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1. ÚVOD 
Revitalizace krajiny je proces, kdy se člověkem zničené nebo poškozené lokality snažíme 
napravit a udělat z nich přírodě velmi blízké celky. Mnou zkoumané území bylo člověkem 
v minulosti dost zasaženo. Člověk v této lokalitě pozměňoval krajinu již od dávných dob. Vše 
začalo již v době keltů, kdy vzniklo Třísovské oppidum, později ve středověku byl vybudován 
na soutoku Křemežského potoka a řeky Vltavy hrad Dívčí kámen. S těmito zásahy člověka se 
již dokázala příroda sama vyrovnat a teď působí spíše kladně jako prvky dotvářející krajinu. 
Největší škody byly způsobeny v krajině za éry komunismu, kdy byly nešetrně upravovány 
úseky Křemežského potoka a nadměrná výstavba rekreačních objektů velice ublížila zdejší 
krajině. Nyní se situace zlepšuje. Potok je upravován v souladu s moderním ekologickým 
smýšlením, což se pozitivně podepisuje i na přístupu místních rekreantů k přírodě samotné.  
 

2. POPIS ÚZEMÍ 

Vymezení zájmové oblast 
Celé území mnou zkoumaného čtverce leží v povodí Křemežského potoka. Kraj Jihočeský, 
okres Český Krumlov, katastr obce Holubov. Celková rozloha zkoumané oblasti je 4 km2. 
Čtverec je orientován na sever.   
 

Morfologické pom ěry 
Území je kopcovité. Svahy jsou orientovány ke Křemežskému potoku, který tvoří osu daného 
území. Svahy jsou zde jak mírné, tak strmé. Většina území je zalesněna. 
 

Klimatické pom ěry 
Oblast leží v dešťovém stínu Šumavy, proto je poměrně chudá na srážky. Roční průměrné 
množství srážek je zde 560 mm. Teplota bývá ovlivňována alpským fénem, který výrazně 
zvyšuje teplotu vzduchu. 
 

Hydrologické pom ěry 
Celé území odvodňuje Křemežský potok. Tok byl ve zkoumaném úseku v minulosti opevněn. 
Dnes jsou ještě patrné zbytky stavebního břehového opevnění, které dnes již není udržované. 
Udržované a upravované jsou jen příčné prahy na posledním kilometru před ústím do Vltavy 
a nádrž pod Třísovským hamrem, která slouží k zadržení vody pro MVE. Do území zasahuje 
Borský rybník, která se rozlohou 10 ha řadí mezi největší rybníky v CHKO Blanský les. 
 

Geologické a p ůdní pom ěry 
Ve zkoumaném území, zejména v údolí Křemežského potoka jsou rozšířena částečně 
serpentinizovaná ultrabazika – hadce, s nimiž jsou sdružena velmi drobná tělesa 
eklogitických hornin a pyroxenitů. Zbývající část území tvoří granulitový masiv Blanského 
lesa . 
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Sídla 
Do území zasahuje část obce Holubov. Rodinné domy s veškerými inženýrskými sítěmi 
(voda, kanalizace, elektřina). Pod obcí byla v roce 2002 vybudovaná čistírna odpadních vod. 
Ve zbývající části území jsou roztroušeny chatové oblasti, ve kterých není zavedena pitná 
voda ani kanalizace. V jižní části území se nachází zemědělský objekt Třísov. 
 

Dopravní infrastruktura 
Nejdůležitější komunikací  v území je silnice 3. třídy spojující obce Holubov a Třísov. 
Paralelně s touto silnicí je vedena také jednokolejná železnice. Dále se v území nachází síť 
lesních zpevněných a nezpevněných lesních cest a svážnic. Některé slouží jako přístupové 
cesty k chatovým oblastem, jiné plní funkci svážnic nebo cyklotras. 
 

Chráněná území 
Celé území spadá do CHKO Blanský les. V oblasti je také přírodní rezervace Holubovské 
hadce, rozkládající se po obou březích Křemežského potoka pod obcí Holubov.  
 

Turistické využití území 
Území je důležitou rekreační oblastí zejména pro českobudějovické obyvatele. Je zde zhruba 
100 rekreačních chat a chalup. Na Třísovském hamru je restaurace a penzion. Velice 
turisticky atraktivní je zřícenina hradu Dívčí kámen na soutoku Křemežského potoka a řeky 
Vltavy. Územím probíhá celá řada značených turistických tras a cyklostezek. Největší příliv 
návštěvníků však zajišťuje vodní turistika na řece Vltavě. Kemp Podhradský nedaleko 
Dívčího kamene je v létě oblíbenou zastávkou většiny vodáků. 
 

Stav zelen ě v krajin ě 
Většina území je zalesněna. Jedná se o borovicové či smrkové lesy. Ve většině případů se 
nejedná o jednoleté lesy, ale o pestře vypadající zdravý les. Vodní toky, protékající 
nezalesněným územím mají pestrou doprovodnou vegetaci a větší TTP jsou doplněny o meze 
a remízy. Toto je patrné zejména na zatravněných svazích pod obcí Třísov. 
 

Popis krajinných prvk ů 
Popis byl vyhotoven na základě terénního průzkumu, který jsem provedl ve dnech 6. března a 
10. dubna 2008. Popis je psán v jednotlivých bodech, které korespondují s mapovou přílohou 
č. 1 – Terénní průzkum. 
 
1) Nezpevněná cesta vedoucí loukou (vyjeté koleje v trávě), bez příkopů, bez doprovodné 

vegetace 
 

2) Neupravený vodní tok, koryto trojúhelníkového tvaru, šířka v hladině 0,2 m, hloubka 0,1 
m,  doprovodná vegetace v podobě malých smrků a vzrostlých olší 

 
3) Hrázka na potoce sloužící k odběru vody kalovým čerpadlem, výška 0,5 m, délka 

v koruně 1m, zanesená sedimentem 
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4) Železobetonový trubní propustek DN 600 mm pod nezpevněnou cestou, čela 
neopevněná 

 
5) Bezejmenný rybníček, rozměry 8 x 12 m, rybník je průtočný, velmi zanesený, voda je 

odváděna čelním přepadem přes zpevněnou část koruny, u dna jsou dvě ocelové trubky 
DN 100 mm sloužící jako spodní výpust, zemní sypaná hráz částečně zpevněná dřevěnými 
kůly 

 
6) Smrková monokultura, stejnoletý les, místy zmlazený podrostem 
 
7) Lesní studánka, dvě plastové trubky DN 30 mm, ze kterých vytéká pitná voda, celkový 

průtok 5 l/min, ověřený zdroj pitné vody kolem kterého je i ochranné pásmo 
 
8) Objekt k jímání vody z pramene, 3 studny, oploceno plotem s cedulemi „zdroj pitné 

vody“, voda je potrubím vedena k Třísovskému hamru (viz. 13) 
 
9) Nádrž k jímání dešťové vody, nádrž o rozměrech 1 x 1,5 m sloužící k zachycení dešťové 

vody, kalovým čerpadlem přečerpávána k potřebám chatařů 
 
10) TTP – louka, udržovaný trvale travní porost, louka dělena na dvě poloviny potokem (viz. 

2) 
 
11) Propustek pod zpevněnou lesní cestou šířky 5 m, 3 Benešovy rámy vedle sebe, průtočná 

plocha jednoho rámu je 1,5 x 0,8 m, bez zábradlí, zavázání propustku do břehu je 
provedeno probetonovaným těžkým kamenným záhozem, za velké vody je propustek 
přeléván 

 
12) Propustek (viz. 11) 
 
13) Zdroj pitné vody , kohout ve výšce cca 1 m, označeno jako „pitná voda“, vedena 

potrubím od zdroje (viz. 8) 
 
14) Usedlost Třísovský Hamr, soubor 5 obytných budov, na jedné z nich zaznamenány na 

fasádě úrovně hladin velkých povodní 
 
15) Nádrž, kamenná hráz na Křeměžském potoce výška 5 m, délka 35 m, šířka v koruně 0,8 

m, nádrž slouží k zadržení vody pro MVE, odběrný objekt u levého břehu, voda je 
k elektrárně vedena cca 400 m dlouhým ocelovým potrubím DN 800 mm, korunový 
přepad u pravého břehu, pod přepadem jsou tři kamenné stupně tvořící kaskádu,  u 
pravého břehu též rybí přechod, rozměry nádrže 100 x 40 m, podíl …10 % 

 
16) Ocelová lávka, délka 10 m, šířka 1 m, výška nad hladinou 2 m, stojí na dvou ocelových 

sloupech, zábradlí po jedné straně 
 
17) Kamenná navigace, patrné zbytky kamenné navigace na pravém břehu toku, provedena 

z kamene na sucho 
 
18) Křemežský potok, šířka ve dně 6 m, sklon svahu 1:2, neupravené nebo poškozené koryto, 

na pravém břehu patrné zbytky kamenné navigace ve špatném stavu, v korytě leží velké 
balvany 
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19) Kamenný práh, velice poškozený, dříve dvoustupňový, v současnosti spodní stupeň 

zatopený a horní rozvalený 
 
20) Kaskáda č.1, soustava dvou kamenných prahů, celková výška 1 m, poškozené zavázání 

do břehu, poškozený rybí přechod u pravého břehu 
 
21)  Propustek (viz. 11) 
 
22)  Přivaděč na MVE, DN 800 mm, ocelové potrubí, na potrubí ocelová lávka se  zábradlím 

vedoucí ke vstupu do tunelu, lávka poničena padajícím kamením 
 
23) Oplocení s bránou zabraňující vstupu na přivaděč, nebezpečí padajících kamenů ze skály 
 
24) Vstup do tunelu, přivaděč prochází skalním tunelem délky 50m, vstup je zajištěn 

uzamčenými ocelovými vraty 
 
25) Bývalá jalová propust, dnes již nepoužívaná jalová propust bývalého náhonu na mlýn 
 
26) Kaskáda č. 2, dva stupně, celková výška 1,2 m, délka 12 m, šířka 0,8 m, u PB poničený 

rybí přechod 
 
27) Zřícenina hradu Dívčí kámen, trosky středověkého hradu, areál je ve správě obce 

Kremže 
 
28) Propustek (viz. 11) 
 
29) Kaskáda č. 3, dva stupně výška 1,6 m, délka 12 m, poškozený rybí přechod u PB 
 
30) Práh ve dně, kamenný příčná práh výšky 0,4 m, rybí přechod u pravého břehu 
 
31) Kaskáda č. 4, dva stupně, výška 1,4 m, délka 12 m, poškozený rybí přechod u PB 
 
32) Pravobřežní kamenná navigace, výška 2 m, délka 400 m, místy poškozená v úrovni 

hladiny 
 
33) Kaskáda č. 5, dva stupně, výška 1,2 m, délka 12 m, rybí přechod u PB 
 
34) Kaskáda č. 6, nejvyšší, dva stupně, celková výška 1,8 m, délka 12 m, u pravého břehu 

poškozený rybí přechod 
 
35) Propustek (viz. 11) 
 
36) Mokřad, rozměry 20 x 20 m 
 
37) Mokřad, rozměry 20 x 15 m 
 
38) nezpevněná cesta,cesta šířky 4 m, bez příkopů a doprovodné vegetace 
 
39) Objekt bývalého mlýna, dnes využíván jako rekreační objekt 
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40) MVE , malá vodní elektrárna, objekt půdorysných rozměrů 10 x 10 m, sedlová střecha 
 
41) řeka Vltava, šířka ve dně 40 m, sklon svahů 1:2, břehy opevněné kamenným záhozem, 

bez doprovodné vegetace 
 
42) Rekreační objekty, malé podnikové chaty JČE (nyní Eon) 
 
43) Zpevněná cesta, štěrková lesní cesta šířky 4 m bez příkopů a doprovodné vegetace, 

příčné odvodňovací kanálky 
 
44) Železnice, jednokolejná lokální trať, vedená na násypu průměrné výšky 2 m, šířka v patě 

8 m, doprovodná vegetace v podobě keřů 
 
45) Zemědělský objekt, třísovský kravín, soustava dvou velkých budov, samotného kravína a 

stodoly, silážní jáma o rozměrech 20 x 50 m 
 
46) Bezejmenný potůček, malý vodní tok, pravostranný přítok Křemežského potoka, 

přirozené koryto miskovitého tvaru s doprovodnou keřovou vegetací 
 
47) Zpevněná cesta ke statku, šířka 4 m, bez příkopů, s doprovodnou vegetací – osamělé 

keře 
 
48) Statek, stavení s uzavřeným dvorem 
 
49) Komunikace, asfaltová silnice, šířka 7 m, s příkopy, bez doprovodné vegetace 
 
50) Propustek (viz č. 11) 
 
51) Betonový skluz, betonový skluz napříč potokem sloužící k nadržení vody pro odběrný 

objekt pro MVE 
 
52) MVE , malá vodní elektrárna, domek půdorysných rozměrů 10 x 10 m, sedlová střecha 
 
53)  Chatová oblast, soubor malých rekreačních objektů, pouze elektřina, bez kanalizace a 

vodovodu 
 
54) Adolfov, část obce Holubov, intravilán, rodinné domy s veškerou občanskou vybaveností 
 
55) Zpevněná lesní cesta, komunikace zpevněná štěrkem s příkopy, bez přechodového pásma 
 
56) Hájovna „Na Borech“ , soubor tří stavení, oploceno 
 
57) Pastvina pro koně, patří k hájovně, oploceno plotem z dřevěné kulatiny a elektrickým 

ohradníkem 
 
58) TTP – louka, udržovaný trvale travní porost 
 
59) „Holubovské hadce“, přírodní rezervace, borovicový porost na hadcovém podloží 
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60) Borský rybník , chovný rybník, hráz zemní zpevněná vzrostlými duby, výpustný objekt 
požerák, bezpečnostní přeliv čelní, opevněný kamennou dlažbou, opatřený česlemi 

 
61) Bezejmenný potok, vytékající s Borského rybníka, koryto přirozené, neupravené, 

levostranný přítok Křemežského potoka 
 
62) ČOV Holubov, čistírna odpadních vod pod obcí Holubov vybudovaná v roce 2002 velice 

vylepšila situaci na Křemežském potoce 
 

 
 

3. VYUŽITÍ PLOCH 
Využití ploch je podrobněji popsáno v kapitole 4 (Tab. 1) 

Využití ploch

9% 3%

73%

2%
13%

0%
Trvale travní porosty

Vodní plochy

Mokřady

Lesy

Antropogenizované plochy

Orná půda

 
Graf 1. – Využití ploch 

 
 

4. ZJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 
Ke zjištění ekologické stability byly využity výpočty stupně ekologické stability – SES a 
koeficientu ekologické stability – KES. 
 
 
 

Stupeň ekologické stability – SES 

Vzorec pro výpočet: 
∑

∑=
F

FSES
SES ii *

 …výpočet je proveden v tabulce (Tab.1) 
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Tab. 1 – Výpočet stupně ekologické stability 
pozemek 

č. typ Pi [m2] SeSi [-] Pi [m2] * SeSi [-]  

1 TTP pastvina 21836.73 2.0 43673.47 
2 TTP louka 37756.26 2.0 75512.51 
3 VP rybník 23426.89 4.0 93707.57 
4 VP řeka Vltava 34258.23 4.0 137032.91 
5 smrkový les 2369.26 3.5 8292.39 
6 TTP louka 49921.19 2.0 99842.39 
7 TTP louka 49921.19 2.0 99842.39 
8 intravilán 9044.79 0.0 0.00 
9 intravilán 38195.95 0.0 0.00 
10 orná půda 509290.26 1.0 509290.26 
11 TTP louka 71477.95 2.0 142955.89 
12 TTP louka 1847.97 2.0 3695.95 
13 TTP louka 79893.23 2.0 159786.45 
14 TTP louka 2017.64 2.0 4035.27 
15 intravilán 6041.02 0.0 0.00 
16 intravilán 4057.63 0.0 0.00 
17 TTP louka 24183.62 2.0 48367.25 
18 TTP louka 3751.90 2.0 7503.80 
19 TTP louka 7515.47 2.0 15030.95 
20 TTP louka 6024.05 4.0 24096.19 
21 TTP louka 7946.20 2.0 15892.40 
22 TTP louka 6823.36 4.0 27293.43 
23 VP nádrž 4516.06 4.0 18064.24 
24 VP řeka Vltava 17888.82 4.0 71555.30 
25 VP Křemežský potok 23200.00 4.0 92800.00 
26 zpevněné komunikace 18007.00 0.0 0.00 
27 VP mokřad 400.00 4.5 1800.00 
28 VP mokřad 300.00 4.5 1350.00 
29 zdravý les 2938087.33 4.0 11752349.33 

  CELKEM 4000000.00 3.4 13453770.35  
 
Vzhledem k výslednému stupni 3,4 můžeme říci, že zkoumaná lokalita je ekologicky stabilní. 
Jedná se lokalitu se středním až vysokým ekologickým významem. 
 

Koeficient ekologické stability – KES 

Vzorec pro výpočet:  
ekosystémynestab

ekosystémystab

ChAPOP

ViSaMoPaTTPVPLP
KES

.

.=
++

++++++=  

 

   84.5
75346.38509290.26

700.00370916.76103290.002940456.59 =
+

+++=KES  

 
Jedná se o přírodě blízkou krajinu s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a 
nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 
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5. POPIS PROBLÉMŮ A NÁVRH JEJICH ŘEŠENÍ 
 
V současné době si nejsem vědom jakýchkoliv velkých problémů týkajících se zkoumaného 
území. Donedávna byl problém se znečišťováním potoka odpadní vodou z Holubova a 
okolních vesnic. Ten byl odstraněn výstavbou ČOV pod obcí Holubov. Čistota vody v potoce 
se rapidně zlepšila, což dokazuje přítomnost vodních živočichů citlivých na čistotu vody jako 
je pstruh potoční, rak říční, vydra říční,… 
 
Problém, o kterém se moc nemluví, je vyřešení odpadních vod od rekreačních objektů. Každý 
objekt by měl mít žumpu, která by se pravidelně vyvážela. To ovšem v současnosti moc 
nefunguje, protože žumpy byli záměrně budovány tak, aby jejich doba naplnění byla co 
nejdelší. Většinou to vypadalo tak, že se spodní roh  žumpy záměrně neutěsnil, aby mohl 
odpad vesele odtékat ven ze žumpy. Je otázkou na kolik je tento problém vážný u objektů, 
které jsou obývány převážně pouze v letních měsících… 
 
Navrhuji posoudit kvalitu podzemních vod v rekreačních oblastech a případně zajistit nápravu 
nevyhovujících jímek či septiků. 
 
Dále je nutné zprovoznit všechny nefunkční rybí přechody na Křemežském potoce. Rybí 
přechod byl vybudován na každém stupni i na přehradě, avšak špatnou péčí o tyto přechody 
došlo k jejich zacpání nebo zničení. 
 
Také by se mělo dbát na čistotu prostředí, která v poslední době doznává újmy vzhledem 
k narůstajícímu cestovnímu ruchu v oblasti. Bylo by vhodné zřídit v místech nejvyššího 
výskytu turistů vhodná místa k odložení odpadu a informovat o tomto návštěvníky. Tím by 
zmírnil dopad turistiky na zdejší přírodu. 
 

6. ZÁVĚR 
Cíle této práce byli splněny. Vyzkoušel jsem si práci v terénu při fotografování a popisování 
bodů terénního průzkumu, pomocí výpočtových metod jsem vypočetl SES a KES a graficky 
vypracoval mapy a tuto zprávu. Tato práce pro mě byla dobrou zkušeností… 
 

Zdroje informací 
Internet: 

www.cs.wikipedia.org 
www.pvl.cz 
www.heis.vuv.cz 
http://storm.fsv.cvut.cz 

 
Katastrální úřad České Budějovice 
 
Majitel penzionu na Třísovském hamru 
 
Informační tabule naučné stezky Holubovské hadce 
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7. FOTODOKUMENTACE 
 

 
Obr. 2 – smrková monokultura (č. 6 t.p.) 

 
 
 
 
 

 
Obr. 4 – propustek (č. 12 t.p.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6 – kamenná navigace (č. 17 t.p.) 

 

 
Obr.1 – bezejmenný rybníček (č. 5 t.p.) 

 
Obr. 3 – nádrž k jímání vody (č. 9 t.p.)  

 
Obr. 5 – nádrž (č. 15 t.p.) 
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Obr. 8 – přivaděč na MVE (č. 22 t.p.) 

 
 
 
 
 

 
Obr. 10 – zřícenina Dívčí kámen (č. 27 t.p.) 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 12 – pravobřežní navigace (č. 32 t.p.) 

 
 

 
Obr. 7 – Křemežský potok (č. 18 t.p.) 

 
Obr. 9 – bývalá jalová propust (č. 25 t.p.) 

 
Obr. 11 – kaskáda č. 3 (č. 29 t.p.) 


