
Návrh revitalizace 
Lučního potoka u Volar

David Pithart, Beleco z.s. 



O čem bude přednáška

• Širší kontext – Volarské kotlina jako zdroj znečištění

• Průzkum Volarskéo potoka
• Kvalita vody

• Stav koryta a nivy 

• Okolní pozemky

• Ideový návrh revitalizace 

• Otázky



Volarská kotlina – zdroj znečištění 
Vltavy 
Zdroje znečištění

• Pastviny, hnojené louky, farmy
• Nečištěné odpadní vody  - město i samoty
• ČOV Volary
• Solení silnic

Charakter znečištění:
• Stálé zhoršení kvality
• Četné výrazné epizody 

Dopady a rizika: 
• Trvalé zhoršení kvality vody ve Vltavě v úseku ústí Volarského potoka a 

Studené Vltavy
• Dosah epizod tamtéž
• Populace perlorodek na limitech parametrů prostředí.  



Sondy HOBO: 
kontinuální 
měření 
vodivosti











Luční potok – kvalita vody  

• Pouze měření vodivosti 

• Velmi vysoké hodnoty průměrná hodnota v ústí je 200 μS.cm-1; 
nicméně narůstá proti proudu až k hodnotám přes 350 μS.cm-1. 

• Běžný tok protékající pastvinami se srovnatelným zatížením 
mívá vodivost v rozmezí 80-130 μS.cm-1. 

• Analýza chloridů ve vzorcích z pramenů na zahradě 
Stehlíkových, která prokázala koncentrace 123 mg.l-1 a 153 mg.l-
1 (obr.8 body mimo tok), zatímco v toku byla koncentrace 61 
mg.l-1 a v drobném pravostranném přítoku z pastviny pouze 6 
mg.l-1 (analyzováno 1.6.2021). 

• Silně znečištěný tok dílem vlivem výplachu solí v tělesu silnice 
39 a dílem splachem rozpuštěných látek z okolních pastvin. 

• Koncentrace chloridů zásadně ovlivňuje vodivost a to 
celoročně, nikoli jen v době zimních či měsíců, kdy se sůl 
aplikuje. 



Stav koryta nivy 





Obhospodařování 



Návrh revitalizace 



Sever - rozvlnění trasy  



Bod 3: balvanitý skluz před propustkem pod 

železniční tratí, bod 4: koryto v původním 

zahloubení mezi propustky, bod 5: průtočná tůň 

zvyšující nivelitu koryta.    



Bod 6 - 8: Dle postoje majitelů lze zvolit 

meandrování nebo rozvlnění trasy koryta.

Případně ponechat renaturaci 



Bod 10: balvanitý skluz před propustkem pod 

cestou, bod 11: průtočná tůň zvyšující nivelitu 

koryta. Dle postoje majitelů lze zvolit 

meandrování nebo rozvlnění trasy koryta. 

Šíře meandrového pásu dosahuje u potoku cca 

10-15m. (Morfologický vzor převzat z potoka 

Řáska u Strážného). 



Bod 12: Průtočný mokřad. 



Shrnutí a otázky 

• Revitalizace prodlouží trasu Lučního potoka ze 
stávajících 3,27 km na 3,9 km, tedy o 20% 

• Majetkové poměry spíše příznivé

• Dopad na kvalitu vody – u vodivosti zvýšení solením 
nelze čekat výrazný účinek, u koncentrací živin snad 
výraznější. 

• Opatření proti výluhu soli? 

• Kdy ponechat renaturaci a kdy revitalizovat? 

• Šířka meandrového pásu a její vliv na zamokření –
důležité pro vyjednávání s majiteli?  




