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1 Je nutná změna? 

Téma vody se v poslední době stalo velmi aktuální. Ať už vlivem lidské činnosti, 
nebo bez ní, mění se klima naší planety. I ve zdejších zeměpisných šířkách si pomalu 

zvykáme na jiný charakter průběhu srážek. Ačkoli jejich roční úhrn se za dobu měření 
nijak významně neliší, častěji se setkáváme s  extrémními případy v podobě 
přívalových dešťů. Velké škody páchají hlavně ve městech, jejichž systémy nejsou 

připraveny pojmout naráz takové množství vody.  
Ve vztahu vody a města vidím dva problémy: 
1. Necitlivé zásahy do režimu krajiny mimo město, což vede například 

k zrychlenému povrchovému odtoku. 
a následně ke vzniku bleskových povodní, které ohrožují hlavně sídla. 

2. Voda není součástí městského prostoru, je vymezena až na výjimky v  podobě 

solitérů z povrchu měst. Výsledkem je nevyhovující a neudržitelný způsob 
hospodaření s vodou ve městech. 

V následujícím textu se vzhledem k rozsahu příspěvku zaměřím pouze na druhý 
problém, jehož vznik se pokusím vysvětlit na vývoji vztahu městského prostředí 
a vody a na jeho základě nastínit směr, kterým se můžeme v  oboru hospodaření 

s vodami ve městech ubírat. 

2 Voda a město – historie 

Již od dob, kdy lidé začali budovat první osady, vesnice a později měs ta, byla 
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voda vždy přirozenou součástí jejich života. Lidský životní cyklus byl přesně sladěn 

s cyklem (koloběhem) vody.  
Obraz města byl silně ovlivněn faktem, kdy při výběru lokality, tvorbě půdorysu 

města, náměstí i ulic hrála velkou roli potřeba zakomponování vodních dopravních či 
nákladních cest a zařízení pro zajištění dodávky nebo likvidace vody. Urbanismus byl 
blízce svázán s vodou a způsobem jejího využití. Tento vztah můžeme sledovat od 

antiky přes středověk až do současnosti. 
Skutečnost, že voda byla využívána k mnoha životně důležitým účelům, vedla 

k rozvoji vodohospodářského plánování, které se tak stalo důležitou hnací silou při 

rozvoji měst již v jejich raném stádiu vývoje. Přístup k navrhování vodohospodářských 
objektů byl zcela jiný než v současné době. Tyto objekty vyjadřovaly tehdejší 
filosofické, mytologické či náboženské postoje, byly prezentovány esteticky a staly se 

přirozenou součástí struktury měst. 

3 Voda a město – současnost 

Od éry průmyslové revoluce, tedy od konce 18. století, se počala voda z měst 

vytěsňovat. S novými technickými vynálezy a vymoženostmi rostlo také sebevědomí 
lidí. Zároveň sílila touha lidstva vše ovládat a mít pod kontrolou. A nejinak tomu bylo 
ve vztahu vody a města. V kontextu doby se není čemu divit. Hygienické podmínky 

většiny měst byly otřesné. Řešením bylo veškerou vodu, pitnou  
a hlavně odpadní, dostat z městského povrchu. Počala se budovat rozsáhlá 

kanalizační síť a rozvody.  
Důsledkem je sice zdravé město, ale negativním projevem těchto řešení je 

neadekvátní zrychlení povrchového odtoku vody, snížení hladiny podzemní vody, 

narušení jejího přirozeného koloběhu a extrémní situace v povodích, které jsou 
převážně podmíněny negativními a nevhodnými zásahy do krajiny mimo sídla. Lidé 
v městech znají vodu v podstatě jen jako médium vytékající z kohoutku nebo okrasný 

prvek v podobě fontán apod. Ve spojitosti s  katastrofami posledních let je voda 
chápána jako hrozba. Málokdo si uvědomuje, že vše má své příčiny a v čem vlastně 
vězí. 

3.1 Možnosti využití vody ve městech 

Voda není jednoduchým médiem, nabízí množství způsobů využití. Stěžejním 
úkolem je tvorba vazeb. Voda ovlivňuje náš pocit pohody ve městech a budovách. 

Ovlivňuje vlhkost, teplotu, čistotu ovzduší a klima. Voda může být použita k  čištění, 
ochlazování nebo ohřívání venkovního vzduchu a k regulaci jeho vlhkosti.  

Vůně a chuť činí místa nezaměnitelnými. Jeden z nejsilnějších dostupných vjemů 

je ten, kdy rozeznáme město, místo a roční období podle vůně. A tento zážitek nám 
může zprostředkovat voda.  

Zvuky vody oproti hluku ulice jsou uklidňující a mírní stres z měst nezávisle na 

úrovni decibelů.  
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Pohyb světla vnáší do prostoru život. Voda ho zkresluje, láme a odráží, roznáší 

dopadající světlo spolu se svým vlastním pohybem.  
Pokud se voda objeví ve špatnou dobu na špatném místě, stane se příčinou 

mnoha negativních jevů, například povodní, erozí, ale také sucha, nedostatku 
podzemní vody, vyschnutí zvodní a biotopů a poškození biodiverzity. V projektech, ve 
kterých je voda hlavní náplní, se musíme zabývat řešením rovnováhy ve vodním 

hospodářství. Součástí městských vodních generelů musí být samozřejmě retence, 
úprava vody (čištění), odpařování a zasakování. Viz příklad níže: návrh užívání, 
akumulace  

a zapojení srážkové vody v zástavbě berlínského Potsdamer Platz. 
V neposlední řadě voda vytváří atmosféru, která hraje důležitou roli v obcích                  

a městech, pokud mají být jedinečné, nezaměnitelné a lehce identifikovatelné jako 

naše domovy. Atmosféru vytváří obtížně definovatelná řada fenoménů, které mají co 
do činění s duchovní povahou místa a určují život a pohyb. Voda jako žádný jiný živel 
dokáže tyto jevy přinášet s sebou. K propojení všech témat a myšlenek, je důležitá 

spolupráce mezi zainteresovanými obory (vodohospodář, architekt, urbanista, umělec 
apod.). Nastolené otázky a témata přesahují hranice těchto oborů, protože se jedná  

o mezioborovou problematiku. A proto je v oblasti plánování potřeba nové strategie. 

3.2 Klasické městské odvodnění a nový koncept 

Konvenční centralizovaný systém  

Tento způsob odvodnění známe z většiny měst naší republiky. Veškerá srážková  
i odpadní voda je stažena do městské kanalizace (jednotné či oddílné) a co 

nejrychleji odváděna do příslušné čistírny odpadních vod nebo blízké vodoteče. 
Kapacita kanalizace je omezena a často nestačí pojmout veškerou vodu, která je do 
ní přiváděna. Navíc je tento způsob vypořádávání se s vodou velmi náročný na 

výstavbu, ale i na údržbu. Negativními následky je snížení dotace zdrojů podzemních 
vod, znečištění přilehlých recipientů, nedostatečné zásobování městské vegetace 
živinami, zrychlený povrchový odtok, vznik lokálních povodní apod. 

Decentralizovaný systém 
Koncepce decentralizovaného systému městského odvodnění spočívá 

v myšlence návratu k přírodě blízkému způsobu nakládání s vodou. Tato koncepce je 
založena na jednoduchém principu tzv. „source control“ opatření u zdroje, tzn., že by 
se voda měla zpracovat nejlépe v místě dopadu srážky. Tím se myslí vodu na 

omezenou dobu zadržet a poté řízeně odpouštět do kanalizace, vodoteče, nebo 
pokud jsou k tomu vhodné podmínky zasakovat. Srážky se dají také částečně využít 
v budovách tam, kde není vyžadována pitná voda.  

 Na tomto místě uvádím pozitivní příklad řešení veřejného prostoru, který je 
navržen v duchu integrovaného plánování. Jedná se o fungující veřejný prostor,                   
u kterého hraje voda velmi významnou roli. Příklad je z  dílny německého Atelieru 

Dreiseitl, jehož zakladatelem a hybnou silou je Herbert Dreiseitl. Mezinárodně 
uznávaný sochař, umělec, krajinář a urbanista. Atelié r funguje na základě zcela 
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převratné mezioborové spolupráce a v  rámci kontextu města se specializuje na 

integraci umění, městské hydrologie, environmentálního inženýrství a krajinářské 
architektury, se zvláštním zaměřením na vodu jako na jeden z nejdůležitějších             

a nejohroženějších prvků na naší planetě. 

3.3 Vodní systém v berlínském Potsdamer Platz 

Očekávání od celého projektu bylo obrovské. Projekt musel splnit dva požadavky. 
Vytvořit místo vhodné pro práci, ale také pro různé volnočasové aktiv ity.  I přes toto 

náročné zadání se podařilo vytvořit živoucí městské prostředí s  vysokým ekologickým 
standardem. 

Architekti a odborníci řešili dva hlavní problémy:  
Velmi omezený prostor k zajištění volnočasových aktivit, které byly předmětem 

mnoha různých diskuzí. 

Výběr vyjadřovacích prostředků, které budou použity pro tvorbu veřejného 
prostoru, aby byly uspokojeny požadavky zainteresovaných lidí, ale také zajištěny 
urbanistické kvality návrhu a dosaženy ekologické cíle. 

Obrázek 1: Systém hospodaření s vodou na Potsdamer Platz v Berlíně. Zdroj: 
DREISEITL, Herbert a kol. New Waterscapes – Planing, Building and Designing with 

Wather. Německo: Birkhäuser – Publishers for Architecture, 2005. 176 s. ISBN 13: 
978-3-7643-7245-3 

Ateliér Dreiseitl pod vedením Herberta Dreiseitla pracoval na tomto úkolu spolu 

s anglicko-německým týmem bezprostředně po pádu Berlínské zdi. Již od samého 
počátku byl senátem i investorem odsouhlasen jako definující prvek ve řejného 
prostoru motiv vody. První, co všechny přesvědčilo o správnosti výběru, byly 

možnosti, které voda nabízí z hlediska estetiky. Následně se nadchli myšlenkou 
ekologického řešení. Skutečnost, že srážková voda může být využívána 

k splachování toalet a zavlažování vegetačních ploch, se setkala s velkým zájmem, 
stejně jako možnost využívání srážkové vody akumulované v  podzemních nádržích. 
Tato voda je využívána k napájení vodního systému, který sestává ze severní úzké 
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nádrže, jižní hlavní vodní plochy a vodní plochy na Marlene Dietrich Platz zvané 

„Piazza“. Navíc tato koncepce umožnila během výstavby nesnižovat uměle hladinu 
podzemní vody a zbudovat střední nádrž, do které byla jímána veškerá srážková 

voda  
a posléze řízeně odpouštěna do místní vodoteče Landwehrkanal. Složitými 
počítačovými simulacemi bylo zjištěno, že  Landwehrkanal bude nucen pojmout 

značně zvýšený objem srážek pouze třikrát za jedno desetiletí.  Simulace byly 
založeny na orientačních hodnotách koeficientů vsaku pro netěsnící podloží. Aby 
tento předpoklad byl splněn, celý systém musí mít dostatečnou vy rovnávací kapacitu, 

kterou na prvním místě poskytuje pět podzemních nádrží s  celkovým objemem 2600 
kubických metrů. Z této celkové kapacity je ponecháno 900 kubických metrů jako 
rezerva pro případ extrémních přívalových srážek. Kromě toho venkovní vodní plochy 

poskytují další rezervu 15 centimetrů mezi normální a maximální úrovní vodní hladiny, 
což poskytuje dalších 1300 kubických metrů rezervního akumulačního prostoru.  

V případě nutnosti mohou být v letních měsících použity technické filtry                                

k odstranění plovoucích vodních řas. 

Obrázek 2: Potsdamer Platz v Berlíně. Zdroj: DREISEITL, Herbert a kol. New 
Waterscapes – Planing, Building and Designing with Wather. Německo: Birkhäuser – 

Publishers for Architecture, 2005. 176 s. ISBN 13: 978-3-7643-7245-3 

Na náměstí Marlene Dietrich Platz voda proudí ve složitých vzorech až 
k nejnižšímu bodu náměstí. Voda stéká po vodních schodech z hlavní vodní plochy. 
Na nich se formují rytmické vlnkové struktury. Tento detail byl ověřován modelem 

v měřítku 1:1. Poté, v bezprostřední blízkosti náměstí, je voda hnána ze dvou stran 
přes podélné kaskádové terasy v jasné návaznosti na okolní architekturu. Nakonec 

voda přetéká do severní vodní plochy úzkým kanálem.  
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4 Závěr 

Se změnami v přírodě by se mělo změnit také myšlení nás lidí. V oblasti 
plánování měst vidím tuto změnu v integrovaném plánování a mezioborové 

spolupráci, které podle mého názoru dokáží reagovat na problémy popsané výše v 
textu. 

Změna by měla začít u profesí, které mají co do činění s  tvorbou městského 

prostoru (urbanisti, designéři, sochaři apod.), ale i vodohospodáři. Inženýři inklinují 
zcela přirozeně k čistě technickým řešením a přesvědčují veřejnost, ale mnohdy i 
sami sebe, že takový přístup je jediný možný. Urbanisté a architekti vodu chápou 

čistě jako dekorační prvek, který nemá žádnou další funkci. Spíše se vodě vyhýbají, 
neumí s ní pracovat a vnímají ji jako komplikaci, popřípadě jako sílu, která může jejich 
stavby poničit. Řešení vidím v návratu k mezioborové spolupráci, jako tomu bylo 

v období před průmyslovou revolucí. Naučit se rozumět alespoň částečně práci 
ostatních zainteresovaných oborů a překrývat je. Kombinovat vždy několik funkcí 
vody ve městě dohromady. V mnoha případech to bude velmi dobře možné.  

Bohužel v našem prostředí bude nejspíš těžké dosáhnout úspěchů s tímto 
způsobem plánování. Ti, kdo se ho budou snažit prosazovat, budou pravděpodobně 

narážet na nepochopení u představitelů měst a podnikatelské sféry. Zde záleží na 
vytrvalosti a houževnatosti s propagací nových přístupů. 
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