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Abstrakt 

Tato diplomová práce je studií stavu povodí Bílého potoka a v budoucnu může sloužit jako podklad pro 
případný projekt. V obecné části jsou popisovány přírodní podmínky daného toku a jeho povodí 
vyplývající z rekognoskace terénu a studie v mapách. Na základě vyhodnocení závěrů z průzkumu 
povodí a hydraulických výpočtů je v další části diplomové práce navrženo řešení možností úprav dolní 
části tohoto vodního toku v souladu se současným trendem revitalizací toků. Cílem diplomové práce je 
navrhnout možné alternativy řešení úprav daného toku při zachování stability daného území s ohledem 
na stávající a budoucí zoocenózu a dále zajistit znovuoživení toku. 
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Abstract 

This degree thesis is a study of the condition of the „Bílý stream“ watershed and can be used in the 
future as the basis for a possible project. The general section describes the characteristics of the 
stream´s natural conditions and its watershed arising from the reconnaissance of the terrain and the 
study of maps. Based on an evaluation of the conclusions of studies of the watershed and hydraulic 
calculations, the next section of the thesis proposes solutions on the options for modifying the lower 
section of this section of this water course in accordance with the current trends in watershed 
revitalisation. The aim of this thesis is to put forward possible alternative solutions for modifying the 
water course in question while maintaining the stability of the given territory taking into consideration the 
existing and future of the given zoocoenosis as well as to ensure the revitalisation of the water course. 
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