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Drobných vodních prvků, těmi jsou myšleny městské kašny, fontány, pítka, 
vodotrysky, historické studny, otevřené potůčky, v interiéru současných měst není 
mnoho. Je to způsobeno tím, že spousta kašen a ostatních prvků byla v minulosti 
zrušena  kvůli zavedení vodovodů přímo do domu.  Vodní prvky přestaly plnit svoji 
základní funkci – rozvod vody – proto zanikly.  Kašny a fontány, které přetrvaly, 
zůstaly především díky sochařské výzdobě, které si již v minulosti cenili naši předci.  
Kašny bez výzdoby vzaly za své.   

Drobné vodní prvky dotvářejí náměstí, ulice, zákoutí, jejich přítomnost vytváří  
genius loci. Lidé se u těchto vodních míst přirozeně zastavují , shromažďují, relaxují.  
Obnova či nové vybudování drobných vodních prvků zkvalitňuje životní prostor ve 
městech i obcích a láká lidi zde žít. 
 
1. Studny  
  Studny byly jedny z prvotních zdrojů pitné vody ve městech (opomíjíme zde 
řeky jako zdroj pitné i užitkové vody). Jejich princip je jednoduchý, vyhloubila se 
štola, v určité hloubce se narazilo na vodu a pomocí  vědra, lana, rumpálu a energie 
lidské či zvířecí se voda dostala na povrch. Dostatek vody ve studnách byl jedním z 
podmínek pro růst obce. Jestliže však město dosáhlo určité hustoty obyvatelstva, 
městské studny již nestačily denní spotřebě vody, bylo zapotřebí budovat vodovody. 
Ty přiváděly dostatek vody z blízkého či vzdálenějšího okolí.  

Otevřené studny byly zpravidla tvořeny kamennou nadterénní zídkou, která 
zajišťovala bezpečnost osob u studny. Nad studnou samotnou byla velmi často 
stříška, která chránila vodní hladinu i rumpál před povětrnostními vlivy.  Tento typ 
studny se nezměnil po celá staletí, pouze se modernizovaly tvary, design a i 
materiály, z kterých byly studny stavěny. Do dnešních dnů se nám zachovaly v 
interiérech měst desítky studní, většinou na historických nádvoří městských paláců či 
pevností. Nezanikly  převážně díky své umělecké hodnotě – kovaným mřížím, 
kamenným ozdobám apod. 

Studny tohoto typu však do moderního interiéru města nezapadají, neplní již 
svoji základní funkci, a proto je nahradily jiné vodní prvky. 
 
2. Pumpy 

 Pumpa je  typem studny, kdy je hladina vody  zakryta kamenným či 
betonovým překladem, na něm je umístěna kovová pumpa, se často vyskytoval v  
obcích a městech   našich krajů po celé 20.století. V současnosti se už pumpy 
nestavějí, pouze na soukromých pozemcích a zvláště zahradách jsou stále ještě k 
vidění. S pumpami ručního typu se můžeme setkat  ve městech  rozvojových států, 
kde vodovod není samozřejmostí.  Právě v těchto zemích se  prosadily pumpy až ve 
2. polovině 20. století, protože se nechtěli se vzdát svých tradičních otevřených 
studní i přesto, že byly častým zdrojem nákazy různých bakteriálních nemocí. 
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  Pumpa nahradila otevřenou studnu. Rozšířila se velmi rychle díky své 
jednoduché a snadné obsluze, bezpečnosti, snadné údržbě a téměř nezničitelnosti 
litiny. Měla často okrasný charakter, zdobení, ornament, zakroucené litinové či 
kované madlo. V současnosti se převážně jedná o účelovost, kde krása nehraje roli.   
V 60.letech 20.století  pumpa z našich měst a předměstí téměř vymizela nejen proto, 
že vodohospodářství šlo velmi dopředu, ale i proto, že její umělecká hodnota nikdy 
nedosáhla uměleckých hodnot studní. Jejich litinové těla (dříky) a madla končila a 
končí ve sběrných surovinách. V současnosti však můžeme hovořit o jakémsi návratu 
pump do soukromých zahrad, kde jsou většinou umísťovány  funkční repliky 
historických převážně litinových pump.   
 
3. Městské kašny  

 Kašna byla symbolem vyspělosti a bohatství města. Do kašny byla voda 
přiváděna “vodovodem”. Vodovodní potrubí bylo často dřevěné, někdy kamenné a v 
ojedinělých případech olovněné. Přivádělo vodu většinou z nejbližších zdrojů vody 
tzn. z řeky, potoka, rybníka, vydatného pramene. Tento zdroj se však většinou 
vyskytoval za hranicemi města.  Voda v kašnách nebyla upravována ani čištěna.  
Kašny byly obrazem vztahu města k zásobování pitnou vodou, proto se k nim 
přistupovalo jako k výrazným a uměleckým stavbám ve městě. To dokládají 
zachované historické kašny v řadách českých měst. Kašny se pyšní svou sochařskou 
výzdobou, svým tvarem  a svým umístěním do městského prostoru.  

Kašny se postupem času staly nefunkčními a nepotřebnými pro svůj primární 
účel, v řadě měst byly kašny zbourány. Ty, které nám zůstaly, přetrvaly díky své 
výzdobě, umístění ve městě a díky osvícenosti radních města. Městské kašny nám 
vytváří nezaměnitelnou atmosféru náměstí, ulic či městských zákoutí. V dnešní době 
se v našich zemích bohužel velmi často setkáváme s nepochopením kašen jako 
vodního prvku ve městech. Kašny jsou velmi často bez vody, tedy nefunkční pro jak 
fyzické tak estetické osvěžení. Téměř pravidelně nám tuto nefunkčnost podtrhne 
vnitřní modrá výmalba. Kašnám je často upřen prostor, který si zaslouží, do jejich 
těsné blízkosti je postaven novinový stánek či budka pro vybírání parkovného na 
hlavním náměstí. 

 
Kašna Znojmo                                                         Kašna Jevišovice 
 
4. Pítka a různé prvky pro osv ěžení   
  Pítka a prvky pro osvěžení  vodní prvky a  jsou charakteristické pro město. 
Jsou určeny pro chodce, který si potřebuje opláchnout ruce, napít, osvěžit se. 
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Nemusí sloužit pouze člověku, ale  známé pítko pro psa, koně, člověka a ptáky. Toto 
pítko z českých měst vymizelo, v posledních letech se však začíná znovu objevovat v 
ulicích a to díky jeho obnovené výrobě.  Prvky pro osvěžení mohou být nejrůznějších 
tvarů, velikosti, materiálu. Je zde však nezbytné, aby byly praktické pro žíznivého 
uživatele, údržbu a pro zazimování, aby se kolem nich netvořily kaluže, které tak  
snižují estetickou a praktickou hodnotu pítka. Každé město by mělo mít rozmístěno 
několik pítek ve svém středu a nejen tam. Obyvatel města či jeho návštěvník rád 
využije těchto zdrojů pitné vody pro svoje osvěžení či umytí rukou od rychlého 
občerstvení. Uvítají ho rodiče s dětmi, kteří velmi často řeší otázku špinavých 
dětských rukou. 

Pítka jsou nadstandardním městským vodním prvkem, ale když tuto otázku 
byli schopni vyřešit naši předci a velmi elegantně, proč ne my?  Člověka zaráží, proč 
jsou tato pítka v dnešní době často zrušeny, neobnovena či se s nimi vůbec v 
interiéru města nepočítá. Ukazuje to přístup měst a obcí  k jeho obyvatelům i 
návštěvníkům.  

 

 
Pítko Waidofen/Ybbs                   Pítko Znojmo                                      Pumpa Jevišovice 
 
5. Fontány a vodotrysky  
  Fontána patří k okrasným vodním prvkům. Jejich účel byl zkrášlovací. Fontány 
se objevují v lidské historii později než studny a kašny, protože jejich samotný účel je 
velmi nadstandardní. Vznikaly z popudu bohatství a přepychu. Zpočátku byly určeny 
jen pro šlechtu a vyšší společnost. Fontány a vodotrysky byly umísťovány do 
soukromých šlechtických zahrad a paláců. Až rozvoj městské buržoazie přinesl 
fontány do městského interiéru, do městských parků a zahrad, na náměstí a do ulic. 
Fontány odrážejí hospodářskou situaci ve městech. Jsou budovány převážně v 
metropolitních městech, jejich rozvoj začíná v 19.století a pokračuje dále přes 
20.století až po současnost.  

Fontána jako stavba je značně finančně náročná a i její provoz a údržba silně 
zasahuje do finančních rozpočtů měst. V řadě měst velké fontány zanikly, jelikož 
město nebylo schopno financovat jejich provoz a údržbu.  
 

Samotný vzhled fontán je různý, záleží na množství faktorů. Fontány mohou 
být tvořeny pouze vodními sloupci a gejzíry nebo mohou být tvořeny sousoším, 
sochou, výtvarným prvkem, z kterého voda vystřikuje, vyvěrá, padá na něj apod. 
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První typ (pouze voda) je určen spíše do parků a zahrad, kdy jsou tyto prostory 
navštěvované nejčastěji v jarním  a letním období, tedy v době, kdy jsou napuštěny 
fontány vodou a plní svou funkci. V zimním období se stávají často nevzhlednými 
kamennými či betonovými bazény.  
  Fontány se sochařskou výzdobou mají tu výhodu, že jsou pohledové 
celoročně, tedy i v zimním období, kdy voda ve fontánách chybí.  
Fontány a jejich gejzíry jsou v dnešní době programovatelné – jejich frekvence, 
velikost, barevné efekty. Jestliže je frekvence gejzírů u prvního typu fontány příliš 
velká, je to do jisté míry chyba, jelikož kolemjdoucí či turista vůbec nemusí 
zaregistrovat, že se jedná o fontánu, může se domnívat , že se jedná o nějakou 
“nudnou”nádrž.  U fontány by sedící člověk na lavičce měl vidět na vodní hladinu, 
nikoliv, aby viděl hranu nádrže. 
  Výtvarné a materiálové zpracování fontán je opravdu různorodé, záleží jen na 
autorovi, jak  městskou fontánu pojme. Dále záleží na lidech a městu, jak tento vodní 
prvek přijme, zda ho město dokáže udržovat a provozovat.  
6. Městské gejzíry  
  Jedná se o jistý druh fontány, kdy fontánou chápeme celé náměstí či jeho 
část. Do dlažby náměstí jsou zabudovány trysky, které v určitém intervalu vystříknou 
gejzír vody. Nepozorný chodec může být tímto gejzírem “osvěžen”, aniž by o to stál. 
Samozřejmě trysky i jejich rozptyl je naznačen v dlažbě náměstí, takže k postříkání 
by  docházet nemělo. 
 
7. Horké lé čebné prameny, minerální prameny, v řídla   
   Vodního prvek – horké léčebné prameny, minerální prameny, vřídla - je 
charakteristický pro lázeňská města, která díky svým přírodním podmínkám mají 
značný počet drobné vodní architektury.  Jedná se o  pítka, kašny, fontánky na 
minerálku, vodotrysky apod.  Tato města vznikla díky léčebné vodě, na které jsou 
existencionálně závislá, díky ní též města rostla a rozvíjela se. V lázeňských městech 
nalezneme snad nejvíce drobné vodní architektury, která má zde dvě typické tváře – 
v 19.století  jeho historismus a  ve 20. stol. socialistický realismus.  
 
8. Drobný liniový vodní prvek   
  Tímto prvkem nazývám liniové “fontány”  - jsou to repliky vodních toků, 
náznaky  původních potoků ve městech, umělé malé toky. Tyto prvky nejsou moc 
dlouhé, jsou např. jen na náměstí či protékají jednou ulicí, nemají však přírodní 
začátek ani konec, nikam neústí. Voda se z konce přečerpává opět na začátek. 
Tento prvek má často za cíl upozornit a informovat obyvatele a návštěvníka města, 
že tudy kdysi tekl starý mlýnský náhon či potok.  Velmi často se díky těmto “replikám” 
začne veřejnost zajímat o původní potok, kudy tekl a kam se ztratil, zda by nešel 
obnovit.  Tento umělý “tok” může velmi kvalitně obnovit nebo zcela vytvořit ducha 
ulice či náměstí. Dodá chybějící element městského prostoru. 
Tento vodní prvek však nemusí být historicky podložen, můžeme jím vymezovat 
pohyb lidí na pěší zóně. Stačí jen několik desítek centimetrů široký mělký vodní “tok” 
a ten nám rozdělí chodník na trasu pro pěší, cyklisty, běžce. Voda nás vede od 
někud někam. Tyto “vodní vodítka”  jsou použitelná spíše v okrajových částech měst 
či parcích.  

Liniový prvek může být kombinovaný i s vodotryskem, kdy v délce “toku” jsou 
vloženy trysky, které nám v časovém intervalu tryskají vodu, zde může být interval 
delší, jelikož liniový prvek nám funguje sám o sobě, vodotrysk je jen “třešnička” na 
dortu. 
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Liniový prvek s kombinací fontány, Leipzig, NSR 

 
  
Současná města potřebují nové impulzy, nové podněty, aby lidé měli chuť v nich 
zůstávat, procházet se, relaxovat, prostě zde žít. Těmito impulzy mohou být právě 
vodní prvky, které člověka budou přitahovat a u kterých člověk rád pobude. Voda, její 
zvuk  i pohled na hladinu má prokazatelné uklidňující účinky. Člověk vodu 
podvědomě vyhledává a  relaxuje u ní.  Vodní díla bodového charakteru (kašny, 
fontány, pítka) člověka upoutávají a nutí ho zastavit se. Tyto prvky se používají pro 
náměstí,  zákoutí, nádvoří apod. 

 
Liniové prvky najdeme nejčastěji v ulicích, kde nám například rozdělují 

dopravu – pěší x cyklisté nebo nám pomáhají vést lidi v městském prostoru. U těchto 
vodních prvků se člověk nezastavuje, spíše naopak, je nucen jít podél toku a 
pozorovat jeho čeřící se hladinu. 
Důležité je však začít používat vodní prvky ve městech, používat je s rozvahou 
urbanistickou i ekonomickou, není nic horšího, než nová fontána, která fungovala 
pouze první sezónu, protože na druhou již nebyly peníze.  
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