
Hladovský potok ř. km 0,0 – 0,61 - revitalizace

k. ú. Rosička u Deštné, Jindřichohradecko



Realizace: 2020

Investor: LČR, s. p., ST - oblast povodí Vltavy

Náklady:  cca 2 000 000 Kč bez DPH, 100 % dotace OPŽP

Plocha povodí: 6,11 km2

Dl. průměrný průtok: 37 l/s

Délka revitalizace: cca 600 m (z 575 m prodloužení na 621 m)



Revitalizovaný úsek







Cílem revitalizace

• navrátit toku přirozený charakter

• zvýšit morfologickou diverzitu koryta

• doplnit koryto o mikrohabitaty

• zvýšit biodiverzitu toku i přilehlé nivy

• nejcennější partie renaturovaného toku zachovat



RVT dolní části, km 0,003 – 0,178

• zachována původní trasa toku - majetkoprávní důvody

• podpořena započatá renaturace (nátrže, tůně, mrtvé dřevo)

• vytrháno opevnění, na 6-ti místech vytrhány pařezy

• tok nadměrně zahloubený – proto 7 kamenných pasů

• v km 0,146 vytvořen migračně prostupný balvanitý skluz



RVT střední části, km 0,178 – 0,435

• 3 tůně (2 neprůtočné: 310 m2, 330 m2, 1 průtočná 115 m2, 

hloubka od 0,2 -1,0 m)

• 3 periodicky zatápěné terénní deprese (48 m2, 60 m2, 80 m2 

m2; hloubka cca 0,5 m)

• 2 tzv. drenážní tůně (55 m2, 76 m2 , hloubka 0,7-0,9 m)



RVT horní části, km 0,435 – 0,621

• zachována původní trasa toku - majetkoprávní důvody

• koryto ponecháno samovolné renaturaci (nátrže, tůně, mrtvé 

dřevo)

• vytrháno opevnění a pařezy pro podporu další renaturace

• stabilizace nivelety koryta toku v blízkosti MVN - 2 dnové pasy 



Před zahájením stavebních prací

• odlov ryb elektrickým agregátem (9. 9. 2020 ČRS)

• transfer 22 ks ryb (12 ks pstruh obecný potočný, 9 ks mřenka 

mramorovaná, 1 okoun říční)

• zábrany proti migraci, biologický dozor



















































Zhodnocení revitalizace

• organizace výstavby

- odlov a transfer ryb, ekodozor

- šikovný zhotovitel

- krátká doba realizace

- ideální investor

• velké množství „mrtvého dřeva”

• zvýšení morfologické diverzity koryta

• vysoká nabídka mikrohabitatů

• rychlá rekolonizace rvt. části koryta

vodními bezobratlými již 1. rok



Děkuji za pozornost

Poděkování

Martinovi Kyselovi a Zuzce Koutenské (LČR) – fotografie, pracovní nasazení 

a pozitivní energii

Spolku Bělozářka z. s. - studie osídlení RVT části toku makrozoobentosem


