
Revitalizace území „NA HRBĚ“
Území „Na hrbě“ leží jihozápadně pod obcí Pravonín na Volaveckém potoce, zahr-
nuje vodní nádrž a údolí potoka pod nádrží. V tomto území se v letech 2000 – 2001 
uskutečnila revitalizace financovaná Obcí Pravonín a Programem revitalizace říč-
ních systémů Ministerstva životního prostředí České republiky.

Nevhodné technické úpravy v minulosti
V roce 1999 byl rybník Na hrbě zanesen splaveninami, místy téměř na úroveň hla-
diny, hrázové objekty byly nevyhovující. Koryto Volaveckého potoka bylo v rámci 
meliorací okolních zemědělských pozemků napřímeno, zahloubeno a zpevněno 
betonovými tvárnicemi do lichoběžníkového tvaru v délce 400 m. Okolní louky byly 
odvodněny, přesto zůstaly podmáčené a neobhospodařovatelné.

Změna k lepšímu
ČSOP a Obec Pravonín iniciovaly v roce 1999 projekt celkové revitalizace území, 
který byl úspěšně podpořen státní dotací. Rybník Na hrbě byl odbahněn, boční 
svahy byly upraveny do pozvolného sklonu. Hráz byla opravena, bylo vybudováno 

nové výpustní zařízení a bezpečnostní přeliv.
Volavecký potok pod rybníkem se zcela změnil. 
Bylo vybudováno nové koryto, které dostalo mis-
kovitý tvar šířky 0,6 m. s opevněním kamenným 
pohozem, stabilizace byla navíc zajištěna osaze-
ním příčných objektů – dřevěných stupňů výšky 
0,2-0,3 m. Navíc bylo vybudováno 8 tůní pro oboj-
živelníky. U rybníka byl vysazen dub letní, při poto-
ce byl vytvořen pestrý porost olše lepkavé, jasanu 
ztepilého, střechy obecné a keřovitých vrb. Nad 
rybníkem byl vysázen švestkový sad a remíz. 

Návrat přírody
Revitalizací doznalo území značné změny. Ryb-
ník plní znovu svou vodohospodářskou, krajino-
tvornou a rekreační funkci. Sediment ze zátopy 
rybníka vhodně umístěný na část luk umožnil 

jejich mechanizované 
obhospodařování. Vo-
lavecký potok se stal 
oázou přírody. Vhod-
ně zvolený tvar koryta 
a provedené výsadby 
umožnily rychlé vytvo-
ření biotopu mokřad-
ních rostlin a živočichů. 
Rostou zde ostřice, 
sítiny, dvouzubce, vr-
bovky, tůně osídlil oro-
binec. Tůně využívají 
k rozmnožování žáby, 
mokřady obývá několik druhů měkkýšů.

Ochránci přírody kosí louku
Louka při Volaveckém potoce vyžaduje pravidelnou péči – jinak 
by zarostla náletovými dřevinami. ČSOP Vlašim o louku pečuje 
jako nájemce v rámci svého programu „Pozemkový spolek pro 
přírodu a památky Podblanicka“. Louka je pravidelně sečena 
lehkou mechanizací.

Dvouzubec nicí rozjasňuje 
mokřady svými žlutými květy

Vrbovka chlupatá roste na 
zbahnělých místech Vybudované tůně jsou dnes plně zapojeny do krajiny

Vysazená kalina obecná láká ptáky 
na své plody

Výkres úprav Volaveckého potoka

Součástí úprav byla i výsadba vrbových křovin

Revitalizace v číslech

Realizace: 2000 – 2001

Plocha nádrže (normální hladina): 10.300 m2

Objem nádrže (normální hladina): 12.500 m3

Celkové náklady revitalizace: 6.130.000 Kč

O revitalizované území „Na Hrbě“ pečuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, Tel/fax: 317845169, e-mail: vlasim@csop.cz. 

Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!
Informační tabule byla vyrobena s využitím prostředků programu ČSOP „Místo pro přírodu“ s podporou Ministerstva životního prostředí České republiky.

Podpořte záchranu dalších ohrožených lokalit na Podblanicku.
Přispějte, prosím, na konto kampaně „Místo pro přírodu“,

číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme.


