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1. Zadání 
Pro vhodně zvolený vodní tok, (volte takový, kde se je možno setkat s celou řadou 

souvisejících problémů – např. průtočnost a stabilita toku, nedostatečná kapacita objektů 
na toku, hygienické problémy, nevyhovující technická nebo ekologická funkce, závady 
toku v kontextu předchozích úprav nebo naopak nedostatečné údržby), zpracujte na 
základě potřebného počtu prohlídek studii současného stavu problémového úseku 
s identifikací problémových míst a rozborem příčin konfliktních vztahů. Studie bude 
vycházet z !!!vašeho!!! hodnocení stavu nejen vlastního koryta toku, ale i inundačního 
území a objektů nacházejících se na vodním toku. Součástí studie bude souhrn vámi 
zjištěných závad a návrh opatření k jejich odstranění z hlediska technického i z pohledu 
ochrany a tvorby životního prostředí. 

 
 

2. Charakteristika toku 

2.1.  Hydrologické údaje 
Délka Křemežského potoka je 29,8 km. Pramení u osady Markov na 
severozápadních svazích hory Chlum ve výšce 950 m.n.m. Podle lokálních 
názvů osad se postupně mění názvy potoka Markův, Rybářský, Dobročkovský, 
Brložský a Křemežský. Potok se vlévá zleva do Vltavy na říčním kilometru 
258,6. Celková plocha povodí je 126,6 km2. Za osadou Dobročkov vtéká potok 
na území CHKO Blanský les. 
 

Hydrologické číslo povodí:  1-06-01-195 
 

Správce toku:     Povodí Vltavy – Závod Horní Vltava 
 

Průměrná dlouhodobá ro ční srážková výška:  560 mm 
 

Průměrný ro ční průtok:   0,94 m3/s 
 

Q355= 0,18 m3/s 
 
Povod ňové pr ůtoky:    Q1= 19 m3/s 
 

   Q10= 37 m3/s 
 
   Q100= 88 m3/s 
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Zjišt ění průtoku na potoce dne 9. 5. 2008: 
Průtok byl zjišťován na propustku, který se skládá ze tří typových rámů Beneš 
(výrobce Prefa Hubenov). Přesné rozměry propustku jsem zjistil na webových 
stránkách výrobce. V terénu jsem změřil dobu průtoku propustkem a hloubku 
proudění. Na základě těchto hodnot jsem vypočítal průtok propustkem, který je 
stejný jako průtok v korytě. 

 
Měření rychlosti: 
 
Délka propustku:   s = 3 m 
 
Doba průtoku propustkem:  t = 6 sec 
 

Rychlost proudění v propustku:  sm
t

s
v /5,0

6

3 ===  

Měření průtočné plochy: 
 
Hloubka vody v propustku:   h = 0,08 m 
 
Celková šířka:    b = 3 * 2,12 = 6,36 m 
 
Průtočná plocha:   251,036,6*08,0* mhbS ===   
 
Výpočet průtoku:    smSvQ /255,051,0*5,0* 3===   

 
Tabulka 1 – Výpočet okamžitého průtoku 

y b O S R n C i v Q 
[m] [m] [m] [m²] [m] [-] [-] [-] [m/s] [m³/s] 
0.14 3.36 4.2 0.47 0.112 0.012 57.86 0.0007 0.50 0.24  

Průtok v potoce dne 9.5.2008 byl 0,255 m3/s. 
 

 
Obrázek 1 – Výkres typového propustku 
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Stanovení kapacity koryta: 
Zaměřil jsem pásmem dva shodné příčné profily ve vzdálenosti 30 m od sebe. 
Mezi těmito profily jsem zjistil povrchovou rychlost proudění pomocí vhození 
tenisového míčku a změření doby jeho cesty z profilu 1 do profilu 2. Pro větší 
přesnost jsem míček poslal dvakrát a ze dvou hodnot udělal průměr. 
Získané hodnoty jsem dosadil do rovnice pro proudění v otevřených korytech a 
vypočítal jsem průtok pro maximální hloubku vody v korytě, pro 0,9 m (viz. 
Tabulka 2) 
 
čas:   vzdálenost:   rychlost: 
t1 = 87 sec  s = 30 m    

t2 = 83 sec      sm
t

s
v /35,0

85

30 ===  

tØ = 85 sec     

 
Obrázek 2 – Zaměřený příčný profil 
 
Tabulka 2 – Výpočet kapacity koryta 

y b O S R n C i v Q 
[m] [m] [m] [m²] [m] [-] [-] [-] [m/s] [m³/s] 
0.1 7 7.2 0.7 0.097 0.050 13.56 0.0069 0.35 0.25 

0.9 7 15.45 8.41 0.544 0.045 20.14 0.0069 1.23 10.33  
 

Mnou stanovená kapacita koryta je 10,33 m3/s. 
 

 
Obrázek 3 – Úsek zaměření příčných profilů 
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2.2. Geologické pom ěry 
V geologické podloží převládají přeměněné horniny, zejména granulit. 
Významně jsou v lokalitě CHKO zastoupeny hadce a krystalické vápence, 
které podmiňují vznik specifických půd a jim příslušejících rostlinných 
společenstev. Ve svém dolním toku je Křemežský potok charakterizován jako 
pstruhová voda. Převážná část toku má charakter horského potoka. Po celé 
délce má značný spád a ještě pod Křemží dosahuje spád 11 % . V úseku od 
Brloha po Červený mlýn byl Křemžský potok vodohospodářsky upraven. 
V úseku od přehrady pod Třísovským hamrem až po ústí je podélný spád toku 
usměrňován příčnými kamennými prahy. 

2.3. Hlavní specifika toku 
Hlavními sídelními celky na toku jsou obce Brloh, kde potok protéká středem 
vesnice. Kremže, která je vůbec největší obcí na toku, ale potok vesnici spíše 
obtéká. Poslední obcí na toku je Holubov. V Holubově je v těsné blízkosti toku 
tiskárna Artypa, která je výrazným znečišťovatelem potoka. Téměř celý potok 
vede chráněnou krajinou oblastí a zejména jeho horní tok je přírodě velmi 
blízký, bez zásahů člověka.  

2.4. Flóra a fauna 
Původní vegetační pokryv tvořily olšiny, na svazích byly kyselé doubravy a na 
hadcích rostly bory. Dnešní složení flóry je silně pozměněno činností člověka. 
V údolí potoka jsou olšiny s dominantní olší lepkavou, střemchou hroznatou  
  a roztroušeně jsou přítomny vrby . Bylinné patro tvoří převážně krabilice 
chlupatá, ostřice třeslicovitá, kopřiva dvoudomá, blatouch bahenní, 
tužebník jilmový  a ptačinec hajní . K vzácným druhům, rostoucím podél 
Křemežského potoka, patří oměj pestrý, který je řazen také k chráněným 
druhům.  
 
Jen na nepatrně malých plochách, na horním toku, jsou zachovány zbytky 
polopřirozených luk s pestřejší druhovou skladbou. V osmdesátých letech však 
byla většina vlhkých luk v nivě rozorána a zničena jak rozsáhlým odvodněním, 
tak částečně chatovou zástavbou, která patří v údolí Křemežského potoka k 
negativním jevům. Ojediněle jsou zachovány psárkové louky s dominantní 
psárkou luční  a metlicí trsnatou, na velmi podmáčených plochách zůstaly 
zachovány přírodě blízké vysokobylinné louky s tužebníkem jilmovým, 
děhelem lesním, blatouchem bahenním, pcháčem zelinným  a vzácnější 
ostřící trsnatou. Jako trosky se zachovaly střídavě vlhké louky s bezkolencem 
modrým. Takové druhy, jako je hořec hořepník, definitivně zmizely.  
V horním toku Křemežského potoka jsou ve vyšších polohách zastoupeny 
bučiny s dominantním bukem lesním  a poměrně chudým bylinným 
podrostem. Jen v místech prameniště se vyskytují podmáčené smrčiny. 
Vegetace nižších poloh byla opět velmi silně ovlivněna člověkem. Obvykle 
tvoří vegetaci na svazích porosty kyselých borů s brusinkou a jen v lokalitách 
hadcového podkladu jsou to bory s kostřavou ovčí  a některými typickými 
druhy hadců.  
 
Fauna je na potoce zastoupena v podobě vydry říční, raka potočního, 
pstruha obecného a pstruha duhového. 
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3. Podrobný popis vybraného úseku K řemežského potoka 
 

Vybral jsem si úsek od ústí potoka do řeky Vltavy (ř.km 0) po propustek pod obcí 
Holubov (ř.km 2,520). Vodní tok v tomto úseku protéká zalesněným údolím. Na úseku 
jsou 2 malé vodní elektrárny, 6 propustků, 1 nádrž a 6 kamenných stupňů. V celé délce 
úseku jsou kolem toku rekreační chaty obývané zejména o víkendech a v letních měsících. 
Technickou zajímavostí je náhon na MVE procházející skalním tunelem.  
 
Místa na toku budu uvádět v pořadí proti proudu, od ústí až po propustek pod Holubovem. 
 

 
Obrázek 4 - Mapka vybraného úseku toku 

 
1. ř. km 0 -  ústí do Vltavy (Obrázek 5) 

tok Křemežského potoka končí přímým úsekem a vlévá se zleva do Vltavy na 
ř. km 258,6 v nadmořské výšce 424 m n. m. Koryto zde má lichoběžníkový 
tvar se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve dně 10 m.  
 

2. ř. km 0,030 - propustek č. 1 (Obrázek 6) 
propustek tvořený třemi Benešovými rámy, průtočný profil 3 x (2,12 x 0,69 m). 
Zbytek propustku je proveden z kamenného zdiva. Dno koryta nad propustkem 
navazuje na Benešovy rámy přímo. Pod propustkem je dno koryta o 50 cm níže 
než dno Benešových rámů. Přechod z propustku do dna toku je proveden 
těžkým kamenným záhozem. 
 

3. ř. km 0,080 - kaskáda č. 1 (Obrázek 7) 
dva příčné kamenné prahy tvořící kaskádu. První vysoký 0,7 m, druhý 1,2 m, 
oba 12 m dlouhé. Prahy jsou vzdáleny 4 m a v prostoru mezi nimi je bazén 
hluboký 0,5 m. Dno bazénu je opevněno kamennou dlažbou do betonu. U 
pravého břehu je poškozený rybí přechod.  
 

4. ř. km 0,080 až 0,280 - pravobřežní kamenná navigace (Obrázek 8) 
u pravého břehu je vybudovaná kamenná nábřežní zeď vysoká 2,5 m. Zeď je 
ve velmi špatném technickém stavu. Je poškozena zejména kořeny náletových 
dřevin, které způsobily rozpad zdiva a místy i provalení. Kmeny stromů 
vyrůstající z této zdi navíc tvoří významnou překážku v toku při zvýšené 
hladině vody.  
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5. ř. km 0,120 – příčný práh (Obrázek 9) 

kamenný práh vysoký 0,6 m. Práh je poškozený, voda protéká spárami 
v kamenném zdivu. Některé kameny jsou ze stupně vypadlé. 
 

6. ř. km 0,150 – kaskáda č. 2 (Obrázek 10) 
kaskáda naprosto stejného technického provedení jako předešla. Rozdílná je 
akorát výška prahů. Výška prvního …m, druhého …m. 
 

7. ř. km 0,350 – příčný práh (Obrázek 11) 
kamenný příčný práh vysoký 0,4 m. U pravého břehu nefunkční rybí přechod. 
Práh je poškozený, voda protéká spárami v kamenném zdivu. 
 

8. ř. km 0,470 – kaskáda č. 3 (Obrázek 12) 
kaskáda opět stejná jako předchozí. Liší se pouze výškou prahů. První …m, 
druhý …m. Rybí přechod u pravého břehu opět nefunkční. Na pravém břehu 
navazuje na rybí přechod šikmá skalní plotna. Nad stupněm se v toku vlivem 
zanesení vytvořila štěrková lavice. 
 

9. ř. km 0,540 – propustek č. 2 (Obrázek 14) 
tři Benešovy rámy, technicky stejné provedení jako propustek č. 1 (2) 
 

10. ř. km 0,620 – bývalá jalová propust mlýnského náhonu, tunel (Obrázek 13) 
u levého břehu zbytky náhonu na mlýn, který vedl tunelem vyrubaným pod 
skalním ostrohem. Před vtokem do tunelu byla jalová propust sloužící 
k rychlému odklonění vody od mlýna. Mlýn se nachází na druhé straně tunelu. 
Voda padala na mlýnské kolo z výšky 10 m. Nyní je již mlýn nefunkční a je 
využíván jako rekreační objekt. Využití vodní energie přetrvává dodnes, Voda 
na MVE je dnes vedena potrubím z nádrže pod Třísovským hamrem stejnou 
trasu jako dříve do mlýna. Strojovna elektrárny stojí poblíž mlýna na břehu 
řeky Vltavy. 
 

11. ř. km 0,670 – propustek č. 3 (Obrázek 15) 
tři Benešovy rámy, technicky stejné provedení jako propustky předchozí (2; 9) 
 

12. ř. km 0,720 – rozbořený dvojitý stupeň (Obrázek 16) 
velmi poškozený kamenný stupeň. Břehová křídla v naprosto dezolátním stavu, 
stejně tak podlaha bazénu mezi stupni. Uprostřed stupně je veliký balvan, který 
připlavila povodeň v roce 2002. U pravého břehu jsou patrné zbytky 
stavebního opevnění.  
 

13. ř. km 0,770 – ocelová lávka pro pěší (Obrázek 17) 
ocelová lávka široká 1m se zábradlím po jedné straně ve výšce 2 m nad 
hladinou. Lávka stojí na dvou ocelových sloupech umístěných mimo průtočný 
profil. Stabilitu sloupů zajišťují ocelová lana zakotvena do břehů. 
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14. ř. km 0,800 – hráz nádrže náhonu na elektrárnu (Obrázek 18) 

Zděná hráz z kamene vysoká 3,5 m. Délka v koruně je 37 m, šířka v koruně 0,5 
m, šířka v patě 0,85 m a sklon návodního líce 10:1. Odběrný objekt je umístěn 
u levého břehu. Vtok do náhonu je chráněn česlemi, které jsou stírány 
mechanickými hráběmi na elektropohon. U levého břehu je také spodní výpust 
hrazená stavidlovým uzávěrem. U pravého břehu je rybí přechod a čelní 
bezpečnostní přeliv provedený jako snížená část koruny hráze. Při větších 
průtocích je přelévána celá koruna. Na těleso hráze bezprostředně navazují tři  
1 m vysoké stupně, tvořící pod hrází tři bazény různých rozměrů. Bazény 
slouží k tlumení kinetické energie při velkém průtoku a fungují jako koupaliště 
v letních měsících. 
 

15. ř. km 1,040 – začátek vzdutí nádrže (Obrázek 20) 
 
16. ř. km 1,080 – propustek č. 4 (Obrázek 19) 

propustek tvořený třemi Benešovými rámy. 
 

17. ř. km 1,150 – ostrov (Obrázek 22) 
Ostrov dlouhý 50 m a široký 15 metrů rozděluje potok na dvě ramena, poměr 
průtoků pravý : levý je 80% : 20%. Ostrov je porostlý náletovými keři, které 
tvoří při povodních významnou překážku v toku.  
 

18. ř. km 1,160 – propustek č. 5 (Obrázek 21) 
Propustek tvořený třemi Benešovými rámy. V levé části navíc průtočný profil 
0,8 x 1,0 m (pozůstatek starého propustku). 
 

19. ř. km 1,410 – lávka pro pěší (Obrázek 23) 
Ocelová lávka na zděných pilířích. Pilíře stojí mimo koryto. 
 

20. ř. km 2,010 – lávka pro pěší (Obrázek 24) 
Dřevěná lávka na ocelových sloupech. Jednotrubkové zábradlí po jedné straně. 
 

21. ř. km 2,012 – odpad od MVE (Obrázek 25) 
zleva přitéká odpad od MVE. Strojovna elektrárny stojí v těsné blízkosti toku. 
Voda je přiváděna potrubím od odběrného objektu (viz. …) 
 

22. ř. km 2,430 – odpad od ČOV Holubov (Obrázek 26) 
 

23. ř. km 2,500  - propustek č. 6 (Obrázek 27) 
Propustek tvořený třemi Benešovými rámy. 
 

24. ř.km 2,520 – kamenný skluz, náhon na MVE (Obrázek 28) 
Šikmý kamenný práh sloužící ke vzdutí vody pro odběrný objekt náhonu na 
vodní elektrármu. 
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4. Návrhy opat ření k odstran ění závad 
 

Poslední úprava a údržba koryta byla provedena v letech v letech 2003 a 2004, kdy 
byly odstraňovány následky povodně z roku 2002. Poničené břehy byly opraveny 
kamenným pohozem. Všechny staré betonové a kamenné propustky byli nahrazeny 
prefabrikovanými Benešovými rámy. Dřevěné lávky, které sloužili pro přechod řeky 
v době zvýšeného průtoku byli odstraněny. Nové propustky mají dostatečnou kapacitu 
a nedochází k častému přelévání. Koryto bylo vyčištěno do naplavenin a v některých 
místech byly pokáceny vzrostlé stromy na březích koryta.  

 
Pro přehlednost popíšu navrhované úpravy v jednotlivých označených místech, pokud 
jsou potřeba. 
 
1.  
Vykácet keře na březích toku, sledovat stav zanesení koryta v důsledku zpětného vzdutí 
řekou Vltavou 

 
2.   
Doplnit těžký kamenný zához pod propustky, aby se vytvořil přirozený rybí přechod 
(balvanitý skluz) a nevznikala migrační bariéra na toku. Toto opatření navrhuji pro 
všechny propustky na upravovaném úseku. 

 
3.  
Navrhuji obnovit funkci rybích přechodů při pravém břehu. V současné době jsou tyto 
přechody zaneseny nebo rozbořeny. Dále je třeba opravit zdivo kaskády, nově vyspárovat 
a odstranit velké balvany z prostoru kaskády. Tato opatření platí pro všechny kaskády a 
stupně v celé délce upravovaného úseku. 

 
4.  
Nábřežní zeď je třeba vyčistit od náletu, odstranit vzrostlé stromy, jejichž kořeny narušují 
zeď. Nutné je zpevnění paty zdi. Na některých místa jsou vyvalené kameny, pokud se toto 
neprovede hrozí provalení celé zdi. 

 
10.   
Navrhuji provést rozsáhlou rekonstrukci náhonu na elektrárnu. Zejména v prostoru                                                           
vtoku do tunelu je poničeno potrubí padajícími kameny ze skalního ostrohu nad ním. Bylo  
by vhodné také opravit lávku a zábradlí vedoucí ke vchodu do tunelu. Nutné je opravit 
plot, bránící vstupu lidí do prostoru pod skálou z důvodu nebezpečí pádu kamení. 
 
14. 
Těleso hráze je v dobrém stavu a v současné době nevyžaduje žádnou rekonstrukci. Nádrž 
samotná není zanesena a je pravidelně čištěna. Dochází zde ale opět k zanášení rybího 
přechodu plovoucími větvemi, což omezuje jeho funkci.  
 
17. 
Je třeba částečně vykácet stromy na ostrově, protože za povodně tyto stromy zmenšují 
průtočný profil koryta a dochází k vylévání vody na pravý břeh. 
 
V celém úseku je třeba odstranit stromy napadané do koryta. 
Žádné jiné nedostatky nebyly zjištěny.  
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5. Závěr 
 

Tato studie řeší úsek Křemežského potoka od propustku pod Holubovem až po ústí do 
řeky Vltavy. Výškopisné zaměření toku a veškeré vstupní hodnoty jsou v Balt po 
vyrovnání. Délka podrobně popsaného úseku je 2,5 km. Na toku nejsou žádné závažné 
nedostatky, většina výše popsaných závad byla způsobena zanedbáním péče o objekty na 
toku. Tok protéká CHKO Blanský les, proto je potřeba veškeré vodohospodářské úpravy 
provádět s vědomím této skutečnosti.  

Na této studii tvrdě pracoval jeden student od jarního tání až do horkých letních dní ☺. 

 

5.1. Zdroje informací: 
 Povodí Vltavy – Závod Horní Vltava     

http://pvl.cz   
 
 
 OÚ Holubov         

http://holubov.cz   
 
 
 Hydroekologický informační systém      

http://heis.vuv.cz/  
 
 
 Ukázková studie        

http://toky.fsv.cvut.cz  
  

 
 Správa CHKO Blanský les 
 http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/ 
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6. Fotodokumentace 
 

Obrázek 5 – Ústí do Vltavy 
 
 
 
 

 

Obrázek 7 - Kaskáda 
 
 

 
 

Obrázek 9 – Příčný práh 

Obrázek 6 - Propustek 

Obrázek 8 – Nábřežní zeď 

Obrázek 10 - Kaskáda 
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Obrázek 11 – Příčný práh 
 
 
 
 
 

Obrázek 14 – Propustek  
 
 
 
 
 

Obrázek 15 – Propustek  

Obrázek 12 – Kaskáda  

Obrázek 13 – Bývalá jalová propust  

Obrázek 16 – Zatopená kaskáda 
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Obrázek 17 – Ocelová lávka 
 
 
 
 
 

Obrázek 20 – Začátek vzdutí nádrže 
 
 
 

 
 

Obrázek 22 – Ostrov  

Obrázek 18 – Nádrž náhonu na MVE 

Obrázek 19 – Propustek  

Obrázek 21 – Propustek  
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Obrázek 23 – Ocelová lávka 
 
 

 
 
 

Obrázek 25 - MVE 
 

 
 

 

Obrázek 27 - Propustek 

Obrázek 24 – Objekt MVE a lávka 

Obrázek 26 – Odpad od ČOV Holubov  

Obrázek 28 – Kamenný skluz 


