od obce a odtokově neohrožují zástavbu. Pod zástavbou pramení občasný bezejmenný vodní tok 

IDVT 10259435, do kterého se v blízkosti ČOV vlévá bezejmenný tok IDVT 10273342. Jižní části 

katastru dále protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10251750, na kterém se nacházejí 3 menší 

průtočné vodní nádrže. 

Z hlediska zrychleného povrchového odtoku může dojít k přítoku vod ze severu, kde se nachází svah 

ukloněný k zástavbě a tvoří se na něm jedna menší údolnice. Ohrožení není významné a v případě 

opakujících se problémů lze situaci řešit návrhem usměrňovacího liniového prvku v podobě příkopu.  

Jako problémové se z pohledu zrychleného odtoku vod jeví tři dráhy soustředěného odtoku, které jsou 

ukončené v pramenné části bezejmenného vodního toku IDVT 10267013, který pramení při východní 

hranici katastru. Tyto dráhy odtoku se nacházejí na zorněných pozemcích a v době přívalových srážek 

dochází ke vzniku povrchového odtoku, který zásobuje uvedený bezejmenný tok vodou i smytou 

ornicí. Dráhy odtoku jsou částečně řešeny návrhem lokálního biokoridoru LBK4 v uvedeného 

v ukončených KoPÚ. Návrh však neřešení lokalitu komplexně a doporučujeme kromě LBK4 realizovat 

další protierozních opatření uvedené v části EROZE. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Nebylo navrženo. 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové lokality nebyly vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv, úprava hlavních odvodňovacích zařízení 

REV-064 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10259435, revitalizace přechází 

do k.ú. Přechovice. Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního koryta, mírně 

meandrujícího, podél toku bude doplněna liniová vegetace. 
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14 CHRÁŠŤOVICE 

V zájmovém území pramení a protéká několik bezejmenných vodních toků, na kterých se nachází 

větší počet vodních nádrží. Největší z nich se nachází v k.ú. Klínovice a jedná se o VN Velké a Malé 

jezero. V k.ú. Chrášťovice je v jižní části realizována VN Chválovec a v severní VN Slatina. Celkově je 

území z pohledu zadržení (retence) vody v krajině hodnoceno velmi pozitivně. 

Vzhledem k charakteru morfologie terénu, způsobu hospodaření v krajině, stavu pokryvu a umístění 

zástavby bylo ohrožení zástavby vyhodnoceno zrychleným odtokem vod z plochy povodí nebo 

rozlivem vod z vodních toků jako méně rizikové. V území nebyly stanoveny ani kritické body dle 

POVIS.  

Lokálně může dojít k ojedinělým problémům, které doporučujeme řešit individuálně.  

V k.ú. Chrášťovice proběhly komplexní pozemkové úpravy, které v rámci zlepšení vodního režimu 

navrhly jednu vodní nádrž, která byla již realizována. 

V k.ú. Klínovice proběhly komplexní pozemkové úpravy, které v rámci úpravy vodního navrhly dvě 

vodohospodářská opatření (vodní nádrž a revitalizace části toku).   

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Nebylo navrženo. 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-119 – návrh vodní nádrže v k.ú. Klínovice, návrh převzatý z KoPÚ. 

4. Revitalizace vodních toků a niv, úprava hlavních odvodňovacích zařízení 

REV-012 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10273309 mezi 

vodními nádržemi Slatina a Nový rybník. Revitalizací je myšlena úprava potoční nivy, rozvolnění trasy 

koryta a v místě sníženin budou vybudovány tůně, úprava koryta bude doplněna o břehové porosty. 

REV-013 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10250710. 

Revitalizací je myšleno doplnění liniové břehové vegetace, případně drobné úpravy koryta toku.  

REV-014 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10256943. 

Revitalizace je myšleno doplnění liniové břehové vegetace, případně drobné úpravy koryta toku. 

REV-015 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10241200. 

Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření přírodního mělkého koryta a břehy budou doplněné o 

liniovou vegetaci. 

REV-112 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10265502. Návrh byl převzat 

z ukončených KoPÚ. Revitalizací je myšleno odtrubnění vymezeného úseku a vytvoření 

lichoběžníkového koryta s napojením okolního drenážního systému. 
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15 JINÍN 

Po hranici katastru Zorkovice – Jinín protéká vodní tok Zorkovický potok, který se v blízkosti silnice 

I/22 stáčí směrem na severovýchod. Vodní tok protéká části zástavby Zorkovice. Na toku se nachází v 

okolí Zorkovic několik bočních vodních nádrží. V severovýchodní části katastru Jinín jsou na toku 

Zorkovický potok realizovány dvě větší vodní nádrže (VN Malé Lipno, VN Velký stavičný rybník). 

V blízkosti VN Velký stavičný rybník se v polní trati nachází Starý rybník (jedná se o nebeskou vodní 

nádrž). 

Vzhledem k charakteru morfologie terénu, způsobu hospodaření v krajině, stavu pokryvu a umístnění 

zástavby bylo ohrožení zástavby vyhodnoceno zrychleným odtokem vod z plochy povodí nebo 

rozlivem vod z vodních toků jako méně rizikové. V území nebyly stanoveny ani kritické body dle 

POVIS.   

V území byly identifikované dráhy soustředěného odtoku, které jsou ukončeny v korytech toků nebo ve 

vodních nádržích. Tento stav představuje potenciální riziko zanášení. 

V obou katastrech proběhly v minulosti komplexní pozemkové úpravy, které navrhly pouze opatření 

v ploše povodí řešící protierozní ochranu. Vodohospodářská opatření navrhována nebyla. 

Identifikované problémové dráhy soustředěného odtoku byly v komplexních pozemkových úpravách 

řešeny formou návrhu nových polních cest s odvodněním. Doporučujeme realizovat uvedená opatření 

z plánu společných zařízení. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Nebylo navrženo. 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové lokality nebyly vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv, úprava hlavních odvodňovacích zařízení 

REV-016 – návrh revitalizace bezejmenného vodního toku IDVT 10252765. Revitalizací je myšleno 

odtrubnění a vytvoření přírodního mělkého koryta a břehy budou doplněné o liniovou vegetaci. 
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16 KALENICE 

Zástavbou obce protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10246146, který je v tomto úseku zatrubněn. Na 

vstupu do zástavby jsou na toku realizovány dvě vodní nádrže (VN Malý a VN Velký rybník) a výše 

v povodí je realizována ještě jedna menší vodní nádrž (VN Bosák). Jihovýchodně od zástavby se na 

toku nachází další menší vodní nádrž (bez názvu).  

Na bezejmenném toku IDVT 10246146, v místě vodní nádrže Malý rybník, byl stanoven kritický bod 

KB-016 (ID dle POVIS 10802225). Rizikovost kritického bodu nebylo možné erudovaně vyhodnotit bez 

podrobnějších podkladů o stavu zatrubnění a technických parametrů vodních nádrží. V případě 

problémů doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení, které vyhodnocení odtokové 

poměry a možnosti využití stávajících vodních nádrží k transformaci povodňových průtoků. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Nebylo navrženo. 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-107 – návrh nebeské vodní nádrže v údolnici jižně od zástavby obce. Návrh vychází z historických 

podkladů. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-017 – návrh revitalizace bezejmenného vodního toku IDVT 10260788. Revitalizaci je myšlena 

drobná směrová úprava koryta toku a doplnění liniové vegetace. 

REV-018 – návrh revitalizace bezejmenného vodního toku IDVT 10246146. Revitalizací je myšlena 

přírodě blízka úprava koryta, v místě sníženin budou vybudovány tůně, úprava koryta bude doplněna 

o břehové porosty. 
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17 KATOVICE 

Zástavbou obce protéká vodní tok Otava, pro který jsou stanovena záplavová území. Ze záplavového 

území vyplynulo, že rozlivem vod jsou některé stavební objekty ohroženy již při průtoku Q5. Při průtoku 

Q100 dochází k zatopení převážné části zástavby na pravém břehu.  

Dalším vodním tokem, který protéká katastrem a vlévá se do Otavy v zástavbě je vodní tok 

Novosedelský potok (IDVT 10256214). Východně pod zástavbou se do Otavy vlévá ještě bezejmenný 

vodní tok IDVT 10248897, který odvodňuje povodí nacházející se severně od zástavby. Na tomto 

bezejmenném toku je realizována jedna menší průtočná vodní nádrž v blízkosti zemědělského areálu. 

Nad touto nádrží je do toku zaústěno několik erozně ohrožených drah soustředěného odtoku, kterými 

je tok dotován splaveninami. 

Při západní hranici na bezejmenném vodním toku IDVT 10253331 byl stanoven kritický bod KB-017 

(dle Povis 10804727), který byl vyhodnocen jako nerizikový pro níže ležící zástavbu. 

Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí nebyly identifikovány 

žádná riziková místa. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Dodržovat zákonná omezení stanovená pro využívání ploch v záplavových území dle „Vodního 

zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-102 a PO-103 – vymezené problémové úseky na vodních tocích Otava a Novosedelský potok. Pro 

vymezené úseky doporučujeme zpracovat podrobnější posouzení, které zhodnotí možnosti zvýšení 

protipovodňové ochrany zástavby. Vhodným opatřením mohou být ochranné hráze realizované podél 

břehů. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-025 – z územního plánu byl převzat návrh vodní plochy na bezejmenném vodním toku (IDVT 

10248897). 

VN-078 – do území katastru Katovic zasahuje okrajově vymezená vodní nádrž na vodním toku 

Kolčavka (IDVT 10273271). Velikost nádrže doporučujeme ověřit podrobnějším posouzením na 

základě požadavků města Strakonic. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-011 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Březový potok (IDVT 10272879, který 

do katastru Katovic zasahuje pouze malým úsekem v severozápadní části katastru. Navrhovaný 

záměr následně zaujímá úsek toku v k.ú. Dolní Poříčí, k.ú Mnichov, k.ú. Horní Poříčí a k.ú. 

Střelskohoštická Lhota. 

REV-019 – REV-021 – návrh revitalizace vymezených úseků bezejmenného vodního toku IDVT 

10248897. Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku s doplněním liniové vegetace. 
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18 KLADRUBY 

Obec leží pod vrcholem Divoš v jižní části katastru. V době přívalových srážek vody odtékající z tohoto 

vrcholu směrem k zástavbě mohou představovat potenciální riziko. V jižní části zástavby se nachází 

v pramenné části bezejmenného toku IDVT 10248694 menší vodní nádrž. U této nádrže je stanoven 

kritický bod KB-018 (dle POVIS 10803841), který byl vyhodnocen jako nerizikový. Pod kritickým 

bodem se nenachází žádná zástavba. V severozápadní části katastru pramení vodní tok Dvorský 

potok (IDVT 10279201), na kterém se nachází jedna vodní nádrž (Podlesní rybník). Identifikovaným 

problémem vodních toků jsou chybějící ochranné zatravněné pásy a provádění orby až k břehové 

hraně. Některé úseky toků jsou také zatrubněny, např. bezejmenný tok IDVT 102489694. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Potenciálně rizikové z hlediska vzniku zrychleného povrchového odtoku vod byly stanoveny 

severozápadní svahy ukloněné směrem k zástavbě. Jako návrh opatření doporučujeme realizovat 

plošné zatravnění a upravit způsob zemědělského hospodaření, které vyloučí pěstování 

širokořádkových plodin. Návrhy protierozních opatření jsou blíže popsány v části EROZE. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nebyly vymezeny.  

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-022 – návrh revitalizace bezejmenného toku IDVT 10276218. Revitalizací je myšleno doplnění 

břehové vegetace 

REV-023 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Dvorský potok (IDVT 10279201). 

Revitalizací je myšleno snížení kapacity koryta, rozvolnění trasy a doplnění břehové vegetace. 

REV-024 – návrh revitalizace bezejmenného toku IDVT 10248694. Revitalizací je myšleno odtrubnění 

a vytvoření přírodě blízkého koryta s doplněním břehové vegetace. Vymezený úsek k revitalizace 

pokračuje i na k.ú. Novosedly u Strakonic. 
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19 KRASELOV 

V okolí zástavby Kraselov bylo v minulosti realizováno několik vodních nádrží, které přispívají 

k zadržení vody v krajině. V jižní části zástavby pramení vodní tok Smiradický potok (IDVT 1073849). 

V pramenné části se do tohoto toku, nad vodní nádrží U Kovaříku, vlévá bezejmenný vodní tok IDVT 

10260206, který odvodňuje celou jižní část katastru Kraselova. Na tomto bezejmenném toku jsou 

realizovány dvě vodní nádrže (VN Na hrobárně a VN Záluží). Okolní pozemky kolem zástavby jsou 

zatravněné, což přispívá k retenci a zpomalení odtoku vod. Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným 

povrchovým odtokem vod nebyly identifikovány žádná problémová místa. 

V katastru Kraselov se nacházejí další dvě sídla venkovského charakteru, jedná se o místní část 

Lhota u Svaté Anny a Milčice. Poblíž zástavby Lhoty u Svaté Anny pramení vodní tok Drachkovský 

potok (IDVT 10240062), na kterém je realizováno několik menších vodních nádrží.  

Z hlediska ohrožení zástavby povrchovým odtokem vod obou místních části nebyly identifkovány 

žádná problémová místa. 

V jihozápadní části území se nachází katastr Mladotice u Kraselova. V tomto katastru se nachází 

místní část Mladotice. V okolí zástavby se nachází několik menších vodních nebeských nádrží, které 

přispívají k retenci vody. Z hlediska ohrožení zástavby povrchovým odtokem nebyly identifikována 

žádná problémová místa. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

V území nebyly identifkovány žádné problémy. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-026 – návrh průtočné vodní nádrže, který vychází z územní plánu obce na vodním toku 

Smiradický potok (IDVT 1073849) ve východní části katastru. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-025 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Smiradický potok (IDVT 1073849). 

Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti koryta 

v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet 

k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás lze doplnit o prohlubně, tůně nebo menší vodní plochy, 

které budou periodicky zaplavovány. Takto revitalizovaný tok přispěje k retenci a zpomalení odtoku 

vod z území. 
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20 KREJNICE 

Zástavbou obce protéká bezejmenný vodní tok IDVT 12001011, který je v zástavě zatrubněn. 

V pramenné části je na toku realizována jedna menší vodní nádrž. Pod touto nádrží v blízkosti 

zemědělského areálu byl stanoven kritický bod KB-019 (dle Povis 10803119), který byl vzhledem 

k velikosti sběrného povodí a současného vyžití krajiny vyhodnocen jako méně rizikový.  Pozemky 

v okolí zástavby jsou zatravněné, což přispívá k retenci a zpomalení odtoku vod z povodí. Po 

východní hranici katastru protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10268054, který se vlévá do vodního 

toku Mačický potok (IDVT 10257646) těsně za hranicí katastru obce v k.ú. Volenice. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem nebyly identifikovány žádné 

problémové lokality. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Nejsou navrhována žádná opatření, pouze se doporučuje realizovat navrhována opatření uvedená 

v části EROZE, která budou mít vliv na zvýšení retence a zpomalení odtoku vod z povodí. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-027 a VN-028 – v územním plánu obce vymezeny návrhy dvou vodních nádrží v suché údolnici. 

Uvedené záměry doporučujeme vzhledem k morfologii terénu podrobněji posoudit. Návrhy záměrů 

jsou převzaty pouze do bodové zákresu. 

VN-029 až VN-032 – v územním plánu obce vymezeny návrhy vodních nádrží. Dvě nádrže se jsou 

navrhovány v pramenné části bezejmenného vodního toku IDVT 10265829 a další dvě jsou 

navrhovány jako průtočné přímo na vodním toku IDVT 10265829. Všechny tyto čtyři záměry 

doporučujeme vzhledem k morfologii terénu podrobněji posoudit. Návrhy záměrů jsou převzaty pouze 

do bodového zákresu. 

VN-033 – v územním plánu obce vymezen návrh boční vodní nádrže, která bude napájena z vodního 

toku IDVT 10268054. Na základě posouzení modelu terénu je doporučeno zvážit změnu záměru na 

návrh průtočné vodní nádrže s funkcí zásobní a krajinotvornou. Návrh upraven do zákresu – viz 

grafická část. 

VN-034 – v územním plánu obce vymezen návrh boční vodní nádrže před soutokem dvou 

bezejmenných vodních toků IDVT 10268054 a IDVT 10251533. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Není navrhováno. 
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21 KRTY-HRADEC 

Zástavbou obce protéká vodní tok Kolčava (IDVT 10273271), na kterém jsou realizovány 3 větší vodní 

nádrže (VN Hradecký rybník, VN Veský rybník a VN Novokrtský rybník). Severně od zástavby se do 

vodního toku Kolčava vlévá vodní tok Mnichovský potok (IDVT 10262290), na kterém je při 

severozápadní hranici katastru realizována další větší vodní nádrž. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod nebyly v území identifikovány 

žádná problémová místa. 

V území se nacházejí další drobné bezejmenné vodní toky, které jsou upravené, napřímené, částečně 

zatrubněné, s minimálním výskytem doprovodné zeleně. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-035, VN-036 - z územního plánu byl převzat návrh dvou vodních ploch v k.ú. Krty u Strakonic (F1, 

F2 dle ÚP obce). Navržené plochy jsou situovány na bezejmenném vodním toku (IDVT 10242201) 

jižně od zastavěného území obce. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-026 a REV-027 – návrh revitalizace vymezených úseku bezejmenného vodního toku IDVT 

10242201. Revitalizací je myšleno mírné rozvolněný trasy koryta a doplnění břehové vegetace. 

REV-028 – návrh revitalizace bezejmenného vodního toku IDVT 10248350). Revitalizací je myšleno 

odtrubnění zatrubněho úseku, vytvoření přírodního mírně meandrujícího koryta a doplnění břehové 

liniové vegetace. 

REV-029 – návrh revitalizace bezejmenného vodního toku IDVT 10256479. Revitalizací je myšleno 

mírné rozvolnění trasy koryta a doplnění břehové vegetace. 

REV-30 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Mnichovský potok (IDVT 10256476). 

Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti koryta 

v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet 

k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás lze doplnit o prohlubně, tůně nebo menší vodní plochy, 

které budou periodicky zaplavovány 

 

  



26 

 

22 KUŘIMANY 

Poblíž zástavby obce protéká vodní tok Třešovický potok (IDVT 10280854). Do Třešovického potoku 

se v jižní části katastru vlévají dvě bezejmenné vodoteče, které protékají lesním porostem, který se 

rozprostírá v jižní části. 

Pozemky v okolí zástavby jsou udržované jako trvalý travní porost, což přispívá k retenci a zpomalení 

odtoku vod. Na pozemcích nebyly identifikovány žádné dráhy soustředěného odtoku, které by 

ohrožovaly zástavbu. Potenciálně rizikový se může jevit západní svah ukloněný k obci, na kterém 

může vzniknou plošný povrchový odtok. Nebezpečí spíše hrozí z nedořešení odvedení vod mimo 

zástavbu. Lokalita je označena pod ID OZO-019. 

Na vodním toku Třešovický potok je negativně hodnoceno provedené zatrubnění, na které se nachází 

skládka odpadu. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-019 – lokalitu řeší ukončené komplexní pozemkové úpravy návrhy liniových opatření. 

Doporučujeme navrhovaná opatření realizovat. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-037 a VN-038 – návrh vodních ploch v k.ú. Kuřimany na Třešovickém potoce (IDVT 10280854) 

s funkcí zásobní a krajinotvornou. Záměr je nutno podrobněji posoudit. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-098 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10280854, návrh zasahuje až do 

k.ú. Třešovice. Revitalizací je myšleno rozvolnění napřímené a regulované trasy toku, zvýšení 

členitosti dna, doplnění menších průtočných tůní a provedení výsadby doprovodné vegetace. 
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23 KVÁSKOVICE 

Podél zástavby obce protéká vodní tok Cehnický potok (IDVT 10250386). Tento tok byl v minulosti 

negativně ovlivněn, a to v podobě napřímení a usměrnění koryta z důvodu zemědělského využití nivy. 

Severně od zástavby byla na Cehnickém potoce realizována jedna boční a jedna průtoční vodní 

nádrž. Další vodní nádrže se nacházejí na přítocích Cehnického potoka v blízkosti zástavby a pak 

dále pod vrcholem Kváskovická hůrka. 

Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí nebo rozlivem vod 

z vodních toků nebyly zjištěny žádné významnější problémy nebo ohrožení, a to i přesto, že v blízkosti 

zástavby byly stanoveny dva kritické body KB-020 (dle Povis 10802008) a KB-021 (dle Povis 

10802010). Oba kritické body byly vyhodnoceny jako nerizikové. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-039 – návrh obnovy historické vodní plochy v k.ú. Kváskovice na Cehnickém potoce (IDVT 

10250386). Návrhem bude průtočná vodní nádrž s retenční funkcí se zapojením nivy vodního toku.  

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-031 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10250386. Revitalizací je 

myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti koryta v podélném i 

příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tvz. meandrový pás, kde bude docházet k samovolnému 

vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší vodní plochy, které budou 

periodicky zaplavovány. Takto revitalizovaný tok přispěje k retenci a zpomalení odtoku vod z území. 

REV-032 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10250386 (podél zástavby 

obce). Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava, která kromě zvýšení ekologické hodnoty posílí 

estetickou hodnotu toku s možností využití k volnočasovým aktivitám.  

REV-033 – návrh revitalizace občasného vodního toku IDVT 10243922. Revitalizací je myšlena 

drobná přírodě blízká úprava koryta toku a vytvoření ochranného zatravněného pásu, ve kterém bude 

vysazena stromová nebo keřová vegetace. 

REV-034 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDT 1020049. Revitalizací je myšlena 

přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti koryta v podélném i příčném profilu. 

Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet k samovolnému vývoji koryta. 

Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší vodní plochy, které budou periodicky 

zaplavovány. Takto revitalizovaný tok přispěje k retenci a zpomalení odtoku vod z území. 

REV-035 a REV-036 – návrh revitalizace vodních toků IDVT 10253897 a IDVT 10281549. Revitalizací 

je myšleno odtrubnění a vytvoření jednoduchého lichoběžníkového koryta doplněného o liniovou 

vegetaci.  

REV-037 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10269232. v katastru obce se nachází pouze krátký 

úsek, zbývající úsek leží na katastru obce Skály u Kváskovic.  
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24 LIBĚTICE 

Jižní části zástavby protéká občasná vodoteč IDVT 10279304, která je v úseku vedoucí zástavbou 

zatrubněná.  Toto zatrubnění může představovat riziko v případě výskytu přívalových dešťů. Kapacita 

ani stav zatrubnění nebyl v ÚSK posuzován. Západně od zástavby protéká další občasná vodoteč 

IDVT 10250052, do které jsou zaústěny meliorace odvodňující západní svahy.   

Pozemky v okolí obce jsou zatravněné s výskytem mezí a remízku, což pozitivně přispívá ke 

zpomalení odtoku vody z povodí. Z hlediska vzniku problémového plošného nebo soustředěného 

odtoku nebyly identifikována žádná významně problémová místa. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována, nebyly identifikovány významné vodohospodářské problémy. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nebyly vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Není navrhována. 
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25 LITOCHOVICE 

Zájmové území je tvořeno třemi katastry – Neuslužice a Litochovice u Volyně, které odtokově na sebe 

navazují a Střítež u Volyně.  

Středem Neuslužic a Litochovic protéká vodní tok IDVT 10251348, který odvodňuje převážnou část 

území katastru Neuslužice a následně protéká zástavbou Litochovic. Na tomto vodním toku jsou 

realizovány 2 vodní nádrže. Jedna se nachází na hranici zástavby a druhá v zástavbě Litochovic. 

Z hlediska vzniku zrychleného povrchového odtoku byly stanoveny 2 kritické body KB-023 (dle Povis 

10802718) a KB-022 (dle Povis 10802716). KB-023 je stanoven na hranici zástavby na vodním toku 

IDVT 10251348, který protéká zástavbou Litochovic od severu k jihu. Tento kritický bod KB-023 byl 

vyhodnocen jako potenciálně rizikový, protože v zástavbě je tok zatrubněn. Druhý kritický bod KB-011 

byl stanoven na vodním toku IDVT 10241738 v místě hrázového profilu menší vodní nádrže. Tento 

kritický bod byl také vyhodnocen jako potenciálně rizikový pro níže ležící zástavbu obce. 

Jižně od zástavby Litochovic je negativně hodnocen vodní tok IDVT 10251348, který je usměrněn, 

napřímen, jeho hydromorfologický stav lze hodnotit jako poškozený.  

Místní část Střítež (k.ú. Střítež u Volyně) je odvodňována vodním tokem Čepřovický potok (IDVT 

10278528). Na tomto toku jsou v zástavbě realizovány 2 vodní nádrže. Z hlediska identifikace drah 

soustředěného odtoku vod potenciálně ohrožující zástavby bylu identifikovány 2 potenciálně 

problémové lokality OZO-035 a OZO-036. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-035 a OZO-036 – doporučujeme realizovat v ploše nové meze a remízky, které zvýše retenční 

schopnost povodí. 

KB-022 a KB-023 - doporučuje se prověřit na základě hydrotechnické posouzení možnost využití 

stávajících vodních nádrží na vodním toku IDVT 10251348 a IDVT 10241738 k pozitivnímu ovlivnění 

velikosti povodňových průtoků vzniklých z přívalových srážek. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nejsou vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-038 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10251348. Revitalizací je 

myšlena celková úprava trasy koryta s větším propojením nivy a doplněním o drobné prohlubně nebo 

tůně, které budou periodicky zaplavovány. 
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26 MALENICE 

Středem obce Malenice protéká vodní tok Volyňka, na kterém jsou stanovena záplavová území, ze 

kterého vyplynulo, že rozlivem vod při Q100 je zatopena větší část zástavby obce. Do Volyňky se na 

území obce vlévá několik přítoků, nejvýznamnější z nich je vodní tok Radhostický potok (IDVT 

10245252. 

Na území obce byly stanoveny dva kritické body KB-024 (ID dle Povis 10802551) na vodním toku 

IDVT 10275659) a KB-025 (ID dle Povis 10802550) na vodním toku IDVT 10239377). Oba kritické 

body byly vyhodnoceny jako potenciálně rizikové pro níže ležící zástavbu. 

Dle informací z ukončených komplexních pozemkových úprav je zájmové území opakovaně 

postihováno povodněmi, a to včetně zastavěné části obce. V minulosti byla zpracována studie 

odtokových poměrů v povodí Radhostického potoka (2003) a pozemková úprava na tuto studii 

navázala. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňka a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-104 – vymezený rizikový úsek na vodním toku Volyňka. Doporučuje se řešit zvýšení 

protipovodňové ochrany zadáním podrobnějšího posouzení. 

SRN-101 – návrh retenční nádrže na vodním toku Radhostický potok (IDVT 10245252) v jihovýchodní 

části katastru. Návrh převzatý z ÚP. 

SRN-102 až SRN-104 – návrh suché retenční nádrže na vodním toku IDVT 10275659, návrh řeší 

riziko ohrožení zástavby – KB-024, převzato z ÚP 

SRN-105 – návrh retenční nádrže na vodním toku IDVT 10239377, návrh převzatý z ÚP, návrh řeší 

riziko ohrožení zástavby KB-025 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové plochy nejsou navrhovány. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-039 a REV-040 – návrh revitalizace vymezených úseků vodního toku IDVT 10239377, návrh 

převzatý z ÚP. 
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27 MEČICHOV 

Středem zástavby protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10269452 a v jižní části zástavby pak 

Mečichovský potok IDVT 10274517. Oba toky jsou v zástavbě vedeny převážně v zatrubnění, což 

může představovat potenciální riziko ohrožení zástavby. Potenciální rizikovost mohou dokládat také 

kritické body KB-026 (ID dle Povis 10801320) a KB-027 (ID dle Povis 10801318), které jsou stanoveny 

na obou tocích na hranici zástavby. V povodí obou toků se nacházejí menší vodní nádrže, pozemky 

jsou převážně zatravněné s menším výskytem lesních porostů. Tento stav může pozitivně ovlivnit 

odtok vod z povodí. Pro stanovení konkrétní rizikovosti ohrožení zástavby je nutné zadat podrobnější 

hydrotechnické posouzení zatrubněních úseků.  

Velmi pozitivně z hlediska zadržení vody v krajině je hodnocena východní část území katastru, kde se 

nachází větší počet vodních nádrží. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

KB-026 a KB-027 – doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení, které vyhodnotí rizika 

a navrhne případné úpravy, které budou mít vliv na odtokové poměry území. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové plochy nebyl vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-009 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Mečichovský potok (IDVT 10274517). 

Revitalizací je myšlena úprava koryta, mírné rozmeandrování, doplnění liniové vegetace. Návrh 

přechází do k.ú. Hlupín. 

REV-041 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10274376. Revitalizací je 

myšleno mírné rozvolnění trasy koryta, doplnění ochranných travnatých pásů jako ochrana před 

splachy z polí. 
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28 MILEJOVICE 

Zástavbu obce odvodňuje vodní tok Svaryšovský potok (IDVT 10263024), na kterém se nachází 

v zástavbě menší vodní nádrž. Dalším významnějším vodním tokem je Sudkovický potok (IDVT 

10267652), který protéká východní části katastru.  

Z hlediska problému s povrchovým odtokem byla dle informací uvedených v ÚP označena jedná 

lokalita OZO-101.  

Významnější problémy na tocích nebyly na území obce identifikovány. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-004 – návrh záchytného a svodného příkopu jako protipovodňové opatření chránící východní část 

zástavby obce. Návrh byl vymezen v KoPÚ a V ÚP. Návrh opatření řeší problematický přítok vod 

z jižních svahů (OZO-101) 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-045 až VN-048 – návrh 4 průtočných vodních nádrží na vodním toku Sudkovický potok (IDVT 

10267652) s funkcí zásobní a krajinotvornou. Návrhy byly převzaty z ÚP. V ukončených komplexních 

pozemkových úpravách nebyly tyto plochy řešeny. 

VN-049 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Sudkovický potok (IDVT 10267652) s funkcí 

zásobní. Návrh byl převzat z ÚP. Tato plocha se vzhledem k morfologii terénu nejeví jako ideální. 

Doporučujeme tuto lokalitu podrobněji posoudit. Lokalita byla zakreslena pouze do bodového zákresu. 

VN-050 – návrh několika vodních ploch na vodním toku IDVT 10275118. Návrh byl převzat z ÚP. Tato 

lokalita se nejeví vzhledem k morfologii terénu ideálně pro umístění vodních ploch. Doporučujeme tuto 

lokalitu zpřesnit podrobnějším posouzením. Lokalita byla zakreslena pouze do bodového zákresu. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Není navrhována. 
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29 MILOŇOVICE 

Jižně od zástavby Miloňovic pramení vodní tok IDVT 10272429, na kterém je v pramenné části 

realizována jedna menší vodní nádrž. Tento vodní tok je pod vodní nádrži usměrněn a napřímen.  

Z hlediska ohrožení zástavby povrchovým odtokem může potenciální riziko představovat zalesněný 

svah severně nad zástavbou. Případné problémy doporučujeme řešit individuálně.  

Místní části Nová Ves protéká vodní tok IDVT 10258570, který je od pramenné části až k zástavbě 

veden v lichoběžníkovém korytě, ale od zástavby přechází v zatrubnění, které vede až na hranici 

katastrálního území.  

V k.ú. Sudkovice proběhly v minulosti komplexní pozemkové úpravy, které řešily vodní režim krajiny. 

Návrhy opatření z PSZ doporučujeme realizovat. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-108 – návrh vodní nádrže v suché údolnici severovýchodně od zástavby Miloňovic. Návrh převzatý 

z ÚP. Doporučujeme realizovat vodní nádrž se stálou hladinou. 

VN-109 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku IDVT 10272429. Na tomto vodním toku jsou 

v ÚP vymezeny 2 plochy pro realizaci vodních nádrží blíže k obci. Doporučujeme spíše tuto lokalitu, 

která se nachází při hranici katastru. 

VN-053 – návrh průtočné vodní nádrže na soutoku vodních toků IDVT 10263024 a IDVT 10258570. 

Návrh byl převzat z ÚP a mírně úpraven dle morfologie terénu. 

VN-054 – návrh pravděpodobně boční vodní nádrže napájené z vodního toku IDVT 10267652. Návrh 

převzat z ÚP. Lokalita zakreslena pouze bodově. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-042 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10272429. Revitalizací je 

myšleno rozvolnění trasy koryta, doplnění menších průtočných tůní, provedení výsadby podél toku. 

REV-042 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10258570. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění v současné době zatrubněného úseku, vytvoření mělkého přírodního koryta a 

doplnění liniové vegetace. 
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30 MNICHOV 

Nad zástavbou obce se nachází větší vodní nádrž – Velký mnichovský rybník. Jedná se o vodní 

nádrž, do které je zaústěno několik bezejmenných vodotečí, které odvodňují severovýchodní část 

katastru a také část katastru Zadní Zborovice. Evidovaným odtokem je z vodní nádrže vodní tok IDVT 

10262290, který se vlévá do vodního toku Kolčava mimo hranici katastru. Na hranici zástavby byl na 

odtoku z vodní nádrže stanoven kritický bod KB-028 (ID dlel Povis 10801882), který byl vyhodnocen 

jako nerizikový pro níže ležící zástavbu. Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým 

odtokem nebyla identifikována žádná problémová místa. 

Na území katastru obce najdeme další vodní toky, na kterých se nachází větší počet menších vodních 

nádrží. Na vodních tocích na území katastru nebyly identifikovány významnější vodohospodářské 

problémy. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována, nebyly identifikovány žádné významnější vodohospodářské problémy. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-55 – návrh menší průtočné vodní nádrže na bezejmenném vodním toku IDVT 10247306 s funkcí 

zásobní a krajinotvornou. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-011 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Březový potok (IDVT 10272879), který 

protéká podél jihozápadní hranice katastru obce. Revitalizace zaujímá úsek délky cca 6.1 km. Úsek 

k revitalizaci začíná na soutoku Březového potoku a Otavy a končí až na katastru obce Střelské 

Hoštice. Návrhem se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého 

koryta pro průtoky do Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 

REV-044 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10279031. Revitalizací je 

myšleno mírné rozvolnění trasy koryty s doplněním objektů zvyšující členitost koryta. Podél toku bude 

doplněna liniová vegetace. 

REV-045 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10260628. Revitalizací je 

myšleno mírné rozvolnění trasy koryty s doplněním objektů zvyšující členitost koryta.  Podél toku bude 

doplněna liniová vegetace. 

REV-046 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10260628. Revitalizací je myšleno odtrubnění 

pramenné části toku a vytvoření mělkého přírodního koryta, zbývající úsek toku bude mírně upraven 

v podobě zvýšení členitosti koryta, podél toku bude doplněna liniová vegetace. 

 
 

  



35 

 

31 MUTĚNICE 

Zástavba obce leží v nivě vodního toku Volyňka, na kterém jsou stanovena záplavová území. Ze 

záplavového území vyplývá, že rozlivem vod jsou ohroženy především chatové objekty, lokálně i jiné 

stavební objekty. Do Volyňky se na území obce vlévá vodní tok Smiradický potok (IDVT 10273849).  

Z hlediska zrychleného povrchové odtoku nebyla na území obce identifikována žádná problémová 

místa.  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňka a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-105 - vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňka (IDVT 10100077) v k.ú. Mutěnice  

u Strakonic. K ohrožení stavebních objektů na levém břehu Volyňky dochází při povodňovém průtoku 

Q20-Q100. Při průtoku Q20 jsou ohroženy především objekty pro rekreaci (zahrady a chaty)  

v nezastavěném území dle ÚP. V případě požadavku na zvýšení ochrany zástavby je doporučeno 

zadat zpracování studie, která prověří možnosti zvýšení ochrany. V tomto úseku vodního toku Volyňka 

je při povodňových událostech ohrožena také zástavba na území obce Radošovice a města 

Strakonice.  

V případě dalších kroků, např. zpracování studie za účelem prověření možností zvýšení povodňové 

ochrany, doporučujeme koordinaci. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-110 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Smiradický potok IDVT 10273849 s funkcí 

zásobní a krajinotvornou jihozápadně od zástavby obce. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Není navrhována. 
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32 NEBŘEHOVICE 

Jižně od zástavby protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10273232, který odvodňuje celé zájmové 

území. Na tomto toku a jeho občasném přítoku se nachází několik menších vodních nádrží. Větší 

vodní nádrž je realizována východně při hranici katastru. Vodní tok IDVT 10273232, který je vedený 

v polní trati je napřímen s minimem doprovodné zeleně. 

S ohledem na konfiguraci terénu byly vyhodnoceny dvě lokalita k řešení, které můžou potenciálně 

ohrožovat přítokem povrchových vod zastavěné území Nebřehovic (OZO-020) a zastavěné území 

místní části Zadní Ptákovice (OZO-101).  

Dále je na území obce, v blízkosti zemědělského areálu, stanoven kritický bod KB-029 (ID dle Povis 

10803056), který byl vyhodnocen jako nerizikový.  

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-020 a OZO-101 – doporučeno řešit individuálně v případě opakujících se problémů zadáním 

podrobnějšího řešení. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové vodní plochy nejsou v území vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-047 a REV-048 – návrh revitalizace dvou vymezených úseku vodního toku IDVT 10273232. 

Revitalizací je myšleno rozvolnění trasy koryta, doplnění menších průtočných tůní v blízkosti stávající 

vodní nádrže Volyňský rybník a VN na při hranici katastru, součástí bude tako provedení výsadby 

podél toku. 
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33 NĚMČICE 

Zástavbou obce protéká Němčický potok (IDVT 10252115), na kterém je realizovaná ve středu obce 

vodní nádrž Němčický rybník. Do této vodní nádrže je dále zaústěn bezejmenný přítok IDVT 

10267109, který odvodňuje severní část katastru obce. Na obout těchto tocích, na hranici zástavby, 

jsou stanoveny kritické body KB-030 (dle Povis 10802309) a KB-031 (dle Povis 10802310). Oba 

kritické body byly vyhodnoceny jako rizikové pro níže ležící zástavbu.  

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod byly na území obce identifikovány 

2 problémové lokality. První se nacházejí v jihozápadní části zástavby (OZO-021) a druhá lokalita se 

nachází severovýchodní části zástavby (OZO-022).  

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

SRN-106 – návrh suché retenční nádrže na hranici zástavby na vodním toku Němčický potok. Návrh 

opatření řeší riziko ohrožení zástavby (KB-030) zrychleným odtokem vod z povodí. Návrh byl převzat 

z KoPÚ. 

KB-030 – v povodí kritického bodu je navrhováno v rámci KoPÚ liniová opatření (polní cesty) a svodný 

průleh. Tato opatření zpomalí a usměrní odtok vod (pozn. podrobněji viz část EROZE). 

KB-031 – v povodí kritického bodu je navrhováno v rámci KoPÚ zatravnění stávajících zorněných 

pozemků. Tento návrh zvýší retenční schopnost povodí (pozn. grafiky nezakresleno). 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-111 – návrh na rozšíření stávající vodní plochy. Návrh byl převzat z KoPÚ. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

MOK-003 – návrh mokřadu ve vymezeném úseku údolnice při jižní hranici katastru. 
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34 NĚMĚTICE 

Podél jižní části zástavby obce protéká vodní tok Peklov (IDVT 10100374), pro který jsou stanovena 

záplavová území. Z analýzy záplavového území vyplynulo, že je rozlivem vod ohroženo několik 

nemovitostí v blízkosti toku. Vodní tok Peklov se vlévá při východním okraji zástavby do vodního toku 

Volyňka (IDVT 10100077), který má také stanovena záplavová území. V blízkosti soutoku těchto toků 

je rozlivem vod ohroženo cca 5 nemovitostí. V zástavbě se do vodního toku Peklov vlévá jeden 

bezejmenný vodní tok IDVT 10261395, na kterém byl stanoven kritický bod KB-032 (dle Povis 

10802203). Vzhledem k tomu, že se v povodí toku nacházejí zorněné pozemky a tok je v zástavbě 

veden v korytě, které se 2x lomí téměř do pravého úhlu, bylo stanoveno ohrožení 2-3 nemovitostí  

pod tímto kritickým bodem.  

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Peklov a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-106 – vymezený rizikový úsek vodního toku Peklov, dle ÚP jsou v okolí toku a na toku navrhována 

protipovodňová opatření. Doporučujeme zadat studii, která prověří účelnost a technické parametry 

navrhovaných záměrů (PO-006). 

KB-032 – v případě opakujících se problémů doporučujeme posoudit možné úpravy toku v zástavbě 

zadáním podrobnějšího posouzení. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Není navrhovány. 
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35 NIHOŠOVICE 

Podél jižní části zástavby protéká vodní tok Peklov (IDVT 10100374, který má stanovená záplavová 

území. Z analýzy záplavového území vyplynulo, že rozlivem vod jsou ohrožené stavební objekty již při 

průtoku Q20. Do vodního toku Peklov se v zástavbě vlévá vodní tok Nihošovický potok (IDVT 

10276386), který odvodňuje severozápadní část katastru. Vodní tok Peklov v průběhu trasy nabírá 

ještě několik bezejmenných přítoků, kdy za zmínku stojí IDVT 10256688, na kterém je stanoven 

kritický body KB-034 (dle Povis 10802027). Tento kritický bod byl vyhodnocen jako rizikový, protože 

úsek toku v zástavbě před soutokem s vodním tokem Peklov je zatrubněn. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem je identifikována jedna lokalita 

nacházející se severozápadně od zástavby (OZO-103). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Peklov a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-107 – vymezený rizikový úsek vodního toku Peklov, dle ÚP v daném úseku je navrhováno 

pročištění a drobná úprava koryta toku a návrh rekonstrukce příčných objektů. Doporučujeme zvážit 

zadání zpracování podrobnějšího posouzení a navrhnout komplexnější řešení, které zvýší 

protipovodňovou ochranu obce. 

SRN-107 – návrh suché retenční nádrže na toku Nihošovický potok pro zvýšení ochrany zástavby 

obce. Velikost nádrže nutno ověřit zadáním podrobnějšího posouzení. 

VN-120 – návrh významné vodní nádrže na vodním toku Peklov, návrh převzatý z LAPV, jedná se o 

vodní nádrž s potenciálním objemem až 8 mil. m
3
. Vodní nádrž bude zdrojem vody pro nadlepšování 

průtoků ve zbývajícím úseku vodního toku Peklov a také i v přilehlém úseku vodního toku Volyňky. 

Zátopa uvažované vodní nádrže zasahuje i do k.ú. Doubravice u Volyně a Počátky u Volyně. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-112 – návrh vodní nádrže se stálou hladinou na vodním toku Peklov s funkcí zásobní a 

krajinotvornou. 

VN-113 – návrh sedimentační nádrže pro zachycení splavenin, omezení přísunu erodovaných části do 

vodního toku. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Není navrhováno. 
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36 NIŠOVICE 

Východně od centra zástavby obce protéká vodní tok Volyňka, na kterém jsou stanovena záplavová 

území. Z rozboru záplavového území vyplynulo, že rozlivem vod jsou ohroženy stavební objekty 

především na pravém břehu. Středem zástavby obce protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10248238. 

Na tomto toku byl v blízkosti průmyslového areálu stanoven kritický bod KB-036 (ID dle Povis 

10802306), který je vyhodnocen jako méně rizikový pro níže ležící zástavbu obce. Další kritický bod 

byl stanoven mimo vodní tok, nachází ses v suché údolnicí severozápadně od zástavby (severně od 

průmyslového areálu). Jedná se o KB-035 (ID dle POVIS 10802302). Tento kritický bod byl 

vyhodnocen jako potenciálně rizikový pro níže ležící zástavbu. Posledním kritickým bodem je KB-037 

(ID dle Povis 10803017), který byl stanoven před zaústěním bezejmenného vodního toku IDVT 

10270450 do vodního toku Volyňky. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem se jako rizikové jeví svahy nacházející 

se v povodí kritických bodů KB-035 a KB-036. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňky a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-108 – vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňka, v případě požadavku na zvýšení 

protipovodňové ochrany zástavby doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení. 

KB-035 – v povodí na kritickým bodem doporučujeme realizovat protierozní opatření (plošná i 

biotechnická), která zvýše retenční schopnost povodí a zpomalí odtok vod. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-56 –  v územním plánu vymezená poměrně rozsáhlá plocha pro účely vodní a vodohospodářské 

(dle ÚP PV1), vzhledem k morfologii terénu se lokalita nejeví jako ideální pro realizaci větší vodní 

plochy, spíše je vhodná pro menší boční nádrže, nebo tůně, případně pro mokřadní biotop. 

Doporučujeme lokalitu podrobněji posoudit a stanovit konkrétní využití. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Není navrhováno. 
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37 NOVÁ VES 

Vzhledem k charakteru morfologie terénu, způsobu hospodaření v krajině a stavu pokryvu bylo 

ohrožení zástavby vyhodnoceno jako méně rizikové zrychleným odtokem vod z plochy povodí nebo 

rozlivem vod z vodních toků. Lokálně může dojít k ojedinělým problémům, které doporučujeme řešit 

individuálně.  

V území nejsou stanoveny žádné kritické body. Negativně jsou hodnoceny zatrubněné úseky vodních 

toků v k.ú. Nové Ves u Strakonic. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhováno. Významné vodohospodářské problémy nebyly identifikovány, lokální problémy 

doporučujeme řešit individuálně. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové vodní plochy nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-049 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10272852. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění zatrubněné části, vytvoření mělkého přírodního koryta, u zbylé části toku se 

navrhují lokální úpravy na základě podrobnějšího posouzení a doplnění liniové vegetace. 
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38 NOVOSEDLY 

Zástavbou obce protéká vodní tok Novosedelský potok (IDVT 10256214). Tok je v zástavbě veden 

v lichoběžníkovém poměrně širokém korytě, mimo zástavbu má tok přírodní charakter bez větších 

zásahů lidské činnosti. Při povodňových průtocích dochází k ohrožení zástavby již při průtoku Q20, a to 

na obou březích. Konkrétní protipovodňová ochrana zástavby v současné době není navrhována. 

Na území katastru Novosedly u Strakonic nabírá Novosedelský potok pouze jeden bezejmenný přítok 

IDVT 10276378. Východně od zástavby je do Novosedelského potoku zaústěna jedna dráha 

soustředěného odtoku vod, která tok dotuje splaveninami. 

Místní části Stružský Mlýn (k.ú. Koclov) a Sloučín (k.ú. Sloučín) protéká vodní tok Sloučinský potok 

(IDVT 10267463). Na hranici zástavby obou místních části jsou stanoveny kritické body KB-038 (ID 

dle Povis 10804845) a KB-039 (ID dle Povis 10804673). Kritický bod KB-039 byl vyhodnocen jako 

potenciálně rizikový pro níže ležící zástavbu. Tok je v zástavbě vedené nekapacitním korytem. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byla identifikovaná jedna lokalita, 

která se nachází jižně od zástavby Novosedly a Koclov (OZO-026). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-109 – vymezen rizikový úsek vodního toku v zástavbě obce, doporučené zadat zpracování 

podrobnějšího posouzení, které navrhne konkrétní opatření pro zvýšení protipovodňové ochrany 

zástavby. Pro zvýšení protipovodňové ochrany zástavby se dále navrhuje revitalizace toku západně 

od obce. Součástí revitalizace bude opatření, které zpomalí odtok vod z povodí a podpoří rozliv vod do 

nivy (REV-050). 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové vodní plochy nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-024 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10248694. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta s doplněním břehové vegetace. Vymezený 

úsek k revitalizace pokračuje i na k.ú. Novosedly u Strakonic. 

REV-050 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Novosedelský potok (IDVT 10256214). 

Revitalizací je myšleno snížení kapacity koryta s podporou rozlivu vod do nivy, vybudování menších 

průtočných tůní nebo mokřadů, variantně lze uvažovat o návrhu retenční nádrže před soutokem 

s vodním tokem IDVT 10276378.  

REV-051 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10276378. Revitalizací jsou 

myšleny lokální úpravy na toku a doplnění liniové vegetace.  

REV-052 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 102801113. Revitalizace je 

myšlen přírodě blízká úprava, mírné rozvolnění trasy a doplnění liniové vegetace, podél toku bude 

vytvořen ochranný zatravněný pás. 

  



43 

 

39 OSEK 

Zástavbou obce protéká vodní tok Petrovický potok (IDVT 10275203), na kterém je realizována 

kaskáda na sebe navazujících vodních nádrží. Petrovický potok následně protéká podél místní části 

Petrovice a východně od této zástavby se vlévá do Rojického potoka (IDVT 10239007). Rojický potok 

protéká zájmovým územím obce od severu k jihu podél východní hranice katastru. Na území katastru 

Malá Turná se do Rojického potoku vlévá drobná vodoteč IDVT 10257272, která protéká zástavbou 

místní části Malá Turná. Na tomto drobném toku se v severozápadních cípu katastru nacházejí dvě 

menší vodní nádrže.  Katastrální území Jemnice u Oseku je odvodněno dvěma bezejmennými 

vodotečemi IDVT 10246882 a IDVT 102825590. Tyto toky jsou v polních tratích zatrubněné, což 

z hlediska vodního režimu krajiny je hodnoceno negativně. Poslední katastrální území Rohozná u 

Rovné je odvoděno vodotečí Rohozná (IDVT 10239941). Tento tok pramení severně nad zástavbou 

místní části Rohozná. 

V zájmovém území byly stanoveny celkem 4 kritický body. KB-040 (ID dle Povis 10801909) na vodním 

toku IDVT 10257272, na hranici zástav05by místní části Malá Turná, KB-041 (ID dle Povis 10802762) 

na vodním toku Petrovický potok (IDVT 10275203), na hranici zástavby Osek, v místě vodní nádrže 

Bašta, KB-042 (ID dle Povis 108001671) na hranici zástavby místní části Petrovice, na vodním toku 

Petrovický potok (IDVT 10275203) a KB-043 (ID dle Povis 10802766) stanovený na hranici jižní části 

zástavby Osek v polní trati.  

Ze všech zmíněních kritický bodů byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový kritický bod KB-043. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

KB-043 – v ploše povodí, na zorněných půdních blocích doporučujeme aplikovat protierozní způsob 

pěstování plodin, případně realizovat biotechnická liniová opatření. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové lokality pro realizaci vodních nádrží nebyly vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-053 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Rojický potok (IDVT 10239007). 

Revitalizací je myšlena podpora rozlivu vod do nivy, v nivě toku budou doplněny průtočné tůně, 

mokřady nebo menší vodní plochy. 

REV-054 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10247132. Revitalizací je myšleno doplnění liniové 

vegetace, případně drobné přírodě blízké úpravy, které zabrání postupnému zahlubování dna. 

REV-055 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Petrovický potok (IDVT 10275203) 

západně od zástavby Osek. Revitalizací je myšleno odtrubnění zatrubněného úseku mezi vodními 

nádržemi Brůdek a Velký rybník, bude vytvořeno mělké mírně meandrující přírodní koryto, možnost 

doplnění menších průtočných tůní. 

REV-056 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Rohozná (IDVT 10239941), návrh 

zasahuje až do k.ú Přešťovice. Revitalizací je myšlena celková úprava trasy koryta s větším 

propojením nivy a doplněním o drobné prohlubně nebo tůně, které budou periodicky zaplavovány 
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40 PARAČOV 

Zástavbou obce protéká vodní tok IDVT 10260401, který je na dvou úsecích zatrubněn. Na hranici 

zástavby, na vodním toku, byl stanoven kritických bod KB-044 (ID dle Povis 10801809). Rizikovost 

kritického bodu nebylo možné vzhledem k podrobnosti řešení studie vyhodnotit. Vliv na ohrožení 

zástavby, kromě zatrubněních úseků, má také vodní nádrž Svojšovský rybník, která se nachází nad 

kritickým bodem. U této nádrže není znám její retenční účinek.  

Severovýchodně od zástavby protéká vodní tok Paračovský potok. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí byla identifikována 

jedna problémová lokalita západně od zástavby (OZO-104). 

Na území katastru Paračov jsou ukončené komplexní pozemkové úpravy, které řešily 

vodohospodářské problémy. V rámci plánu společných zařízení byla navržena dvě vodohospodářská 

opatření (SRN-004 a SRN-114). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

SRN-004 – návrh suché retenční nádrže pro zvýšený ochrany zástavby před přítokem povrchových 

vod (OZO-104), návrh byl převzat z ÚP a KoPÚ, v ploše povodí nad navrhovanou retenční nádrží 

doporučujeme aplikovat protierozní způsoby pěstování plodin. 

SRN-114 – návrh suché retenční nádrže, návrh byl převzat z KoPÚ, důvod ani účel navrhovaného 

opatření není znám, v PSZ pouze uvedena informace návrh uvažován do soukromého vlastnictví. 

Návrh je v současné době v rozporu s návrhem VN-057 vymezený v ÚP. Nutno dát záměry do 

souladu. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-057 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Cehnickém potoce (IDVT 10250386). Návrh 

vychází z ÚP. Návrh byl oproti ÚP posunut do vhodnějšího profilu dle digitálního modelu terénu. Návrh 

je v současné době v rozporu s návrhem SRN-114 vymezený v PSZ. Nutná dát záměry do souladu. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-057 – návrh revitalizace pramenného úseku vodního toku IDVT 10260401. Revitalizací je 

myšleno doplnění liniové vegetace podél toku a vytvoření travnatého ochranného pásu. 

REV-058 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Paračovský potok IDVT 10279581. 

Revitalizací je myšlena celková úprava trasy koryta s větším propojením nivy a doplněním o drobné 

prohlubně nebo tůně, které budou periodicky zaplavovány 
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41 PRACEJOVICE 

Území sídla Pracejovice a Makarov patří do povodí řeky Otavy, resp. povodí Drachkovského potoka. 

Recipientem sídla Makarov je Stružný potok (IDVT 10257965). V Pracejovicích je v pramenné části 

vodního toku IDVT 10274383 realizována větší vodní nádrž „Velký rybník“, další menší vodní nádrže 

jsou realizovány jihovýchodně od zástavby na vodním toku IDVT 10240062. V blízkosti hranice 

katastru protéká vodní tok Otava, který má vyhlášena záplavová území. Zástavba Pracejovic je 

chráněna proti záplavám ze severní strany hrázkou realizovanou podél Otavy. 

Na území katastru Pracejovice byly stanoveny 2 kritické body KB-043 (ID dle Povis 10803382) a KB-

046 (ID dle Povis 10804509). Oba kritické body byly vyhodnoceny jako nerizikové pro níže ležící 

zástavbu. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. Lokální problémy doporučujeme realizovat individuálně. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

 

VN-058, VN-059 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch s retenční funkcí v k. ú. 

Pracejovice na bezejmenných vodních tocích (IDVT 10240062 a IDVT 10274383). 

VN-060 - návrh vodní plochy v k.ú. Pracejovice na Drachkovském potoce (IDVT 10240062). Vhodným 

opatření se v dané lokalitě jeví realizace průtočné vodné nádrže s retenční funkcí. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Není navrhováno. 
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42 PŘEDNÍ ZBOROVICE 

Podél severní části zástavby obce protéká vodní tok Volyňka (IDVT 10100077), který má stanovená 

záplavová území. Ze záplavového území vyplynulo, že dochází k rozlivu vod již při průtoku Q20, kdy je 

ohroženo několik stavebních objektů. Při průtoku Q100 je zatopena větší část obce. Na hranici 

východní části obce byl stanoven kritický bod KB-047, který byl vyhodnocen jako rizikový pro níže 

ležící zástavbu. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňky a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-110 – vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňka, doporučujeme zadat zpracování 

podrobnějšího posouzení, které navrhne konkrétní opatření pro zvýšení protipovodňové ochrany 

zástavby. 

KB-047 – v povodí kritického bodu doporučujeme aplikovat protierozní způsoby pěstování plodin a 

rozdělit svahy mezemi vedenými po vrstevnicích. Soubor těchto opatření zvýší retenční schopnost 

povodí, což v konečném důsledku povede ke zpomalení rychlosti odtoku vod z povodí. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové lokality pro vodní plochy nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

Úseky toků k revitalizaci nejsou vymezeny.  
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43 PŘEDSLAVICE 

Zástavbou obce protéká Tvrzický potok (IDVT 10256455), na kterém jsou stanoveny 2 kritické body 

KB-048 (ID dle Povis 10804675) a KB-049 (ID dle Povis 10802341). Rizikovost kritických bodů nebyla 

vyhodnocena. Tvrzický tok je jižně od zástavby veden v přírodním, napřímeném korytě bez souvislé 

liniové vegetace. Místy probíhá orba až po břehovou hranu toku.  

 Východně, katastry Morčovice a Všechlapy u Volyně, protéká vodní tok Podhorský potok (IDVT 

10251348), na kterém je severně nad zástavbou místní části Marčovice realizována menší vodní 

nádrž. Významnější problémy nebyly na toku identifikovány. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod byla identifikována jedna lokalita 

při severní hranici zástavby Předslavic – KB-050 (ID dle Povis 10802344). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

KB-050 – v ploše povodí kritického bodu doporučujeme aplikovat protierozní způsoby pěstování 

plodin. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-061, VN-062 - z územního plánu obce byl převzat návrh dvou vodních ploch na Tvrzickém potoce 

(IDVT 10256455). První z navržených ploch je situována severovýchodně od zastavěného území 

místní části Úlehle a druhá je navrhována jihovýchodně od zástavby Předslavic. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-059 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10281116. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění, vytvoření nového přírodního koryta, doplnění liniové vegetace. 

REV-060 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10256455 jižně od zástavby 

Předslavic v polní trati. Součásti návrhu je také návrh vodní nádrže VN-061, který vychází z ÚP. 

Revitalizací je myšleno rozvolnění trasy koryta a doplnění liniové vegetace. 

REV-061 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10264244 severovýchodně od 

zástavby místní části Kakovice. Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního 

koryta. 

REV-062 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10257302. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního koryta. 

REV-063 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Dubský potok (IDVT 10239155). 

Návrhem se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro 

průtoky do Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 
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44 PŘECHOVICE 

Po západní hranici katastru protéká vodní tok Volyňka, který má stanovená záplavová území. Ze 

záplavového území vyplynulo, že rozlivem vod jsou ohroženy pouze 2 nemovitosti, které se nacházejí 

v nivě vodního toku. Do vodního toku Volyňky se na území katastru vlévají dvě vodoteče. První je 

Přechovický potok (IDVT 10275118), který protéká zástavbou obce a druhá je bezejmenná vodoteč 

IDVT 10251750 protékající severní části katastru. Z hlediska ohrožení zástavby bylo vyhodnoceno 

jedno rizikové místo, tzv. kritický bod KB-051 (ID dle Povis 10802322), který se nachází na východní 

hranici, na vodním toku Přechovický potok (IDVT 10275118).  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňky a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

SRN-108 – návrh suché retenční nádrže na vodním toku Přechovický potok (IDVT 10275118), návrh 

převzatý z ÚP, návrh v realizaci, návrh řeší zvýšení ochrany zástavby před přítokem povodňových vod 

v době přívalových srážek (KB-051) 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové lokality pro vodní plochy nebyly vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

MOK-004 – návrh mokřadního biocentra na soutoku dvou bezejmenných vodotečí IDVT 10259435 a 

IDVT 10251750. 

REV-064 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10259435, revitalizace přechází 

do k.ú. Hoštice u Volyně. Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního koryta, 

mírně meandrujícího, podél toku bude doplněna liniová vegetace. 
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45 PŘEŠŤOVICE 

Zástavba obce Přešťovice leží v poměrně hodně členitém a sklonitému terénu.  Podél západní hranice 

zástavby protéká vodní tok Rohozná (IDVT 10239941), na kterém se nachází severně od zástavby 

větší vodní nádrž (Velký rybník). Východně, v polní trati nad zástavbou pramení bezejmenný vodní tok 

IDVT 10276849, na kterém jsou na hranici zástavby realizovány dvě menší vodní nádrže. Z hlediska 

ohrožení zástavby zrychleným odtokem vod ve vodních tocích nebo z plochy povodí byly v blízkosti 

zástavby stanoveny 2 kritické body KB-053 (ID dle Povis 10803206) a KB-054 (ID dle Povis 

10803204). Oba kritické body byly vyhodnoceny jako potenciálně rizikové. Dále jako potenciálně 

rizikový z hlediska vzniku zrychleného povrchového odtoku byl vyhodnocen svah nacházející se 

západně nad zástavbou obce (OZO-105) 

Dále byl stanoven kritický bod KB-055 (ID dle Povis 10804237) na hranici zástavby místní části Slatina 

na vodním toku IDVT 10281886. Vzhledem k tomu, že pod tímto kritickým bodem je tento bezejmenný 

tok veden v zatrubnění, tak je kritický bod hodnocen jako potenciálně rizikový. Posledním kritickým 

bodem, který byl stanoven v k.ú. Přešťovice je KB-052 (ID dle Povis 10803200), který se nachází před 

zaústěním vodního toku Rohozná do vodní nádrže Velký rybník. 

Do zájmového území obce Přeštice náleží katastrální území Kbelnice se zástavbou místní části 

Kbelnice. Při východní hranici zástavby, v místě zaústění údolnice, byl stanoven kritický bod KB-056 

(ID dle Povis 10801911), který byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový. Dále do zájmového území 

náleží k.ú. Brusy (místní část Brusy). V této lokalitě nebyly zjištěny větší vodohospodářské problémy. 

Problémem vodních toků v zájmovém území je jejich částečné zatrubnění, napřímení a téměř 

neexistence ochranných pásů a liniové vegetace podél toků. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Doporučujeme nepovolovat novou výstavbu v nivě vodního toku Rohozná. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-105 – zachycení povrchových vod je řešeno návrhem záchytného a svodného příkopu návrh je 

zakreslen v ÚP, do zákresu ÚSK nebyl návrh převzat, kromě tohoto návrhu je dále doporučeno 

aplikovat na svahu protierozní způsob pěstování plodin. 

SRN-109 – návrh retenční nádrže pro zachycení přívalových vod na vodním toku IDVT 10276849. 

Návrh je nutno podrobněji posoudit např. zadáním technicko-ekonomické studie. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-063 – návrh vodní nádrže v polní trati pod kopcem „Na březině“, návrh byl převzat z ÚP, lokalitu 

doporučujeme prověřit z pohledu posouzení dostatečného zásobení povrchovými nebo podzemními 

vodami. 

VN-065 – návrh vodní nádrže na vodním toku Rohozná pod stávající vodní nádrží Velký rybník. Návrh 

byl převzat z ÚP. 

VN-066 – návrh rekonstrukce stávající vodní nádrže na vodním toku IDVT 10273184 v k.ú. Brusy. 

 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-056 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Rohozná (IDVT 10239941), návrh 

zasahuje až do k.ú. Rohozná u Rovné (obec Osek). Revitalizací je myšlena celková úprava trasy 

koryta s větším propojením nivy a doplněním o drobné prohlubně nebo tůně, které budou periodicky 

zaplavovány 
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REV-065 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10271784, návrh zasahuje až do 

k.ú. Rovná u Strakonic.  Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava napřímeného koryta toku a 

odtrubnění zatrubněného úseku 

REV-066 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10255904. Revitalizací je 

myšlena přírodě blízka úprava, mírně rozmeandrování trasy koryta, snížení kapacity, doplnění liniové 

vegetace 

REV-067 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10277564, návrh zasahuje až do k.ú. Rovná u 

Strakonic. Revitalizací je myšlena přírodě blízka úprava, mírně rozmeandrování trasy koryta, snížení 

kapacity, doplnění liniové vegetace. 

REV-068 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10253286, revitalizací je myšleno odtrubnění a 

vytvoření mělkého přírodního koryta, podél toku bude vysazena liniová vegetace. 
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46 RADĚJOVICE 

Zástavbou obce protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10260049, který je v úseku zástavby zatrubněn. 

Uprostřed zástavby je na toku realizována menší vodní nádrž. Na hranici zástavby byl na toku 

stanoveny kritický bod KB-057 (ID dle Povis 10804148). Rizikovost kritického bodu nebyla posouzena.  

Z hlediska vzniku zrychleného povrchového odtoku mohou představovat potenciální riziko svahy 

v okolí obce, a to i přesto že jsou zatravněné.  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Pro zvýšení ochrany zástavby před zrychleným povrchovým odtokem doporučujeme realizovat na 

svazích nad zástavbou meze a remízky vedené po vrstevnicích. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-068, VN-069 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch s retenční funkcí (dle ÚP 

obce F1, F2) v k.ú. Radějovice u Netonic na bezejmenném vodním toku (IDVT 10260049). Převzato 

pouze bodovým zákresem. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-034 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10260049, návrh zasahuje i do 

k.ú. Kváskovice. Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení 

členitosti koryta v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude 

docházet k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší 

vodní plochy, které budou periodicky zaplavovány. Takto revitalizovaný tok přispěje k retenci a 

zpomalení odtoku vod z území. 
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47 RADOMYŠL 

Zájmové území městyse Radomyšl se rozprostírá na několika katastrálních územích, které jsou 

z pohledu hydrologie velmi rozmanité. V zájmovém území protéká nebo pramení několik vodních toků, 

na kterých se nachází větší počet vodních nádrží.  

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod bylo v území stanoveno celkem 8 

tzv. kritických bodů dle VÚV T.G.M. v.v.i.  Jedná se o KB-064 – ID dle Povis 10801324 na vodním 

toku IDVT 10251445 na hranici zástavby místní části Láz, KB-063 – ID dle Povis 10801664 na vodním 

toku IDVT 10264942 na hranici zástavby Leskovec , KB-062 – ID dle Povis 10801658 na vodním toku 

IDVT 10252784 na hranici zástavby Leskovec, KB-061 – ID dle Povis 10801661 pod nádrží Oblož na 

hranici zástavby na vodním toku IDVT 10252784, KB-060 – ID dle Povis 10801930 pod nádrží Velká 

Cihelna nad vodním toku IDVT 10252784, KB-065 – ID dle Povis 10801933 v suché údolnici na 

hranici zástavby Radomyšl, KB-059 – ID dle Povis 10801998 v k.ú. Kaletice u zemědělského areálu 

na vodním toku IDVT 10252784 a KB-058 – ID dle Povis 10801935 na hranici zástavby Podolí na 

vodním toku IDVT 10246136. Z těchto 8 kritických bodů se jako potenciálně rizikový jeví pouze kritický 

bod KB-065 stanovený v suché údolnici na hranici zástavby Radomyšle. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

V povodí kritického bodu KB-065 doporučujeme realizovat biotechnická protierozní opatření, která 

budou doplněna o agrotechnické doporučení v podobě vyloučení pěstování širokořádkových plodin. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-115 – návrh vodní nádrže na vodním toku IDVT 10251445 s funkcí zásobní a krajinotvornou. 

VN-116 – návrh vodní nádrže na vodním toku IDVT 10251421 s funkcí zásobní a krajinotvornou. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-013 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10250710. 

Revitalizací je myšleno doplnění liniové břehové vegetace, případně drobné úpravy koryta toku. Návrh 

revitalizace zasahuje pouze okrajově do k.ú. Leskovice u Radomyšle. 

REV-014 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10256943. 

Revitalizace je myšleno doplnění liniové břehové vegetace, případně drobné úpravy koryta toku. 

Návrh revitalizace zasahuje pouze okrajově do k.ú. Leskovice u Radomyšle. 

REV-015 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10241200. 

Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření přírodního mělkého koryta a břehy budou doplněné o 

liniovou vegetaci. Návrh zasahuje až do k.ú. Chrášťovice. 
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48 RADOŠOVICE 

Zástavba obce je situována při severní hranici zájmového území, kde protéká vodní tok Volyňka, na 

kterém jsou stanovena záplavová území. Z analýzy záplavového území vyplynulo, že rozlivem vod 

jsou při průtoku Q100, ohroženy okrajově pouze 2 nemovitosti. V nivě toku Volyňky, jižně od zástavby 

obce, jsou rozlivem vod ohroženy chatové objekty. Dalším významný vodním tokem, který protéká 

zástavbami místních části Jedraž, Milíkovice, Svaryšov a Kapsova Lhota, je Svaryšovský potok (IDVT 

10263024). Na tomto toku a jeho dvou bezejmenných přítocích (IDVT 10260009 a IDVT 10259457) 

jsou stanoveny 4 kritické body. Jedná se o KB-070 (ID dle Povis 10801813) situovaný nad zástavbou 

Milíkovic na vodním toku Svaryšovský potok, KB-069 (ID dle Povis 10803352) situovaný nad 

zástavbou Svaryšova na vodním toku Svaryšovský potok, KB-068 (ID dle Povis 10803351) situovaný 

severozápadně od zástavby Svaryšova na vodním tok IDVT  10259457 a KB-067 (ID dle Povis 

10804257) situovaný na bezejmenném vodním toku IDVT 10260009 jižně od zástavby Kapsova 

Lhota.  

Z hlediska vzniku ohrožení zástavby jednotlivých místních části na toku Svaryšovský potok, lze 

považovat povodí vodního toku Svaryšovský potok za potenciálně rizikový z pohledu vzniku 

zrychleného povrchového odtoku vod. 

Dále byl stanoven kritických bod KB-066 na vodním toku IDVT 10271605. Kritický bod byl vyhodnocen 

jako nerizikový pro níže ležící zástavbu.  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňky a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Je navrhováno zvýšení retenční schopnosti povodí vodního toku Svaryšovský potok pomocí dvou 

suchých retenčních nádrží SRN-110 a SRN-111. Dále je na vodním toku navrhována vodní nádrž VN-

053, která se pouze okrajově dotýká katastru Svaryšov. Kromě těchto opatření jsou dále navrhována 

revitalizační opatření, která z pomalý odtok vod z povodí a podpoří rozliv vod do nivy. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-053 – na vodním toku Svaryšovský potok je navrhována průtočná vodní nádrž s funkcí zásobní a 

krajinotvornou. Převážná část navrhovaného opatření leží na území katastru Miloňovice. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-069 a REV-070 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Svaryšovský potok (IDVT 

10263024). Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti 

koryta v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet 

k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší vodní 

plochy, které budou periodicky zaplavovány. Takto revitalizovaný tok přispěje k retenci a zpomalení 

odtoku vod z území. 

REV-071 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10263024. Revitalizací je 

myšlena citlivá úprava koryta přírodě blízkým způsobem a doplnění liniové vegetace. 

REV-072 a REV-073 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10253775. Návrhem 

se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro průtoky do 

Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 
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49 ROVNÁ 

Zájmovým územím protéká vodní tok Rovenský potok (IDVT 10239350), na kterém jsou realizovány 2 

vodní nádrže (VN Rovenský rybník a VN Rakovák). V místě nádrže Rovenský rybník byl dle VÚV 

T.G.M. v.v.i. stanoven kritický bod KB-071 (ID dle Povis 10803062), který byl vyhodnocen jako 

nerizikový pro níže ležící zástavbu. 

Problémem vodních toků v zájmovém území je jejich špatný hydromorfologický stav. Jiné významnější 

vodohospodářské problémy nebyly identifikovány. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-070 až VN-072 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch se stálou hladinou (dle 

ÚP obce W2 – W4) v k. ú. Rovná u Strakonic na Rovenském potoce (IDVT 10239350). Vodní plochy 

jsou situovány severozápadně od zastavěného území obce. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-067 - návrh revitalizace vodního toku IDVT 10277564, návrh zasahuje až do k.ú. Přešťovice. 

Revitalizací je myšlena přírodě blízka úprava, mírně rozmeandrování trasy koryta, snížení kapacity, 

doplnění liniové vegetace. 

REV-074 – REV-076 – návrh revitalizace vymezených úseků vodního toku Rovenský potok (IDVT 

10239350). Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti 

koryta v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet 

k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší vodní 

plochy, které budou periodicky zaplavovány. 

REV-077 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10246302. Revitalizací je 

myšleno doplnění liniové ochranné vegetace. 

REV-078 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10255311. Revitalizace je mírné 

rozvolnění trasy koryta a doplnění liniové vegetace. 
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50 ŘEPICE 

Zástavba obce je odvodňována dvěma bezejmennými vodními toky IDVT 10258775 a IDVT 

10246302. Dále po západní hranici katastru protéká vodní tok Řepický potok (IDVT 10251421), na 

kterém jsou realizovány 2 větší vodní nádrže.  

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem nebyla v území identifikována 

problémová místa. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové potenciální lokality nebyly vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-079 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Řepický potok (IDVT 10251421). 

Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti koryta 

v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet 

k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší vodní 

plochy, které budou periodicky zaplavovány. 

REV-080 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10258775. Revitalizací je 

myšleno mírné rozvolnění trasy koryta a doplnění liniové vegetace. 

REV-081 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10248867. Revitalizace je 

myšlena kompletní rekonstrukce trasy toku, vytvoření mělkého přírodního koryta a ve spodní části, 

v blízkosti silnice, doporučujeme vytvořit mokřadní biocentrum. 
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51 SKÁLY 

Zástavbou obce protéká vodní tok Cehnický potok (IDVT 10269232). Tento tok je západně od 

zástavby veden v polní trati v zatrubnění, což negativně ovlivňuje jeho hydromorfologický stav. Na 

hranici zástavby, na vodním toku Cehnický potok, je stanoven kritický bod KB-072 (ID dle Povis 

10802845), který byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový pro níže ležící zástavbu.  

V jižní části katastru dále protéká vodní tok IDVT 10250386, na kterém je realizováno několik menších 

vodních nádrží. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

KB-072 – v případě opakujících se problémů se zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy 

povodí doporučujeme zadat podrobnější posouzení odtokových poměrů, které vyhodnotí možnosti 

zvýšení protipovodňové ochrany obce. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-075 – z územního plánu byl převzat návrh vodní plochy v k.ú. Skály u Kváskovic na bezejmenném 

vodním toku (IDVT 10250386). Návrh je v územní studii vymezen pouze bodově, vzhledem 

k morfologii terénu je nutné provést podrobnější posouzení.  

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-031 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10250386, návrh zasahuje do 

k.ú. Kváskovice. Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení 

členitosti koryta v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude 

docházet k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší 

vodní plochy, které budou periodicky zaplavovány 

REV-037 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10269232, návrh okrajově 

zasahuje do k.ú. Kváskovice. Revitalizací se rozumí mírně rozvolnění trasy a zvýšení členitosti koryta, 

doplnění liniové vegetace. 

REV-081 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10269232. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodě blízkého koryta. 
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52  SLANÍK 

Podél jižní hranice zástavby obce protéká vodní tok Otava, který má stanovena záplavová území. 

Z analýzy záplavového území vyplynulo, že zástavba obce je ohrožena rozlivem vod již při průtoku 

Q20. Ohrožení je však pouze okrajové, a týká se pouze několika nemovitostí. V severovýchodní části 

území protéká vodní tok Rovenský potok, který je poměrně hodně zmeliorovaný.  

Na vodním toku Otava a Rovenský potok jsou na území katastru realizovány větší vodní nádrže. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí nebyla identifikována 

žádná problémová místa. 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Otavy a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

V případě požadavku na zvýšení protipovodňové ochrany podél vodního toku Otavy doporučujme 

zpracovat podrobnější posouzení. Pravděpodobně nejvhodnějším řešením pro území obce je 

realizace ochranných hrází. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-076 – z územního plánu byl převzat návrh vodní plochy v k. ú. Slaník (W1 dle ÚP obce) na 

bezejmenném vodním toku (IDVT 10239350). Vodní plocha je situována severovýchodně od 

zastavěného území obce.  

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-074 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Rovenský potok (IDVT 10239350). 

Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti koryta 

v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet 

k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší vodní 

plochy, které budou periodicky zaplavovány. 
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53 SOUSEDOVICE 

Zástavbou obce Sousedovice a místní části Smiradice protéká vodní tok Smiradický potok (IDVT 

10273849). Na toku jsou stanoveny 2 kritické body KB-074 (ID dle Povis 10803323) na hranici 

zástavby Sousedovic a KB-073 (ID dle Povis 10803386) na hranici zástavby místní části Smiradice. 

Dále je stanoven kritický bod KB-075 (ID dle Povis 10803325) na vodním toku Libětický potok (IDVT 

10250052) na jižní hranici zástavby Sousedovic a KB-076 (ID dle Povis 10804224) na vodním toku 

IDVT 10270626 východně od zástavby Sousedovic u průmyslového areálu. Dle ÚP je pro zástavbu 

rizikový vodní tok Smiradický potok, což potvrzují stanovené tzv. kritické body. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byly na území obce identifikovány dvě 

potenciálně problémové lokality OZO-029 a OZO-030. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

V ÚP informace o návrhu úpravy koryta Smiradický potok. Doporučujeme komplexní posouzení 

formou studie odtokových poměrů, ze které vzejdou konkrétní možnosti zvýšení protipovodňové 

ochrany. Kromě tohoto doporučení jsou na toku Libětický potok (IDVT 10250052) vymezeny dvě 

potenciální lokality pro menší retenční nádrže nebo přehrážky (SRN-112 a SRN-113).   

OZO-029 a OZO-030 – problémové lokality doporučujeme řešit návrhem protierozních opatření 

v ploše povodí. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-082 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Smiradický potok. Revitalizací je 

myšlena kompletní rekonstrukce trasy toku s větším propojením nivy, součástí návrhu budou průtočné 

tůně nebo menší vodní plochy. 

REV-083 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10261873. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta. 

REV-084 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10270626. Revitalizací je 

myšleno zvýšení členitosti koryta, mírné rozvolnění trasy a vytvoření ochranného travnatého pásu 

podél toku, který bude chránit tok před intenzivním zanášením (na svahu nad tokem byly 

identifikovány 2 dráhy soustředěného odtoku, které jsou ukončené v korytě toku). 
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54 STRAKONICE 

Zástavbou města protéká vodní tok Otava, do které se vlévá v centru města vodní tok Volyňka. Oba 

toky mají na území města stanovená záplavová území. Ze záplavového území vyplynulo, že rozlivem 

vod při Q100 je ohrožena pouze nejbližší zástavba podél obou vodních toků. Územní plán města 

vymezil podél těchto toků místa pro realizaci protipovodňových opatření (ochranné hráze), díky kterým 

dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany města. 

V zájmovém území protéká dále několik vodních toků, na kterých byly stanoveny kritické body, které 

indikují potenciální ohrožení zástavby vznikem zrychleného odtoku vod z povodí. Kritické body byly 

stanoveny na vodním toku IDVT 10240062 (KB-046 – ID dle Povis 10804509), na vodním toku IDVT 

10257081 (KB-078 – ID dle Povis 10805050) a na vodním toku IDVT 10264994). Dále byl stanoven 

kritický bod KB0-077 (ID dle Povis 10803132) v suché údolnici (mimo evidovaný vodní tok).  

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Otavy a Volyňky a dbát na 

důsledné dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-105 – vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňky, který zasahuje do území obcí Mutěnice a 

Radošovice.  Na území města Strakonice jsou na rizikovém úseku toku vymezena protipovodňová 

opatření. Doporučujeme řešit protipovodňovou ochranu na toku Volyňka v součinnosti s obcemi 

Mutěnice a Radošovice, které jsou také rozlivem vod při povodňových průtocích ohroženy. 

PO-112 – vymezený rizikový úsek vodního toku Otavy. V tomto úseku jsou v ÚP vymezena 

protipovodňová opatření. V případě, že návrhy vycházejí z odborného projektu (studie proveditelnosti, 

případně DÚR nebo DSP), tak doporučujeme tato opatření realizovat. V opačném případě 

doporučujeme zvážit zadání posouzení možnosti zvýšení protipovodňové ochrany města zadáním 

studie, která zahrne i problémový úsek vodního toku Volyňky (PO-105). 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-078 – z územního plánu byl převzat záměr návrhu vodní plochy v k.ú. Střela (SL1 dle ÚP obce) na 

vodním toku Kolčava (IDVT 10273271).  

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-079 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10251421. Revitalizací je 

myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti koryta v podélném i 

příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet k samovolnému 

vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší vodní plochy, které budou 

periodicky zaplavovány. 

REV-110 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kolčava (IDVT 10273271). Revitalizací 

je myšleno celkové rozvolnění trasy (rozmeandrování), v nivě toku lze realizovat menší průtočné tůně 

nebo mokřady, podél toku doplnit liniovou vegetace. Variantně lze uvažovat o možnost realizovat větší 

vodní nádrž díky příznivým terénním podmínkám. Záměr je nutno podrobněji posoudit. 

REV-111 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10258644. Revitalizací je 

myšlena celková úprava zahloubeného koryta, snížení kapacity, doplnění ochranné liniové vegetace 

včetně travnatého pásu, který by bránil orbě až po břehovou hranu.  
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55 STRAŠICE 

Řešeným územím protéká Novosedelský potok (IDVT 10256214), zvaný též Kolčava nebo Strašický 

potok. Koryto toku není regulováno, vede v původní přirozené trase s doprovodnou zelení. Na toku 

leží několik původních mlýnů, které nejsou funkční a jejich náhony jsou zasypány.  Dále zde pramení 

4 bezejmenné vodoteče IDVT 12000056, IDVT 10268054, IDVT 12001005 a IDVT 10282293. 

Na vodním tocích ani v jinde v ploše povodí nebyly na území katastrů stanoveny kritické body ani jiná 

problémová místa z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod. 

V zájmovém území obce nebyla identifikována problémová místa z hlediska ohrožení zástavby 

zrychleným povrchovým odtokem.  

 
Pro obec Strašice nejsou navrhována žádná doporučení.  
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56 STRUNKOVICE NAD VOLYŇKOU 

Zájmovým územím protéká vodní tok Volyňka, který má stanovena záplavová území. Z analýzy 

záplavového území vyplynulo, že zástavby obce není rozlivem vod ohrožena. Rozliv vod zatopí pouze 

nivu řeky Volyňky, což je považováno za přirozený a žádoucí jev.  

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí nebyla na území obce 

identifikována žádná významněji problémová lokalita. Lokálně může docházet k ojedinělým 

problémům s povrchovým odtokem z jižních svahů. Pokud bude docházet k opakovaným problémům 

doporučujeme řešit tento stav individuálně zadáním zpracování podrobnějšího posouzení. 

Jiná doporučení nejsou pro území obce doporučována. 
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57 STŘELSKÉ HOŠTICE 

Zástavbou obce protéká vodní tok Otava, který má stanovená záplavová území. Ze záplavového 

území vyplynulo, že zástavba obce je ohrožena již při průtoku Q20. Kromě Otavy protéká zástavbou 

obce ještě vodní tok IDVT 10247182, na kterém byl stanoven kritický bod KB-083 (ID dle Povis 

10801818), který byl vyhodnocen jako rizikový pro níže ležící zástavbu. K rychlému odtoku vod 

z povodí tohoto bezejmenného toku přispívá také to, že je povodí převážně zorněné a sklonité. Do 

Otavy se v blízkosti zástavby vlévá ještě Veřechovský potok (IDVT 10273654), na kterém je také 

stanoven kritický bod KB-082 (ID dle Povis 10801822), který byl vyhodnocen jako nerizikový. 

Potenciálním problémem při zaústění tohoto toku do vodního toku Otavy je spíše zpětné vzdutí, které 

vznikne v době povodňových průtoků v korytě Otavy. 

Do zájmového území náleží dále místní části Střelskohoštická Lhota, Zadní Hoštice a Sedlo. 

V blízkosti Střelskohoštice Lhoty protéká vodní tok Březový potok (IDVT 10272879). Na tomto toku 

nejsou stanovena záplavová území, přesto lze předpokládat, že niva toku až po hranici zástavby je 

zatopena v době povodňových průtoků. V blízkosti této popisované místní části se do Březového 

potoku vlévá bezejmenná vodoteč IDVT 10267388, která spolu s dalšími drobnými toky odvodňuje i 

místní část Zadní Hoštice. Touto místní části protéká bezejmenný tok IDVT 10280218, na kterém jsou 

stanoveny 2 kritické body KB-081 (ID dle Povis 10802030) a KB-080 (ID dle Povis 10803339), které 

byly vyhodnoceny jako potenciálně rizikové pro zástavbu. V okolí místní části Sedlo nebyla 

identifikována žádná problémová lokalita. 

Obecným problémem zájmového území je upravenost vodních toků, nedostatečně vymezené 

ochranné pásy podél toku a nedostatek objektů zadržující vodu v krajině. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Otavy a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“.  

I když není stanoveno záplavové území na vodním toku Březový potok, doporučujeme nerozšiřovat 

zástavbu v nivě toku a v nejbližším okolí toku dodržovat stanovená omezení, která jsou vymezena ve 

„Vodním zákoně“.  

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-011 – z územního plán obce byl převzat návrh ochranné zemní hrázky na pravém břehu Otavy 

nad mostem ve Střelských Hošticích. 

PO-012 - z územního plánu obce byl převzat návrh protipovodňových opatření v k.ú. Kozlov nad 

Otavou. Jedná se o ochrannou hráz na pravém břehu vodního toku Otava a záchytný průleh situován 

západně nad Kozlovem. 

SRN-114 – z územního plánu byl převzat návrh retenční nádrže pro ochranu zástavby obce (problém 

KB-083). Doporučujeme prověřit možnosti zvýšení ochrany celkovým posouzením celého povodí 

bezejmenného toku IDVT 10247182, protože v ÚP jsou vymezený výše v povodí na toku další vodní 

nádrže s funkcí zásobní a krajinotvornou (VN-079 a VN-080).  

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-079 a VN-080 – návrh dvou vodních nádrží na vodním toku IDVT 10247182, návrh převzatý z ÚP. 

VN-081 – VN-083 – návrh tří vodních nádrží na vodním toku IDVT 10273612 s funkcí zásobní a 

krajinotvornou, návrh převzatý z ÚP. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
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REV-011 – návrh revitalizace vodního toku Březový potok (IDVT 10272879). Vymezený úsek měří cca 

6.1 km. Úsek k revitalizaci začíná na soutoku Březového potoku a Otavy a končí až na katastru obce 

Střelské Hoštice. Návrhem se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření 

mělkého koryta pro průtoky do Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 

REV-085 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10280268. Revitalizací je myšleno odtrubnění a 

vytvoření mělkého přírodě blízkého koryta. 

REV-086 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10247182. Návrh revitalizace je 

nutno dát do souladu s návrhy vodních nádrží SRN-114, VN-079 a VN-080.  

REV-087 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10276209. Revitalizací je 

myšleno mírné rozvolnění trasy a doplněné liniové vegetace. 

REV-088 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10280218 (západně od místní 

části Zadní Hoštice). Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodě blízkého koryta. 

REV-089 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10280218 (východně od místní 

části Zadní Hoštice). Revitalizací je myšlena celková úprava trasy koryta, které je v současné chvíli 

přimknuté silnici.  

REV-090 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10267388. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění zatrubněného úseku mezi vodními nádržemi a mírné rozvolnění koryta včetně 

zvýšení členitosti v polní trati severně nad místní části Zadní Hoštice. 

REV-091 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10240918. Revitalizací je 

myšleno doplnění liniové vegetace a rozšíření ochranné travnatého pásu podél vodního toku. 

REV-092 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10273612. Revitalizací je 

myšleno snížení kapacity koryta s podporou rozlivu vod do nivy, vybudování menších průtočných tůní 

nebo mokřadů. 
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58 ŠTĚCHOVICE 

Zástavbou obce protéká vodní tok Novosedelský potok (IDVT 10256214), do kterého je v zástavbě 

zaústěn vodní tok Kalenický potok (IDVT 10245146). Novosedelský potok má stanovena záplavová 

území, ze kterého vyplynulo, že zástavba obce je ohrožena rozlivem vod již při průtoku Q20.  

Na Kalenickém potoce (IDVT 10245146) byl na hranici zástavby stanoven kritický bod KB-084 (ID dle 

Povis 10803342), který byl vyhodnocen jako nerizikový. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem mohou představovat potenciální riziko 

pro zastavěnou část obce severní a jižní svahy (OZO-106 a OZO-107). 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Novosedelský potok a dbát 

na důsledné dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“.  

 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-106 a OZO-107 – doporučujeme řešit problémové svahy návrhem protierozních opatření. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-050 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Novosedelský potok (IDVT 10256214). 

Revitalizací je myšleno snížení kapacity koryta s podporou rozlivu vod do nivy, vybudování menších 

průtočných tůní nebo mokřadů. 

REV-051 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10276378. Revitalizací jsou myšleny lokální úpravy 

na toku a doplnění liniové vegetace.  
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59 ŠTĚKEŇ 

Vodním recipientem celého řešeného území obce Štěkeň je řeka Otava. Řeka Otava protéká po jižním 

okraji řešeného území a spolu s jezem a říčním náhonem tvoří výrazné dominanty obce. Kapacita 

koryta je Q1-Q2, při větších průtocích se řeka rozlévá do svého inundačního území. V řešeném území 

protéká i malá vodoteč „Hlavní stoka“ (užívá se i název „Bílá voda“), přítok Vítkovského potoka. Koryto 

vodoteče je regulováno. V severní části zástavby Štěkně jsou vybudovány dvě malé vodní nádrže, 

napájené dešťovou vodou. 

Od severu k jihu podél východní hranici protéká vodní tok Vítkovský potok, na kterém je realizováno 

několik větších vodních nádrží. Do Vítkovského potoka je v průběhu trasy zaústěno několik drobných 

vodotečí. 

Významnější vodohospodářské problémy v zájmovém území nebyly identifikovány. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Novosedelský potok a dbát 

na důsledné dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“.  

 

2. Protipovodňová ochrana 

V případě požadavku na zvýšení protipovodňové ochrany zástavby obce před rozlivem vod z řeky 

Otavy doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové potenciální lokality nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-093 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Vítkovský potok (IDVT 10280367). 

Návrhem se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro 

průtoky do Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 
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60 TŘEBOHOSTICE 

Hlavním recipientem odvodňující převážnou část území je potok Kolčavka, který také protéká 

zástavbou Třebohostic. Na toku je jihovýchodně od zástavby realizována větší vodní nádrž (Trávnický 

rybník). Na vstupu toku do zástavby Třebohostic byl stanoven kritický bod KB-087 (ID dle Povis 

10801814), který indikuje možnost potenciálního ohrožení níže ležící zástavby. Druhým kritickým 

bodem, který je také stanoven na vodním toku Kolčavka, je KB-086 (ID dle Povis 10804759) na hranici 

zástavby místní části Chalupy. Tento kritický bod byl vyhodnocen jako nerizikový. 

Vodní tok Kolčavka po hranici zástavby má poměrně přirozený charakter, opakem je úsek toku pod 

zástavbou (jihovýchodně), kde je tok regulován, zahlouben a částečně opevněn. V této lokalitě je do 

toku zaústěna drobná vodoteč IDVT 10274270. Tato vodoteč je v úseku polní tratě pod silnici II/139 

zatrubněna. Další bezejmenné vodní toky nabírá Kolčava v k.ú. Zadní Zborovice. Jedná se o toky 

IDVT 10256114 a 10246345, které pramení v okolí zástavby místní části Zadní Zborovice. 

Z hlediska ohrožení zástavby povrchovým odtokem bylo v zájmovém území identifikováno několik 

problémových lokalit. OZO-108 a OZO-109 byly stanoveny na zalesněných svazích severně nad 

zástavbou Zadní Zborovice. OZO-110 je stanoven na svahu nacházející se západně od zástavby 

Třebohostic a OZO-111 je stanoven na svahu severovýchodně od zástavby Třebohostic.  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

V lokalitách, kde je identifikován potenciální vznik zrychleného povrchového odtoku doporučujeme 

podmínit rozšiřování zástavby vyřešením ochrany před přítokem povrchových vod. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-108 – OZO-111 – v problémových lokalitách je v ÚP navrhováno řešení pro zachycení a svedení 

vod do recipientu. Doporučujeme návrhy podrobněji rozpracovat a následně realizovat. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-86 až VN-90 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch (dle ÚP obce 15, 17-19, 

28). Dvě z těchto ploch se nachází v k.ú. Zadní Zborovice a zbylé tři vodní plochy jsou situovány v k.ú. 

Třebohostice. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-094 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kolčavka (IDVT 10273271). Návrhem 

se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro průtoky do 

Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 

REV-095 a REV-096 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodních toků IDVT 10256114 a IDVT 

10246345. Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření přírodního, členitého koryta s liniovou 

vegetací podél toku. 

REV-097 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10274270. Návrhem je 

odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta. 
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61 TŘEŠOVICE 

Zástavbou obce protéká vodní tok Třešovický potok (IDVT 10280854), který se vlévá západně od 

zástavby obce do vodního toku Sudkovický potok (IDVT 10267652). Na obou tocích při hranici 

zástavby byly stanoveny kritické body KB-089 (ID dle Povis 10802956) a KB-088 (ID dle Povis 

10802953), které byly vyhodnoceny jako nerizikové pro níže ležící zástavbu.  

V katastru obce proběhly komplexní pozemkové úpravy, které řešily erozi a problémové odtoky. 

Doporučujeme postupně realizovat navržena opatření v ploše povodí. Návrhy na vodních tocích jsou 

převzaty do grafické části ÚSK. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-117 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Sudkovický potok (IDVT 10267652). Návrh byl 

převzat z KoPÚ. 

MOK-005 – návrh mokřadu – tůně, návrh převzat z KoPÚ 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-098 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10280854, návrh zasahuje až do 

k.ú. Kuřimany. Revitalizací je myšleno rozvolnění napřímené a regulované trasy toku, zvýšení 

členitosti dna, doplnění menších průtočných tůní a provedení výsadby doprovodné vegetace. 
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62 ÚLEHLE 

Zástavbou obce protéká vodní tok IDVT 10273162, který pramení na svahu „Ve hloží“ v k.ú. 

Švejcarova Lhota. Povodí toku je velmi sklonité a střední část je zorněná. Tento stav přispívá 

k možnému vzniku zrychleného odtoku vod z povodí. Tento fakt potvrzuje také stanovení kritického 

bodu KB-090 (ID dle Povis 10803326) na tomto toku na hranici zástavby obce. Velikost rizika nebyla 

stanovena, toto je možné až na základě podrobnějšího posouzení.  

Katastrem Radkovic protéká Nihošovický potok (IDVT 10276386). Tok protéká polní tratí a u místní 

části Radkovice u místní komunikace je nevhodně upraven, kde se tok lomí do pravého úhlu. 

V severním a východním cípu katastru Radkovic jsou realizovány průtočné vodní nádrže (vodní tok 

IDVT 10242293). 

Místní část Švejcarova Lhota pod vrcholem Hůrka a je pramennou oblastí bezejmenného vodní toku 

IDVT 10274327. 

V zájmovém území nebyly identifikovány významnější vodohospodářské problémy 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-118 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Nihošovický potok (IDVT 10276386) 

jihovýchodně od zástavby místní části Radkovice. Jedná se o vodní nádrž s funkcí zásobní a 

krajinotvornou. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-099 a REV-100 – návrh revitalizace dvou vymezených úseků vodního toku IDVT 10273162. 

Revitalizací je myšleno odtrubnění zatrubněných úseků vedených v polní trati a vytvoření mělkého 

přírodě blízkého koryta. 

REV-101 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10243392. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního koryta. Lokálně, po podrobnějším posouzení, je 

možno doplnit revitalizaci o návrh menších tůní nebo mokřadů. 
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63 ÚNICE 

V zájmovém území protéká několik drobných bezejmenných vodních toků, které odtékají západním 

směrem a jsou přítoky vodního toku Kolčava, který protéká podél západní hranice katastru. Zástavba 

obce a její místní části Hubenov leží pod vrcholem Březový vrch a z hlediska ohrožení zrychleným 

povrchovým odtokem nebyla identifikována žádná významněji problémová místa. Problémem toků 

v zájmovém území je jejich regulace, napřímenost a v některých případech i zatrubnění. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

Není navrhována. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-091 a VN-092 - návrh obnovy historických vodních ploch v k.ú. Únice. V severní části řešeného 

území obce je situována první z vytipovaných ploch k obnově – vhodným opatření se zde jeví 

realizace vodní nádrže s částečnou retenční funkcí, do které budou sváděny dešťové vody z 

přilehlého povodí. Druhý profil k obnově je umístěn na vodním toku Kolčava (IDVT 10273271) při 

západní hranici katastru. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-028 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10248350. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění zatrubněného úseku, vytvoření přírodního mírně meandrujícího koryta a doplnění 

břehové liniové vegetace. 

REV-094 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kolčava (IDVT 10273271). Návrhem 

se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro průtoky do 

Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace.  

REV-102 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10240102. Návrhem se rozumí 

odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta.  
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64 VACOVICE 

Vzhledem k charakteru morfologie terénu, způsobu hospodaření v krajině, stavu pokryvu a umístění 

zástavby v terénu bylo ohrožení zástavby vyhodnoceno jako méně rizikové zrychleným povrchovým 

odtokem vod z plochy povodí. Lokálně může dojít k ojedinělým problémům, které doporučujeme řešit 

individuálně.  

 

V zájmovém území není navrhováno žádné doporučení.  



71 

 

65 VELKÁ TURNÁ 

Zájmové území je z hydrologického hlediska poměrně specifické a lze území rozdělit na dvě poloviny. 

Severovýchodní část katastru je zalesněná, protéká zdě několik vodních toků, na kterých jsou 

realizovány větší vodní nádrže. Druhá polovina území, kde se také nachází samotná zástavba obce, 

je odvodňována vodním tokem Rojický potok (IDVT 10239007), který protéká zástavbou obce. Do 

tohoto toku jsou v zástavbě zaústěny dva menší přítoky.  

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byla označena jedna problémová 

lokalita OZO-112, která se nachází severně od zástavby obce. Dle informací z ÚP zde dochází 

k opakovaným problémům a rozlivem vod do zástavby. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-112 – podél zástavby obce je navrhována menší zemní hrázka, která usměrní odtok vod mimo 

zástavbu, návrh není převzat do grafiky (blíže viz ÚP obce). 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-093 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodní plochy (dle ÚP obce K1) v k.ú. Velká Turná 

na soutoku vodních toků Rojický potok (IDVT 10239007) a bezejmenného vodního toku IDVT 

10251445. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-103 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10251445. Návrhem se rozumí 

komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro průtoky do Q30d, 

rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace.  

REV-104 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10259877. V úseku podél 

zástavby bude revitalizace součástí protipovodňového opatření OZO-112, která bude spočívat 

pravděpodobně ve zvýšení kapacity koryta toku. Zbývající úsek toku bude revitalizován v podobě 

mírného rozvolnění trasy a doplnění liniové vegetace. 

REV-105 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10253821. Návrh bude součástí 

návrhu protipovodňových opatření (OZO-112). Doporučujeme úpravu kapacity koryta toku a zvážit 

možnosti doplnit lokalitu o menší tůně. 
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66 VOLENICE 

Zájmové území obce se skládá ze čtyř katastrálních území, přičemž jedno k.ú je odděleno od 

ostatních k.ú. katastry jiných obcí.  

Zástavbou obce Volenice protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10253704, který je viditelně pod 

zástavbou (východním směrem) regulován – napřímen. Západně od zástavby se do tohoto toku vlévá 

občasná vodoteč IDVT 10245989. Na obou tocích byly na hranici zástavby stanoveny kritické body 

KB-091 (ID dle Povis 10803397) a KB-092 (ID dle Povis 10803400). Rizikovost kritických bodů pro 

níže ležící zástavbu nebyla vyhodnocena. 

Z hlediska ohrožení zástavby Volenice byly identifikovány dvě problémové lokality, na kterých může 

vzniknou zrychlený povrchový odtok vod (OZO-113 a OZO-114). 

Podél východní hranice místní části Tažovice protéká Novosedelský potok (IDVT 10256214), který má 

stanovaná záplavová území. Rozlivem vod není zástavba ohrožena. Středem zástavby Tažovic 

protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10250593. V zástavbě je tento tok zatrubněn. V případě 

opakujících se problémů se zatrubněním toku doporučujeme zadat podrobnější hydrotechnické 

posouzení. 

Severně od místní části Ohrazenice protéká vodní tok Mačický potok (IDVT 10257646), který má také 

stanovená záplavová území. Rozlivem při průtoku Q100 jsou zde okrajově ohroženy 2 nemovitosti. 

Samostatně ležící k.ú. s místní části Vojnice může být potenciálně ohrožena zrychleným odtokem vod 

ze svahů nacházející se severně a západně (OZO-115 a OZO-116). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Novosedelský a Mačický 

potok a dbát na důsledné dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního 

zákona“.  

 

2. Protipovodňová ochrana 

Konkrétní protipovodňová ochrana není navrhována. V lokalitách OZO-113 a OZO-114 doporučujeme 

v ploše povodí realizovat liniová biotechnická protierozní opatření a vyloučit pěstování 

širokořádkových plodin. Pro lokality OZO-115 a OZO-116 doporučujeme na zatravněných blocích 

realizovat po vrstevnicích meze. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-018 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kalenický potok (IDVT 10246146). 

Návrh zvětší části zasahuje do k.ú. Kalenice. Revitalizací je myšlena přírodě blízka úprava koryta, 

v místě sníženin budou vybudovány tůně, úprava koryta bude doplněna o břehové porosty. 

REV-106 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kalenický potok (IDVT 10246146). 

Revitalizací je myšlena hlavně podpora stávajících mokřadů a mokřadních společenstvech podporou 

rozlivu vod, případně doplnění lokálních úprav na toku a v nivě, které vzejdou na základě 

podrobnějšího posouzení. 

REV-107 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Novosedelský potok (IDVT 10256214) 

severně o Tažovic. Návrhem je vymezení tzv. zóny rozlivu, doplnění do nivy mokřady a průtočné tůně. 
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67 VOLYNĚ 

Městem Volyně protéká vodní tok Volyňka, který má stanovená záplavová území. K ohrožení 

stavebních objektů podél toku Volyňky dochází na obou březích, a to již při povodňovém průtoku Q20. 

Podél zástavby a částečně i skrz zástavbu protéká několik vodotečí, které se vlévají do Volyňky. Na 

těchto přítocích jsou stanoveny kritické body KB-093 (ID dle Povis 10802326) na vodním toku IDVT 

10241510, KB-094 (ID dle Povis 10802338) na vodním toku Starovský potok (IDVT 10273194) a KB-

095 (ID dle Povis 10802324) na vodním toku Maninský potok (IDVT 10240242). 

Vzhledem ke specifickým podmínkám městské zástavby, velikosti povodí a dalších blíže 

nespecifikovaných vlivů, které mohou vstupovat do vyhodnocení rizikovosti jednotlivých kritických 

bodů, tak nebylo možné provést ani orientační vyhodnocení rizikovosti. Doporučujeme, aby byla 

protipovodňová problematika na území města řešena komplexně, což v ideálním případě může být 

provedeno zadáním zpracování studie odtokových poměrů. Případná studie může také vyhodnotit 

možnosti řešení zvýšení protipovodňové ochrany podél toku Volyňky např. návrhy zkapacitnění koryta 

nebo ochranných hrází.  

Další kritický bod byl stanoven na hranici zástavby místní části Zechovice na vodním toku Starovský 

potok (IDVT 10273194). Tento kritický bod byl dle informací uvedených v ÚP vyhodnocen jako 

rizikový. Rizikovost kritického bodu je v ÚP řešena úpravou kapacity koryta toku. 

Dále do území města spadají samostatně ležící katastrální území Černětice a Račí u Nišovic. Zde 

také protéká vodní tok Volyňka, do které je zaústěn vodní tok IDVT 10247131, IDVT 10241598 a IDVT 

10268545. Na toku IDVT 10247131, který protéká severně nad zástavbou místní části Černětice byl 

stanoven kritický bod KB-096 (ID dle Povis 10804053), který byl vyhodnocen jako nerizikový.  

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňka a dbát na důsledné 

dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“.  

 

2. Protipovodňová ochrana 

PO-111 - vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňka, v případě požadavku na zvýšení 

protipovodňové ochrany zástavby doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení. 

Kritické body KB-093 až KB-095 – doporučeno řešit zadáním podrobnější studie. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové lokality nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-108 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10241510. Návrhem se rozumí 
odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta.  
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68 ZAHORČICE 

Severně od zástavby pramení v polní trati vodní tok Nihošovický potok (IDVT 10276386). V pramenné 

části toku jsou realizovány dvě menší vodní nádrže (VN Horní zahorčický rybní, a VN Dolní zahorčický 

rybník). Negativně je hodnocen krátký úsek toku VN Dolní zahorčický rybník, kde je tok veden 

v zatrubnění. Další menší vodní nádrže se na toku nacházejí východně od zástavby. Druhým vodním 

tokem, který protéká katastrem obce je vodní tok IDVT 10247322, na kterém je také realizovaná 

menší vodní nádrž. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byla identifikována jedna lokalita 

nacházející se západně od zástavby (OZO-117). 

 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 

Není navrhováno žádné doporučení. 

 

2. Protipovodňová ochrana 

OZO-117 – rizikový svah doporučujeme řešit úpravou hospodaření, případně realizací biotechnických 

protierozních opatření. V případě budoucího rozšiřování zástavby pod tímto svahem doporučujeme 

podmínit realizaci výstavby vyřešením odtokových poměrů v dané lokalitě. 

 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

Nové lokality nejsou vymezeny. 

 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-109 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10276386. Revitalizací je 

myšleno odtrubnění a vytvoření přírodního koryta. 
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69 ZVOTOKY 

Zástavbou obce protékají 2 bezejmenné vodní toky (IDVT 10247445 a IDVT 10270630). Podél 

západního okraje obce protéká ještě bezejmenná vodoteč IDVT 10273958. Na tocích IDVT 10270630 

a IDVT 10273958 byly stanoveny kritické body KB-099 (ID dle Povis 10802516) a KB-098 (ID dle 

Povis 10802520). Rizikovost kritický bodů nebyla vyhodnocena.  

V severozápadní části katastru dále protéká vodní tok Novosedelský potok, který má stanovená 

záplavová území. Rozlivem vod při povodňových průtocích jsou ohroženy pouze stavební objekty, 

které se nacházejí v nivě toku. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem nebyla na území obce identifikována 

žádná významněji problémová lokalita. Případné lokální problémy doporučujeme řešit individuálně. 

Na území obce v rámci ÚSK nejsou navrhována žádná konkrétní doporučení.  

 


