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Aktivní zóny záplavových území a plochy pro rozliv
až dvacetileté vody jsou u obou řek v polích a nivách
před nátokem řek do urbanizovaných oblastí a poté za
městem za Strakonickou ulicí. Před i za městem se jedná
o území bývalých meandrů řek, které byly při regulaci toků
narovnány.
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V novodobé historii došlo k velkým povodním v srpnu
2002, které zaplavily velkou část nově vzniklých čtvrtí
kolem obou řek a ukázaly tak naléhavou potřebu dalších
protipovodňových opatření, které byly následně realizovány
současně se splavněním Vltavy.

28/02/2020, ČB

České Budějovice byly až do regulace toků povodněmi
postihovány často při jarním tání nebo velkých deštích.
Nejčastěji město vyplavovala Malše, méně často Vltava, ale
nejničivější škody způsobovaly povodně z Dobrovodského
potoka. Na začátku 20. století byly řeky i potoky regulovány
ve snaze předejít ničivým následkům povodní.

Řeka Vltava působí nad i pod soutokem spíš jako tranzitní
cyklistická tepna. Chybí infrastruktura, která by nabídla
cyklistům i pěším možnost zastavit a užít si řeku a její
bezprostřední okolí.
Na řece Vltavě také chybí příčné vazby – především
mezi Pražským sídlištěm a levým břehem Vltavy, dále
pak i v Českém Vrbném,dojde tak k rozdělení kapacity
a k zokruhování cyklostezek na obou březích.
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Řeka Malše je na mnoha úsecích zcela nesmyslně
oddělena od chodníku mnoha typy zábradlí, které se liší
barvou i provedením. V centru je řeka od obyvatel oddělena
nábřežní zdí. Že jsou České Budějovice městem na soutoku
je patrné v parku na Sokolském ostrově, který obyvatelé
hojně využívají ke své rekreaci.

28/02/2020, ČB

Stávající aktivní využití břehů obyvateli města prakticky
neexistuje. Řeky jsou prvkem, podél kterého se jezdí do
práce a z práce (cyklisté) případně se překonává přes
některý z mostů. Intenzita využití charakteristických částí
nábřeží byla prověřena i terénním průzkumem. Cyklostezky
vedoucí podél řek jsou díky svému mírnému profilu velmi
intenzívně využívány, což vede k napětí mezi uživateli
nábřeží především u pěší lávky na Pražském předměstí.

Pod soutokem je Vltava vedena v říční nivě s terasami.
Na terase na pravém břehu u Pražského předměstí vede
cyklostezka, ale nemá žádné další využití. Levý břeh je
v tomto úseku využit pro levobřežní rychlostní komunikaci.
U sídliště Vltava je levobřežní terasa využívána obyvateli
města k procházkám a letní rekreaci (město zde nechalo
vybudovat písčité vstupy do vody). Dále po proudu jsou oba
břehy ponechány jako přírodní.
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Malši lemují po obou stranách široké urbanizované, ale
přesto přírodní břehy, které jsou využívány k procházkám
obyvatel města. Oproti tomu Vltava je na pravém břehu až
k Mánesově ulici lemována vysokým a úzkým přírodním
břehem, který slouží také jako protipovodňová ochrana.
Na levém břehu se nachází přírodní břehy, které jsou nižší,
a Vltava se tam může při povodních rozlít do okolních polí.
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Centrum města je obklopeno řadou městských parků park Na Sadech, park Dukelská, park Háječek a Krumlovské
aleje, park na Sokolském ostrově a park Dlouhá louka. Tyto
jsou udržovány a využívány obyvateli města po celý rok.
U Malše se nachází ještě park u Malého jezu, který slouží
především pro letní rekreaci obyvatel města.

Ke splavnění nad Jiráskův jez byly ve strategické studii
Město a voda z roku 2004 navrženy 2 varianty – buď plavební
komora ve vorové propusti Jiráskova jezu (varianta 1) nebo
2 plavební komory vedoucí ke slepému rameni Malše
(varianta 2). Výhodou první varianty je překonání spádu
pouze jedinou plavební komorou. Výhodou druhé varianty
je omezení vlivu velkých vod na stavby a případně možnost
vybudování úkrytu plavidel před povodněmi.
Obě zvažované varianty nezasahují do hospodaření
s vodou dle Hospodářské politiky ČR. Obě ovlivní (sníží)
množství vody, která bude moci být využívána MVE na
Jiráskově jezu o vodu potřebnou pro proplavání. Z hlediska
ochrany před povodněmi mají obě varianty neutrální vliv.
Z hlediska ochrany před suchem mají obě varianty taktéž
neutrální vliv.
Analýza nových správních rozhodnutí a platné legislativy
- v zákoně č. 114/1995 Sb. v současném znění je Vltavská
vodní cesta vedena jako dopravně významná využitelná
vodní cesta I. klasifikační třídy až po ř. km 241,4 nad
Litvínovickým potokem v ČB včetně výústní části Malše po
ř. km 1,6 (pod Malý jez).
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Splavnost řeky Vltavy byla vyřešena pod Jiráskův
jez, avšak nad ním (v centru města) nyní nejsou řeky pro
návrhové lodě splavné.

28/02/2020, ČB

Na základě investice státního investora Ředitelství
vodních cest byly dokončeny stavby plavebních komor u jezu
Hněvkovice, Hluboká nad Vltavou a České Vrbné včetně
doprovodných staveb ochranných přístavů v Hluboké nad
Vltavou a Českém Vrbném. Pod Jiráskovým jezem bylo
zřízeno přístaviště na levém břehu a obratiště plavidel. Tím
byla propojena vltavská vodní cesta až do ř. km 293,50.

Byla zpracována analýza zvažovaných záměrů
v okolí vodních toků. Informace byly získány
od odborů MM České Budějovice, od správce
vodních toků (Povodí Vltavy), dále pak od subjektů,
zabývajícími se podnikáním v cestovním ruchu,
který souvisí s řekami. Do analýzy byly zahrnuty i
záměry, které s vodními toky přímo nesouvisejí, ale
mohou být impulzem pro rozvoj v okolí řek nebo
naopak mohou tento rozvoj limitovat.

Pravobřežní cyklostezka jako součást CYKLOGENEREL

Severní spojka

Pravobřežní cyklostezka vede z města do Hluboké

zadavatel:

SM České Budějovice

nad Vltavou. Její délka je 9 km a díky zpevněnému

rok:

2019

šotolinovému povrchu se na ní nepotkávají cyklisté

fáze:

Krajský úřad Jihočeského kraje zrušil územní rozhodnutí

s bruslaři.

zpracovatel: Pragoprojekt a.s.

Záměry jsou uvedeny k datu zpracování analýzy,
dá se tedy předpokládat, že může dojít k jejich
úpravám, či dokonce může být od některých
upuštěno nebo naopak vzniknou nové.
Tato základní informace slouží k přehlednému
shrnutí, které popisuje vzájemnou synergii, či
kolizi. V případě realizace těchto záměrů je nutná
jejich vzájemná koordinace.

Workoutové hřiště ul. U Staré trati

Rekonstrukce vodáckého areálu Lídy Polesné

Plovárna v ČB

zadavatel:

SK vodní slalom České Budějovice

zadavatel:

SM České Budějovice

zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2019

rok:

2008

rok:

2019

fáze:

probíhá rekonstrukce objektů

fáze:

vyhledávací studie

fáze:

vyhledávací studie

zpracovatel: -

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

zpracovatel: Útvar hlavního architekta MM ČB

Kavárna na Sokolském ostrově

Revitalizace parku Dukelská

Bytový komplex u Mlýnské stoky

Revitalizace parku v Lokalitě U Malého jezu

Stavba dočasné dráhy koněspřežky

zadavatel:

SM České Budějovice

Proběhla veřejná zakázka na návrh obnovy parku.

zadavatel:

soukromý

zadavatel:

Nadace Proměny – Parky grantová výzva 2014

rok:

2004

zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

-

rok:

2015

fáze:

strategická studie

rok:		

2019

fáze:

-

fáze:

projektový záměr

fáze:		

představení vítězných návrhů veřejnosti

zpracovatel: Ing. arch. Jan Pala

v České ulici.
zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2006

fáze:

stavební povolení

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

zpracovatel: Útvar hlavního architekta MM ČB

zpracovatel: vítězná studie zpracována
			

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

Protipovodňová opatření

ateliérem Rusina Frei s.r.o.

Město měla po povodních v srpnu 2002 ochránit proti
další povodni řada protipovodňových opatření. Realizovat
se však povedlo jen části na Vltavě. Malše, Mlýnská stoka
a Dobrovodský potok nadále zůstávají potenciální hrozbou.
KD Slavie
Vyhlášen soutěžní dialog na architektonické řešení KD Slavie
a formu jejího provozování.
zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2019

fáze:

registrace účastníků do 4. 11. 2019

zpracovatel: Přístavba Jihočeské vědecké knihovny
Probíhá realizace, park v okolí nebyl ve vztahu k Malši
v soutěži řešen.
zadavatel:

Jihočeská vědecká knihovna

rok:

03/2019 - 12/2020, otevření 01/2021

fáze:

realizace stavby

zpracovatel: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Park Háječek
Proběhla jednokolová ideová urbanistická a architektonická
soutěž.
zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2013

fáze:

vyhlášen vítěz, ale další kroky směrem k
realizaci nebyly podniknuty

zpracovatel: Parkovací dům
zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2017 / 2019

fáze:

ověřovací studie / změna ÚP
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Koněspřežka

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o. /
Odbor územního plánování MM ČB

Předmětem je dokončení přestavby areálu HOCH a

zadavatel:

SM České Budějovice

synové 1899 s.r.o. na víceúčelové sportovní centrum.

Park Dlouhá louka

rok:

2018

zadavatel:

SM České Budějovice

zadavatel:

SM České Budějovice

fáze:

DSP

rok:

2018

rok:

2017

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

územní studie

fáze:

studie

fáze:

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

zpracovatel: Ing. Pavel Popela
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Multifunkční centrum Dlouhá louka

Územní studie „Dlouhá louka“
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•

•
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?

SAMSON
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SOKOLÁK
SOKOL

Místa u vody nejsou pro obyvatele města dostatečně
atraktivní.

?

•
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•

LINECKÉ PŘEDMĚSTÍ

JIRÁSKŮV JEZ

ZIMNÍ
STADION

SPORT

PARKING

NESOURODOST

•

STROMOVKA

Potenciál pro turismus

Zatraktivnění vodních toků, a to i pomocí lodní dopravy,
zvýší turistický potenciál města a jeho okolí.
•

Město žije s vodou

Přestože vodní toky a jejich okolí využívají svůj potenciál
pouze z části, obyvatelé města využívají a hledají možnosti
jak trávit čas u vody.

VOD.VĚŽ
FOTBALOVÝ
STADION

•

BYDLENÍ

PRŮMYSL

VÝSTAVIŠTĚ

Potenciál pro rekreaci

Obyvatelé města chtějí pobývat u vody, trávit zde volný
čas, či používat trasy podél řek pro pohyb ve městě.

NEPŘÍSTUPNÉ
PARK

Město postrádá nábřeží

Vltava a Malše neprotékají centrem města, historické
centrum tak postrádá klasická městská nábřeží. Vodním
tokem, který má kontakt se středem města, tak zůstává
Mlýnská stoka.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ

PŘÍSTAVIŠTĚ

Nevíme, jak vodu využívat

Spojení s Evropou

Prodloužení vodní cesty do centra města propojí fyzicky
i mentálně České Budějovice s evropskými vodními
cestami.
NEMOCNICE
BYDLENÍ

BYDLENÍ
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STABILIZOVANÉ ÚZEMÍ

•

PARK

SOUKROMÉ

Nemůžeme pobývat u vody

Počet míst, kde se dá trávit volný čas v blízkosti vodních
toků je velmi limitovaný.

OTEVŘENÍ KORYTA

CENTRUM

Nemůžeme k vodě

Břehy řek neumožňují dostatečný kontakt obyvatel
města s vodou. Nábřeží svým charakterem připomínají
spíše technickou infrastrukturu.

BYDLENÍ

PARK

Voda rozděluje

Vodní toky jsou liniovými bariérami brání prostupnosti
území. Historické město krátkých vzdáleností dnes
postrádá příčné vazby přes řeky - chybí mosty a lávky,
které by umožnily bezkolizní pohyb obyvatel města.
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