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1 ÚVOD 

V dnešní době je čím dál víc kladen důraz na životní prostředí, ve kterém žijeme. 

V mnoha sídlech můžeme pozorovat snahu o úpravy, obnovu a přestavby veřejných 

prostranství. Často je v takových případech využívána voda a městská zeleň. Jsou 

revitalizovány celé parky a náměstí. Ve městech přibývají v posledních letech na 

náměstích a v ulicích různé vodní prvky jako jsou kašny, fontány, vodotrysky, uměle 
vytvořené toky apod. Veřejný prostor se pak stává živým a funkčním místem ve městě. 

Kromě zvýšení atraktivity přítomnost vodních prvků v urbanizovaném území přináší 
zlepšení mikroklima (především zvlhčování vzduchu, snížení prašnosti, ochlazení), 

a pobyt v takovém prostoru je pro lidi příjemnější. 

Venkovský prostor je v případě revitalizací a úprav urbanizovaného území za většími 
sídly hodně pozadu. Z velké části za to může finanční situace mnoha obcí, které si 
nemohou dovolit vynaložit velkou část svého rozpočtu na rekonstrukci veřejného 

prostoru. Pro obce jsou rekonstrukce veřejného prostoru a případné revitalizace 

vodních toků a ploch dostupné pouze v případě získání dotace nebo grantu. Jejich 
získání však není vždy úplně jednoduché.  

Obce a venkov celkově jsou v dnešní době vyhledávaným místem nejen pro bydlení ale 

i pro rekreaci. Relativně velké procento původně městských obyvatel se dnes stěhuje 

do menších obcí, buď v okolí větších měst, nebo i těch vzdálenějších. Nebo si 
v takových obcích pořizuje rekreační objekty. S  rostoucím počtem  stálých 
i přechodných obyvatel v obcích je třeba uvažovat o vytvoření kvalitnějšího životního 
prostředí. Kromě vybudované technické infrastruktury a dobré dostupnosti občanské 

vybavenosti se mezi kvalitní podmínky života v  obci  řadí právě dobře navržený
a fungující veřejný prostor. Často se ve veřejném prostoru obce nachází vodní tok nebo 

plocha. Ne zřídka bývají vodní toky a plochy v obcích neudržované a zanedbané. Je to 

dáno tím, že již neslouží svému účelu a neplní svou funkci, kterou měly v minulosti. 
Právě tyto vodní toky a plochy ve veřejném prostoru, které jsou dobře dostupné, na 

exponovaném místě v samém  srdci obce,  jsou  vhodným místem  pro rekonstrukce 

a revitalizace a přestavují nevyužitý potenciál a prostor pro zajímavá řešení. 

1.1 FORMULACE ZADÁNÍ PROBLÉMU 

Práce se věnuje hledání východisek a projevů udržitelnosti venkovských prostorů. 

Zabývá se nejen teorií a analýzami, ale i praktickými otázkami současného stavu našich 

vod, popisem a definicemi jednotlivých vodních prvků. Vychází z původní podoby 

venkovských sídel, analyzuje původní i současný stav, jejich úpravy a funkce. Klade si 
otázku, co ovlivňuje zkoumané parametry a specifika vodních toků a vodních ploch. 

Zabývá se hlavně vazbou vody, zastavěného území a veřejného prostoru a jejich 
vzájemným ovlivňováním. Hodnotí stávající stav vodních toků a ploch v obcích a jejich 
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nejbližšího okolí, vzájemné propojení vodních toků a zastavěného území. Zkoumá jejich 

specifické charakteristiky, jejich současné využití, jejich možné úpravy a revitalizace.  

Práce se zaměřuje na možnosti zpřístupnění vodních toků, ploch, rybníků veřejnosti 

a jejich začlenění do veřejného prostoru obce. Výchozím bodem bylo získat co nejvíce 

dostupných údajů z venkovských lokalit. Na základě studia těchto podkladů, které 

popisují, jakou funkci zastávaly vodní toky a plochy v obcích v minulosti, jakou funkci 

mají v současnosti, pak navrhnout způsob jejich začlenění a nové funkce do budoucna.  

Ruku v ruce s revitalizacemi vodních toků a ploch jde i budování protipovodňové 

ochrany. Plno měst a obcí má v současné době problémy s povodněmi a stávající 

protipovodňová opatření často nedokáží zabránit nebezpečným situacím. Zásah do 

vodních toků v obcích je proto potřebný i z hlediska celého systému protipovodňové 

ochrany. Nalezením vhodných a efektivních způsobů úprav vodních toků lze vytvořit jak 

funkční veřejné prostory, tak současně zlepšit protipovodňovou ochranu sídel. 

1.2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem práce je najít novou funkci a využití pro vodní toky a plochy v menších obcích 

a možnosti jejich začlení do veřejného prostoru, aby se staly jeho plnohodnotnou 

součástí.  

Prostředkem pro dosažení cíle práce jsou dílčí cíle: 

1. Analýzy předchozího vývoje a současného stavu obcí i vodních toků a ploch 

2. Vysvětlení a popsání obecných principů a kritérií rozvoje veřejných prostranství 

a úprav vodních toků a ploch 

3. Výběr referenčních obcí a konkrétní příklady 

1.3 HYPOTÉZA PRÁCE 

Při revitalizaci vodních toků a ploch a nalezení jejich nové funkce, která bude odpovídat 
současným potřebám a životnímu stylu, získají obce kvalitnější veřejný prostor, lepší 
životní prostředí a zlepší se protipovodňový a ekologický stav krajiny. 

1.4 METODY ŘEŠENÍ PRÁCE 

Metodologický postup řešení disertační práce je určen těmito kroky: 

1) VÝBĚR OBLASTÍ 

Pro zkoumání budou zvoleny obce podle: 

- velikosti, počtu obyvatel, 

- přítomnosti vodního toku nebo vodní plochy s volným prostorem ve svém 

okolí, 
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- celkové situace, jestli by byly vhodným referenčním příkladem, na kterém, 

bude možné ukázat důležitost vody a jejího okolí jako součásti funkčního 

veřejného prostoru 

2) STANOVENÍ CÍLE 

3) STANOVENÍ HYPOTÉZY 

4) ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU 

- historického vývoje vody v urbanizovaném území, lidských sídel a jejich 

vzájemného stavu, 

- funkce a principu koloběhu vody v krajině, dopadů globálních změn, 

- veřejných prostor v obcích, jejich proměny v průběhu historie, 

- legislativy, 

- finančních možností z oblasti dotační politiky. 

5) VÝZNAM PRÁCE 

- ekologický, 

- ekonomický, 

- urbanistický (tvorba veřejných prostorů), 

- využití úprav vodních toků a ploch v protipovodňové ochraně 

- sociodemografického (zlepšení životní situace a vztahů obyvatel). 

6) SHRNUTÍ POZNATKŮ 

- konkrétní úpravy vodních toků a ploch v extravilánu a intravilánu obcí, 

- popis základní legislativy a dokumentů, které ovlivňují veřejné prostory 

a urbanistický rozvoj, 

- možnosti získání finanční podpory, 

- referenční příklady revitalizovaných vodních toků a ploch jako ukázka 

možností, jak s vodou ve veřejném prostoru pracovat. Referenční příklady 

mají názorně ukázat způsob začlenění vodních toků a ploch, vytvoření 

funkčního, dlouhodobě udržitelného a efektivního celku. 

7) KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY 

Obce pro analýzu a konkrétní studie byly vybrány podle následujících kritérií: 

- v obci se nachází vodní toky, plochy, veřejný prostor ve stavu, který je vhodný 

k rekonstrukci nebo revitalizaci, 

- okolo vodních toků a ploch je dostatek prostoru, aby bylo možné provézt větší 

úpravy spojené s revitalizací 

- přístup zastupitelstva (ochota zastupitelstva řešit zkoumanou problematiku 

a spolupráce při tvorbě studie). 

8) POTVRZENÍ NEBO VYVRÁCENÍ HYPOTÉZY, ZÁVĚR 

Na základě získaných poznatků a jejich ověření na konkrétních příkladech mohu 

potvrdit nebo vyvrátit hypotézu disertační práce a formulovat závěr včetně přínosů 

pro vědu a praxi.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 HISTORIE 

2.1.1 VODA A OSÍDLENÍ 

Voda byla a stále je základem veškerého života na Zemi. Živé organismy se vždy 

soustředily v blízkosti zdroje vody, která byla nezbytnou podmínkou pro jejich život. 

Stejně tak i člověk hledal místa pro svá obydlí v blízkosti vodního zdroje. Většina osad 

z tohoto důvodu vznikla nebo byla založena poblíž vody. Z pravidla se jednalo 

o pramen, potok, řeku nebo přírodní jezero, u kterého byla osada umístěna. Takové 

vodní toky nebo plochy sloužily lidem jako zdroj pitné i užitkové vody. S rozrůstáním 

osad a sídel začala potřeba vody stoupat, místní zdroje nemusely zcela pokrývat 

potřebu vody pro obyvatele sídla, a proto byly stavěny různé vodní technické stavby, 

jako vodovody nebo rezervoáry na vodu. Stále ale platilo, že lidé pozorovali a vnímali 

přírodu a její chování a snažili se jejímu režimu přizpůsobit. Sídla i jednotlivá obydlí byla 

většinou v dostatečné vzdálenosti od vodních toků, mimo záplavová území a voda měla 

například v době jarních povodní prostor, kam se mohla bez následků rozlévat. 

S dalším narůstáním počtu obyvatel rostla i sídla a zástavba se přiblížila vodním tokům. 

Nastala tak potřeba domy i obyvatele ochránit a s tím vznikl problém s vodními toky, 

které začaly být postupně upravovány a regulovány. 

2.1.2 URBANISTICKÝ VÝVOJ 

Sídla, vyrůstající především kolem vodních toků nebo vodních ploch, se se svou 

výstavbou a urbanistickou koncepcí nejdříve vodě přizpůsobovala. Takové 

přizpůsobení můžeme vidět na půdorysných plánech historických center různých měst 

a obcí, kde ulice, náměstí, řady domů kopírují tvar terénu a linii břehů vodního toku. 

I když bylo založení sídel v blízkosti vodního toku obtížné, mělo takové založení svou 

strategickou úlohu. Půdorysné uspořádání zástavby takto založených měst je 

přizpůsobeno tvaru břehů vodního toku.  

S postupným přibýváním obyvatel a rozšiřováním zastavěného území, lepšími 

technickými dovednostmi a prostředky se zástavba začala rozšiřovat a rozrůstat po 

obou březích vodního toku. Vodní toky byly postupně pohlcovány do zastavěného 

území sídel a docházelo k jejich úpravám. 

Urbanistický vývoj obcí probíhal podobně, jako vývoj měst. Většinou ale, vzhledem 

k velikosti a počtu obyvatel, zůstala zástavba rozvolněná s množstvím volných ploch 

mezi domy. Vodní toky byly dlouhou dobu ve své formě respektovány a kvůli dostatku 

volného rozlivového prostoru mezi zástavbou nebylo nutné je regulovat. Až s intenzivní 

výstavbou, změnou zemědělských reforem docházelo v nedávné minulosti k regulaci 

vodních toků, především z důvodu bezpečnosti a hygieny, i v rámci menších obcí. 
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2.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

2.2.1 DOPADY ZMĚN KLIMATU NA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Již delší dobu můžeme pozorovat celosvětové změny klimatu. V České republice se 

vývojové trendy a výskyt extrémních projevů počasí v současnosti projevují hlavně na 

změnách vodního režimu, v zemědělství, lesnictví a ovlivňují i zdraví obyvatel. 

V případě vodního režimu se jedná o sektor, který je změnami ovlivněn nejvíce. Je 

ovlivněna kvantita, kvalita, stav vodních zdrojů, dostupnost a spotřeba. Zvyšování 

průtoků vodních toků vede k větším rizikům povodní. Jejich snížení naopak k obdobím 

sucha. Změny se projevují i v urbanizovaných oblastech tzv. „tepelným ostrovem 

města“. Jde o zvýšení teploty v rámci mikroklimatu zastavěného území, které způsobuje 

vysychání povrchových i podpovrchových vod [1].  

Mezi řešení popsané situace se může zařadit i práce s vodními plochami a toky ve 

venkovském území. Celé území České republiky je převážně venkovské. Za 

mezinárodně platnou definici venkova dle OECD se považuje za venkov takové území, 

které má sídla s hustotou obyvatel menší než 150 obyvatel/km² [2]. Z toho vyplývá, že 

většina řešení a opatření, která by měla pomoci zlepšit situaci v oblasti vodního 

hospodářství, se budou odehrávat právě ve venkovských oblastech. Vodní nádrže, toky 

a plochy můžeme vidět v téměř každé obci na území České republiky. Jejich technický 

stav je ve většině případů nevyhovující až špatný. I kvůli výše zmíněným skutečnostem 

je na čase se úpravami a revitalizacemi těchto vodních prvků začít zabývat. 

2.2.2 SITUACE V OBCÍCH 

Analýzami a průzkumy bylo zjištěno, že je situace ve většině našich obcí podobná. 

Vodní toky, které obcemi protékají, měly v minulosti mělká členitá koryta s malou 

kapacitou, ze kterých se voda rozlévala do okolních niv. Dnes mají toky často 

neudržované zarostlé břehy. V místech, kde protékají mezi soukromými pozemky, jsou 

na krajích břehů postavené ploty. Na veřejných místech, jako jsou ulice nebo návsi, je 

kolem toku z bezpečnostních důvodů umístěno zábradlí. Dalším častým problémem, 

týkající se vodních toků v obcích, je jejich regulace a úprava břehů nebo dokonce 

zatrubnění. Zatrubněny bývaly menší toky a následně se do nich zaúsťovaly kanalizační 

odpady, takže se z nich staly stoky. Všechna tato opatření a úpravy vyčlenily vodní toky 

z veřejného prostranství, zamezily přístupu a kontakt s vodou. 

Vodní plochy, které jsou velice častým prvkem v zastavěném území obcí, jsou 

v obdobné situaci jako toky. Ať přírodní nebo uměle vytvořené nádrže jsou v obcích na 

dobře dostupných místech. Je to dáno jejich funkcí z minulosti, kdy sloužili jako zdroj 

užitkové a požární vody. I přes jejich exponovanou polohu v centru obce jim většinou 

není věnovaná dostatečná péče a údržba. Mají zarostlé, případně jenom posekané 

břehy, rozpadající se konstrukce, rezavějící bezpečnostní zábradlí a v teplých jarních 

a letních měsících jsou plné řas. Pokud jsou ještě funkční a vyžívané, tak jako požární 
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nádrže. Situace se okolo vodních ploch se začíná pomalu měnit a z některých se 

revitalizacemi stávají biotopy. 

Stav vodních toků a ploch odpovídá ekonomické situaci obcí a ceně za rozsáhlé terénní 

úpravy. Kvůli malým rozpočtům si obce nechtějí a nemohou jejich nákladné úpravy 

dovolit a přednost dostávají menší úkoly a cíle. 

2.2.3 VEŘEJNÉ PROSTORY V OBCÍCH A JEJICH VYUŽITÍ 

Veřejné prostory procházely a stále prochází nekončící proměnou, která se odvíjí od 

společenské a ekonomické situace. V průběhu historie se měnilo jejich uspořádání, 

využití, role, i funkce, pro kterou byly původně navrženy a vytvořeny. Tuto změnu 

ovlivňují nároky a potřeby obyvatel a jejich životní styl. Veřejné prostory se proto často 

proměňují na úkor původních a logických funkcí, ke kterým byly navržené.  

Veřejný prostor je základním skladebným prvkem každého sídla, který zajišťuje jeho 

životaschopnost, fungování a provoz. Umožňuje vnitřní komunikaci, orientaci, 

společenský život, naplnění sociálních potřeb, dopravu, relaxaci atd. Zajišťuje 

soudržnost obyvatel a jejich identifikaci se sídlem samotným. Jsou to všechna volná, 

nezastavěná prostranství, která mohou lidé volně navštěvovat. Jedná se hlavně 

o náměstí, návsi, parky, ulice. Sídla, všech velikostí, nejedná se jen o velká města, 

pomalu začínají chápat smysl veřejných prostranství jako svou vizitku [3]. Při revitalizaci 

a rekonstrukci veřejných prostranství v dnešní době je potřeba reflektovat potřeby 

současné společnosti a nalézt pro ně funkci a využití plně odpovídající současnému 

stylu a způsobu života.  

Obce mají charakteristické využívání veřejného prostoru. To je, kromě dalších rysů, 

odlišuje od měst. Rozdíl pramení z mnohem větší sousedské integrace a společenské 

soudržnosti, kterou stále můžeme v obcích vidět. Oproti městům je zde mnohem menší 

míra anonymity a hrozí menší ztráta identity. 

Veřejné prostory v obcích se v posledních letech potýkají s urbanistickými problémy. 

Jsou způsobeny postupující urbanizací a suburbanizací, které společenský život 

i celkové fungování obce ovlivňují. Žijící veřejné prostory bývají narušeny novými 

stavebními a urbanistickými trendy, rostoucí dopravou a měnícím se životním stylem. 

Dalším faktorem, který do jisté míry ovlivňuje veřejné prostory obcí, je změna složení 

obyvatel obce a jejich životní styl. Změna kvality veřejného prostoru by mohla do jisté 

míry ovlivnit chování a návyky nových obyvatel a zapojit je do veřejného života obce. 

Důležité je úpravami získat rozmanité, funkčně diferencované prostory. V případě vody 

odstraňovat bariéry, které brání přístupu a kontaktu s hladinou, při současném 

zabezpečení okolního provozu. Podpořit rozvoj pěších a cyklistických tras na úkor 

automobilové dopravy. A hlavně upravit prostředí tak, aby byla možná lidská 

konverzace – mluvit a slyšet, tzn. vytěsnění přílišného hluku, který ruší lidskou 

konverzaci. 
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2.2.4 OKOLÍ VODNÍCH TOKŮ A PLOCH JAKO VEŘEJNÝ PROSTOR 

Všechny zásady nebo skutečnosti, které ovlivňují a formují využívání veřejných prostorů 

lze jednoduše aplikovat i na prostory okolo toků a ploch. Jen velmi těžko se okolí 

vodních toků i tokům samotným daří vracet funkci, kterou v obci zastávaly v minulosti. 

Vzhledem k dnešní době, způsobu života obyvatel, pracovním podmínkám, dopravní 

situaci a způsobu komunikace, to ani není možné. Je potřeba hledat funkce nové, 

proměnlivé, přizpůsobující se aktuálním potřebám obyvatel. Díky obyvatelům bude 

veřejný prostor fungovat jako veřejný prostor. Snahou urbanistů a architektů je 

nabídnout lidem vhodný prostor ke kontaktu a setkávání. Voda sama o sobě je 

přirozeným lákadlem pro lidi. Pozitivně ovlivňuje okolní prostředí z hlediska příjemného 

klima (vlhký, chladnější a čistší vzduch v okolí vody) a svou atraktivitou. V případě práce 

s hierarchií prostoru, různou intenzitou nabízených aktivit a logickým propojení míst lze 

v okolí vodních toků a ploch vytvořit velice příjemný živý prostor v rámci obce. 

Vzhledem k tomu, že je potřeba se situací vodních toků a ploch na venkově zabývat, je 

nutné nebo nezbytné najít optimální řešení situace jak z hlediska urbanistického 

a architektonického, tak z hlediska vodohospodářského, se kterým budou v konečném 

výsledku spokojeni kromě odborníků hlavně obyvatelé obce. Okolí vodních toků a ploch 

je velmi cenným prostorem. Je možné zde navrhnout veřejný prostor určený k relaxaci, 

rekreaci a sportování. Vodní toky i plochy se tak mohou znovu vrátit do míst, kde 

historicky bývaly, získat novou funkci a zapojit se do života obce. 

2.3 LEGISLATIVA – LEGISLATIVNÍ PODKLADY 

2.3.1 ČESKÁ LEGISLATIVA 

Navrhování veřejných prostorů je ovlivněno limity a zákony, které platí na území České 

republiky, a vyhláškami, které mohou platit na území konkrétní obce. Pro nakládání 

a práci s vodami platí další specifické zákony, vyhlášky a normy.  

Vodu v krajině, ochranu vod, dešťové vody a vodu na území České republiky obecně 

v současnosti řeší Plán hlavních povodí ČR. Je zpracován podle zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 

o dokument státní politiky v oblasti vod. Zajišťuje plánování v oblasti vod a koncepční 

činnost. Byl zaveden zejména podle požadavků směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/60/ES [4]. 

Dále se vodou v krajině zabývá Politika územního rozvoje ČR. Navazuje na požadavky 

Plánu hlavních povodí.  

Pro práci s vodami na území ČR platí zákony České republiky a platné směrnice 

a legislativa EU. Správu jednotlivých vodních toků a ploch vykonávají krajské a obecní 

úřady, Ministerstvo zemědělství ČR zpracovává a aktualizuje plány rozvojů. 
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Závazným dokumentem v oblasti plánování veřejných prostranství je územní plán. 

Obce nemusí mít územní plán zpracovaný, stavební zákon jim tuto povinnost neukládá. 

Je ve vlastním zájmu obce nechat si územní plán zpracovat. Kromě územního plánu 

mohou veřejná prostranství v obci ovlivňovat regulační plán nebo územní studie. 

Všechny tyto zmíněné dokumenty mají vliv na práci s vodními plochami a toky 

v urbanizovaném území a pro konkrétní návrhy je nezbytné jejich podrobné 

nastudování. 

2.3.2 DOTAČNÍ A POMOCNÉ PROGRAMY 

Pod záštitou Ministerstva životního a prostředí a Ministerstva zemědělství ČR existuje 

několik programů, ve kterých lze žádat o finanční podporu na konkrétní projekty, které 

se týkají obnovy krajiny, nakládání se srážkovými vodami, hospodaření s vodou, 

revitalizací vodních toků a ploch a protipovodňových opatření. Tyto programy se vypisují 

vždy na určité období, ve kterém je možné podávat žádosti, a je možné, že po skončení 

daného období se vypisované oblasti podpory změní nebo ukončí. Aktuální informace 

o probíhajících programech jsou dostupné na webových portálech jednotlivých 

ministerstev. Z těchto programů je možné financovat některé úpravy vodních toků 

a ploch v obcích. 

V roce 2014 vznikla Mezirezortní komise VODA-SUCHO (dohodou MZ a MŽP), která 

v červenci 2015 představila materiál, jehož cílem je ucelená a dlouhodobá koncepce 

ochrany ČR před suchem [5]. MŽP schválilo uvolnění peněz z evropských dotací 

v rámci Operačního programu životního prostředí na boj se suchem a na zadržování 

vody v krajině. Tyto dotace by měly podpořit projekty, které pomohou zlepšení 

vsakování srážkové vody, projekty rekonstrukce říčních a potočních koryt a zlepšení 

přirozeného rozlivu v nivách [6]. 

Další možností podpory pro venkovské obce jsou dotace a dotační programy 

Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Jedním z nich je Podpora obnovy a rozvoje 

venkova. MMR je také jedním z vyhlašovatelů soutěže „Vesnice roku“, díky které mohou 

obce také získat finanční podporu.  

Aktuální informace o vodním hospodářství na území České republiky jsou souhrnně 

dostupné na portálu www.voda.gov.cz. Jedná se o Informační systém veřejné správy 

ve vodním hospodářství (ISVS – VODA) [7]. Informace o suchu na území ČR poskytuje 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svých stránkách. 
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2.4 VÝZNAM ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.4.1 AKTUÁLNOST TÉMATU 

Vodní režim patří k nejvýznamnějším a nejcitlivějším složkám v krajině. V osídlené 

a člověkem využívané krajině je lidmi více nebo méně negativně ovlivňován. Člověk 

svou činností často zasahuje nejen do toků protékajících územím, ale i do koloběhu 

vody v krajině. Proto jsou, za účelem navrácení toků do původního stavu nebo alespoň 

napravení škod, které vznikly v důsledku lidského působení, prováděny regenerace 

a revitalizace krajiny. Tyto úpravy předpokládají postupné naplňování a realizaci 

opatření, která zajistí nejen odpovídající využití území a ochranu kulturních a přírodních 

hodnot krajiny, udržitelnost lidského konání, ale i smysluplné a plnohodnotné využití 

prostoru v urbanizovaném území. 

Mezi takové úpravy patří rekonstrukce a revitalizace vodních toků a ploch v obcích. 

Představují především obnovu v minulosti nevhodně technicky upravených koryt toků 

a jejich přizpůsobení dle možností konkrétního místa do přírodě blízkého stavu. 

Technické úpravy, které byly prováděny převážně ve 20. století, spočívaly zejména 

v napřimování, prohlubování a zpevňováním koryt vodních toků. Tyto úpravy, souhrnně 

nazývané jako regulace toků, většinou způsobily zrychlení průtoku vody a v důsledku 

toho větší povodňové škody v níže položených oblastech. Kromě těchto skutečností 

regulace také výrazně ovlivňovaly urbanistický rozvoj především v zastavěných 

územích. 

2.4.2 EKOLOGICKÉ HLEDISKO 

Vodní toky se svými břehy a okolními nivami, stejně jako vodní plochy nebo mokřady 

jsou domovem mnoha druhů organismů a rostlin. Proměnlivý charakter toků nabízí 

specifické podmínky pro život různých živočichů a napomáhá druhové pestrosti – 

biodiverzitě. Regulací toků byl značně změněn charakter toků a v důsledku toho i životní 

podmínky rostlin a živočichů. Tím byla velmi redukována biodiverzita. Proto začínají být 

aplikována přírodě blízká opatření, která mají za cíl vrátit do toků a ploch zpět 

organismy, které do nich patří, podpořit fungování ekosystémů v krajině a obnovu 

vodního hospodářství.  

Zmíněná situace neplatí pouze pro volnou krajinu, ale také pro urbanizovaná území. 

I v rámci sídel fungují vodní toky jako biokoridory a vodní plochy jako biocentra. Prací 

s vodními toky a plochami v sídlech je možné tuto funkci podpořit. 
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2.4.3 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA A OPATŘENÍ 

Disertační práce se zabývá úpravami vodních toků a ploch. Při těchto úpravách dochází 

k zásahům, které ovlivňují chování vody v tocích  a  fungování systému protipovodňové 

ochrany. Většina revitalizací vodních toků probíhá za účelem zlepšení protipovodňové 

ochrany a povodňového průtoku. Moderní protipovodňové úpravy toků i vodních ploch 

jsou prováděny přírodě blízkými opatřeními, která je možné provézt i v zastavěném 

území a která svým charakterem mohou pomoci začlenit tok do veřejného prostoru 

sídla. Proto je v práci kapitola věnovaná protipovodňovým opatřením. 

Venkovských sídel se týká protipovodňová ochrana na vodních tocích v rámci 

zastavěného území obce i v jeho okolí. Při revitalizacích vodních toků je nezbytné 

počítat s protipovodňovými opatřeními, ať již stávajícími nebo nově navrhovanými, 

a úpravy na tocích provádět tak, aby se ochrana proti povodním zlepšila. 

Protipovodňová opatření by měla efektivně zajišťovat ochranu sídel před povodněmi 

a přispívat k příznivému ekologickému stavu toků. Toho lze dosáhnout kombinací 

přirozených a technických opatření.  

Mezi uměle vytvořená, ale přírodě blízká můžeme řadit opatření, která se nejlépe 

aplikují hlavně v nezastavěných územích (viz obr. 1). Oblast je možné tvarovat, aby 

měla voda dostatek prostoru pro rozlití, ale neohrozila budovy a obyvatele. Kromě práce 

s vodními toky spočívá protipovodňová ochrana i ve využití stávajících nebo budování 

nových záchytných „nádrží“. Mohou to být obnovené mokřady, již dříve zaplavované 

sníženiny v krajině nebo nově vytvořené suché nebo polosuché poldry. 

Protipovodňová opatření ovlivňují výstavbu z hlediska urbanismu i z hlediska 

architektury. Znalost záplavových území je stěžejní pro zpracovatele územních 

podkladů (územních plánů, regulačních plánů, limitů území atd.). I v rámci 

protipovodňových opatření při práci s terénem a vytváření a tvarování záplavových 

a rozlivových oblastí je možné uplatnit krajinářské práce.  

Obr. 1 – Doplňková a kompenzační opatření protipovodňové ochrany mimo zastavěné území; 

opatření mají zlepšovat ekologické vyznění nezbytných protipovodňových opatření 
technického rázu [8]. 
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3 TEORIE ŘEŠENÍ 

3.1 MOŽNOSTI PRÁCE S VODNÍMI TOKY A PLOCHAMI 

Účelem práce s vodními toky v zastavěném nebo okolním prostředí obce je především 

napravení škod vzniklých v minulosti, obnovení zaniklých vodních ploch, vytvoření 

atraktivního veřejného prostoru a zajištění bezpečnosti v podobě funkčního 

protipovodňového opatření. 

3.1.1 EXTRAVILÁN OBCE 

Dopadům lidské činnosti se nevyhnuly ani toky mimo zastavěná území, kde byly 

napřímeny a jejich břehy zarovnány. Stejně tak byly zasaženy i vodní plochy. Dnes se 

přírodní tvary říčních a potočních koryt tam, kde je to možné, znovu náročně a nákladně 

obnovují. V okolí obce probíhají obnovy vodních nádrží a mokřadů, které tvoří 

neodmyslitelnou součást revitalizací říčních a krajinných systémů 

3.1.2 INTRAVILÁN OBCE 

Práce s vodními toky v intravilánu obce se oproti extravilánu liší. Rozdílný je charakter 

prostoru, se kterým se pracuje, a hlavně jeho velikost. Ta je v intravilánu často značně 

omezena, ať již zástavbou, dopravní situací nebo například složitějšími vlastnickými 

vztahy. A také v tom, že prostor v intravilánu obce je cennější a v mnoha ohledech 

atraktivnější. 

Koryta vodních toků v intravilánech musí zajišťovat dostatečnou průtočnou kapacitu 

a musí být stabilní. Ve většině situací lze základním požadavkům kapacity a stability 

vyhovět s tím, že bude vytvořeno koryto, zachovávající si alespoň částečně přírodě 

Obr. 2 – Částečné rozvolnění koryta toku v zastavěném území obce [8]  
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blízkou členitost, dobře zapadající do soustavy intravilánových parkových a rekreačních 

ploch. Takové koryto by mělo podporovat příznivé pobytové prostředí obce či města 

a mělo by si alespoň zčásti zachovávat ekologické funkce. Běžnými úpravami bývá 

zpřístupnění koryta a umožnění kontaktu s vodou, ať fyzického, nebo alespoň 

vizuálního, rozšíření koryta vodního toku a jeho zmeandrování mezi nově upravenými 

břehy. Tyto úpravy také přispívají ke zlepšení protipovodňové ochrany. Vhodně 

upravený revitalizovaný tok pojme větší objem vody při povodních. Toky je možné na 

vhodných místech rozšířit a vytvořit přímo na nich nebo v jejich blízkosti vodní plochu, 

která s nimi bude propojena. 

3.1.3 REFERENČNÍ PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ 

Německo, Rakousko 

Vhodným příkladem pro tuto disertační práci, jak z hlediska geografického, tak kulturně 

historického, jsou sousední země Německo a Rakousko. 

V roce 1989 byla založena Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovy 

vesnic (tzv. Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung 

ARGE) jako výsledek akcí, které jsou prováděny v jednotlivých zemích v Evropě na 

národní úrovni [9]. V oblasti Dolního Rakouska a Německa jsou tyto akce známé pod 

názvem Dorfeneuerung (Obnova vesnic). Jedná se o vládou financované programy 

zaměřené na zlepšení konstrukčního a technického stavu a kulturní situace ve 

vesnicích [9]. V rámci obnovy vesnic byly revitalizovány veřejné prostory ve vesnicích 

a velmi často byly upravovány nebo i nově navrhovány i vodní toky a plochy. Systém 

úprav a podpora na obnovu vesnic funguje dodnes. 

Účelem vynaložených finančních prostředků v projektu je [9]: 

- zachování udržitelného rozvoje venkovských oblastí, 

- zachování a rozvoj vesnic jako obytné, sociální a kulturní oblasti, 

- posílení místního komunitního života, 

- zachování a rozvoj typické venkovské a městské krajiny, 

- zachování a zlepšení dědictví venkova, 

- propagace cestovního ruchu.  

Při obnovách venkovských sídel jsou ve veřejných prostorech velice často používány 

vodní prvky. Buď se jedná o revitalizované stávající vodní prvky (toky, plochy) nebo 

o nově navržené, např. umělé kanály procházející přes veřejný prostor. 
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Referenční příklady revitalizovaných vodních toků je možné najít v Bavorsku. Vodní 

toky jsou zde upravovány kromě jiného i kvůli rozšíření povodňového průtočného 

průřezu. 

Atraktivním prvkem, který může oživit veřejný prostor, může být také vodní hřiště 

vybudované buď při vodním toku, nebo na vodní ploše. 

 

Obr. 3 – Příklad protipovodňových a kompenzačních opatření u bavorské obce 
Oberdorfen [10] 

Obr. 4 – areál textilní továrny Marktredwitz, revitalizace potoka s okolní parkovou úpravou a 
výstavba dětského vodního hřiště [10] 
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3.2 PRÁCE S OBCEMI 

Pro lepší zhodnocení zvoleného tématu bylo zapotřebí provézt analýzu obcí v České 

republice. Díky této analýze bylo snazší vybírat jednotlivé obce pro hodnocení. 

Pro referenční příklady v této disertační práci byly obce vybrány na základě průzkumu 

mezi obcemi a také na základě subjektivního osobního zhodnocení stávajícího stavu 

vodních toků nebo ploch v dané obci.  

Byl zjišťován současný stav vodních toků a ploch a zájem o případnou revitalizaci, 

možnost financování návrhu. Zhodnocena byla potřeba rekonstrukce nebo revitalizace 

vodního toku nebo plochy podle současného stavu jejich okolí, dále potřeby využití 

veřejného prostoru, ohrožení obce povodněmi. V neposlední řadě byly obce vybrány 

i podle případné využitelnosti a možnosti revitalizace. Jak bylo zmíněno, ne ve všech 

obcích je vzhledem k prostorovému uspořádání a vazbám možné provézt úpravy 

vodních toků a ploch tak, aby je bylo možno začlenit do veřejného a využívaného 

prostoru obce 

3.2.1  REFERENČNÍ PŘÍKLADY OBCÍ 

Na vybraných obcích je popsán a ukázán stav vodních toků a ploch na území České 

republiky. Obecně by se dalo říci, že v mnoha českých obcích a městech jsou vodní 

toky a vodní plochy zanedbané, případně probíhá pouze základní nezbytná údržba okolí 

vodního toku nebo plochy. 

Obr. 5 – dětské vodní hřiště v revitalizovaném areálu bývalé čistírny odpadních vod [10] 
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Dymokury 

Obec leží ve středočeském kraji v okrese Nymburk. Počet obyvatel obce je 846.  

Staré Nechanice 

Staré Nechanice jsou jednou z osmi místních částí města Nechanice 

v Královéhradeckém kraji v okrese Hradec Králové. V obci je 130 domů a 331 obyvatel.  

Obr. 6 – Dymokury současný stav vodní plochy při ulici Černohorská (fotoarchiv autorky) 

Obr. 7 – Staré Nechanice stávající stav západní návesní nádrže (fotoarchiv autorky) 
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Zároveň se začínají objevovat i příklady kvalitních revitalizací vodních prvků v rámci 

veřejného prostoru. 

V následujícím příkladu se sice nejedná o malé venkovské sídlo, ale vzhledem k tomu, 

že jde o práci s menším vodním tokem, nejbližší okolí vodních toků není typické pro 

městské prostředí, je možné ho využít jako referenci i pro menší obce na našem území. 

Rokycany 

Projekt revitalizace řeší úsek Rakoveckého potoka v intravilánu města, jejímž 

primárním smyslem bylo přírodním způsobem (a efektivně) čelit povodňovým průtokům. 

Zároveň se jednalo o příležitost k vybudování přírodního prostoru, který bude sloužit ke 

každodenní rekreaci mnoha obyvatelům celého města, a přiblížení přírodního prostředí 

v detailu (vody a jejího života) lidem [11]. 

 

3.3 VÝSLEDKY PRÁCE 

3.3.1 PRŮZKUM V OBCÍCH 

V průběhu roku 2015 byl proveden průzkum ve vybraných obcích v České republice. 

Obce byly vybrány tak, aby byly zastoupeny jak obce nížinné, tak i v hornatých 

oblastech. 

Průzkum byl proveden dotazníkovou formou zasláním emailu přímo na vedení 

obce/starostu obce nebo jeho zástupce. Případný zásah do veřejného prostoru 

a vodních toků a ploch by muselo schvalovat zastupitelstvo obce, proto byla snaha 

Obr. 8 – Rokycany, revitalizace Rakovského potoka [11] 
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zjistit, jak by se k případné revitalizaci zastupitelstvo a vedení obce stavělo. A také jaké 

mají vedení obcí povědomí o možnostech práce s veřejným prostorem. 

Výsledky průzkumu nebyly příliš pozitivní. Z přibližně 25 oslovených obcí odpověděli 

zástupci pouze 7 z nich a z toho pouze tři starostové odpověděli kladně na zaslané 

otázky. Ostatní odpovědi byly zamítavé. 

3.3.2 KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PRÁCE V OBCÍCH 

Během studia jsem zpracovala dvě studie pro dvě obce na území České republiky, které 

bylo možné využít jako příklady pro disertační práci. Tyto příklady slouží jako podklady 

pro ověření hypotézy vyslovené na počátku práce. První z příkladů je obec Pouzdřany 

v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav, druhým obec Rudná (Horní Rudná, Dolní 

Rudná) v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. 

Na těchto obcích bych ráda ukázala, jak je možné rekonstruovat a revitalizovat veřejný 

prostor s využitím vodních ploch v obcích a s využitím popsaných úprav. 

V této kapitole jsou uvedeny vlastní návrhy. Mapové podklady, které jsem použila pro 

zpracování návrhů rekonstrukce, jsou vloženy jako přílohy do práce. 

Pouzdřany 

Obec se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav, ve vinařském 

a zemědělském regionu. V obec má 762 obyvatel, první zmínka je z roku 1225 [12].  

VÝSLEDEK STUDIE A VLASTNÍ NÁVRH 

Rekonstrukce se týká:  

- samotné komunikace, která je v současnosti bez kvalitního povrchu,  

- vstupů do jednotlivých domů a sklípků, které navrhuji sjednotit,  

- odvedení dešťové a odpadní vody, která v současnosti z okapních svodů stéká 

přímo na komunikaci a při prudších deštích zde vytváří rýhy,  

- hlavně travnatého prostoru určeného k setkávání místních občanů. 

Dešťovou vodu z celého řešeného území navrhuji svést do navrženého biotopu. 

V řešeném území dále navrhuji zatravněné plochy s místem pro dětské hřiště, amfiteátr 

určený pro setkávání občanů, plochu pro víceúčelové hřiště s gumovým povrchem. 

Zpracovala jsem také úpravu a rekonstrukci místní komunikace s pruhem pro parkování 

a sjednocenými vstupy do domů, kde jsem kladla důraz na materiály a strukturu 

povrchu, který umožňuje co největší vsak, tzn. parkovací místa s částečně dlážděnou 

a částečně travnatou plochou, propustný povrch komunikace. Součástí návrhu jsou 

i turistické informační panely, vybavení veřejného prostoru lavičkami se stoly a stojany 

na kola. 

Před návrhem revitalizace jsem provedla podrobnou analýzou, včetně SWOT analýzy. 
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Obr. 9 – Vlastní návrh revitalizace ulice Sklepní, celková situace 
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Horní Rudná, Dolní Rudná (dnes obec Rudná s částmi Horní a Dolní) 

Obec se nachází v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. V obci žije 185 stálých obyvatel 

a je využívána i jako rekreační destinace. První historická zmínka pochází z roku 1365. 

Obec leží v mírném údolí Chrastovského potoka. Okolí obce je kopcovité, nadmořská 

výška se pohybuje od 500 do 580 m. n. m.[13].  

VÝSLEDEK STUDIE A VLASTNÍ NÁVRH 

Vedení obce by rádo zrekonstruovalo starou požární nádrž, která je v havarijním 

technickém stavu. Špatný stav se týká jak její vlastní konstrukce, ze které již prosakuje 

voda, tak i přívodního a odtokového potrubí, které se zanáší a je nutné ho proplachovat 

tlakovou vodou. V návrhu zpracovávám i nejbližší okolí, navrhuji zpřístupnění nádrže 

veřejnosti ve formě biotopu a vybudování odběrného místa vody pro hasiče. 

Navrhuji rekonstruovat požární nádrž a přeměnit ji na přírodní nádrž se samočisticí 

zónou a doplnit její okolí vhodnou zelení (stromy, keře, rostliny). V nejvyšší možné míře 

ponechávám původní tvar i konstrukce (pokud to jejich stav dovolí) s ohledem na 

rozpočet obce a finanční náročnost celé rekonstrukce.  

Okolí nádrže bude upraveno. Budou vytvořeny zpevněné pískové cesty okolo nádrže. 

Prostor okolo nádrže bude doplněn lavičkami a dalším mobiliářem. Stávající příjezdová 

cesta bude zpevněna. 

V případě, že se obci povede odkoupit soukromou část zatravněné plochy západně od 

nádrže, plánuje zastupitelstvo vybudovat v tomto prostoru hřiště pro tenis a volejbal. Ve 

druhé části návrhu formou studie zpracovávám i tuto plochu. 

Podle obyvatel je zatravněná plocha západně od požární nádrže trvale zamokřená, 

protože zde kdysi býval rybník, který byl zasypán, a protékal tudy potok. Na historických 

mapách jsou původní rybníky i potok patrné. Ve studii navrhuji volejbalové a tenisové 

hřiště s okolní úpravou (zpevněné pískové přístupové cesty, lavičky a ostatní mobiliář) 

a rybníček. Ten má nahradit funkci původního rybníku a pomoci odvodnit řešené území. 

Stejně jako v předchozím příkladu předcházela návrhu podrobná analýza a studium 

dostupných podkladů.  
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Obr. 10 – Vlastní návrh revitalizace zatravněné plochy a víceúčelového hřiště 
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4 ZÁVĚR PRÁCE 

4.1 PŘÍNOS PRÁCE 

Práce může sloužit jako první seznámení s problematikou vodních toků a ploch ve 

veřejném prostoru venkovských sídel a možností jejich revitalizací a rekonstrukcí. 

Poukazuje na neutěšený stav většiny našich venkovských sídel a jejich veřejných 

prostorů a možnosti, jak tento stav změnit. Zároveň se dotýká problémů vodního 

hospodářství a vodního režimu krajiny, který je velice citlivý a v dnešní době narušený 

lidskou činností. 

V disertační práci byla provedena podrobná analýza problematiky vody a veřejného 

prostranství v obcích a současně byly navrženy postupy a možnosti, jak stávající stav 

zlepšit formou revitalizací a rekonstrukcí nejen z hlediska udržitelného rozvoje. 

Z uvedených postupů a návrhů vyplývají následující přínosy předkládané disertační 

práce. 

4.1.1 PŘÍNOS PRÁCE PRO VĚDNÍ OBOR 

Disertační práce je z hlediska vědního oboru zaměřena na nové zkoumání vztahů 

urbanizovaného území a vodního hospodářství. Práce se zmiňuje o tématu, které není 

příliš často rozebírané a popsané, ale v dnešní době je velice aktuální. Výsledky práce, 

které byly získány na základě širších analýz rozsáhlé problematiky venkovského 

prostoru a urbanizačních problémů, mohou sloužit jako vstupní informace 

o problematice vztahů vodního hospodářství v územním plánování a urbanistickém 

rozvoji sídelních útvarů. Mohou být výchozím zdrojem informací pro podrobnější 

a konkrétnější studium, které je v této práci nastíněno.  

Další vědecké zkoumání by se mělo orientovat především na protipovodňovou ochranu 

ve veřejném prostoru, rozvoj technické infrastruktury na venkově, ovlivnění krajiny 

venkovskými sídly atd.  

4.1.2  PŘÍNOS PRÁCE PRO VÝUKU 

Výsledky této práce mohou být použity jako podklad pro studentské projekty týkající se 

urbanismu a práce s veřejným prostorem. Práce je zaměřena na venkovská sídla, ale 

může sloužit i jako inspirace pro práci s interiérem města. Zároveň může být motivací 

opustit městský prostor a zabývat se i studiemi a návrhy v menších sídlech, které jsou 

neméně zajímavé a mají svou atmosféru. Může rozšířit výuku, zaměřenou více na 

tradiční urbanismus, o oblast krajinné architektury a práci s krajinou ve větším měřítku, 

podnítit hledání neotřelých a zajímavých řešení zasazených do tradičního prostředí. 

Studenti se budou moci seznámit s problematikou a možnostmi využití znalostí 

o vodním hospodářství v urbanizovaném území a uplatnit je při zpracování ateliérových 

a závěrečných prací. 
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4.1.3 PŘÍNOS PRÁCE PRO PRAXI 

Informace, metodika a výsledky obsažené v této práci mohou sloužit jako podklad pro 

analýzu současného stavu vodních toků a ploch ve venkovských obcích na území 

České republiky a následné studie a návrhy, jak tento stav zlepšit. Práce má poukázat 

na problematiku veřejných prostor ve venkovském prostředí v souvislosti s jejich 

nevyužitým potenciálem a také na problematiku stavu vod na našem území. Naznačuje, 

že je možné se stávajícím stavem pracovat. Také se snaží zdůraznit potřebu 

mezioborové spolupráce, která je v této oblasti velice důležitá, a ne vždy v současné 

době funguje. Z hlediska praxe může být podrobná analýza uvedená v této práci jedním 

z podkladů pro koncepční materiály nejen obcí, ale v širším měřítku i krajů, a může 

sloužit i přípravě příslušné legislativy v územním plánování. Pro zastupitele a obyvatele 

obcí, kteří bývají často zdrženliví vůči novým návrhům, může být užitečným zdrojem 

informací a může pomoc odstranit zbytečné předsudky, které brání ve vytvoření 

zajímavých a kvalitních veřejných prostranství. Příklady uvedené v práci by měly přispět 

k možnostem aplikací a realizací obdobných řešení v podmínkách malých obcí. 

4.2 SPLNĚNÉ CÍLE 

Hlavní cíl práce, po důkladných analýzách, nalézt novou funkci pro vodní toky a plochy 

v obcích, byl splněn. 

Splněné dílčí cíle: 

- Analýza toků a ploch v menších obcích byla provedena a popis současného 

stavu byl popsán. 

- Kritéria a zásady pro rozvoj veřejného prostranství v obcích jsou: 

 rekonstrukce a revitalizace nevyužívaných prostorů v rámci veřejných 

prostranství 

 začlenění vodních prvků do života obce, jejich revitalizace 

a zpřístupnění 

 informovanost zastupitelstev a občanů obcí o možnostech revitalizací 

vodních toků a ploch, celých veřejných prostranství 

 finanční i odborná podpora rozvoje venkova a veřejných prostorů 

v obcích 

 omezení tranzitní dopravy a zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů 

 

- Principy úprav vodních toků (ovlivňující PPO a přispívající k jejich zlepšení): 

 revitalizace stávajících vodních ploch 

 zpomalení rychlosti proudění vody ve vodních tocích 

 použití přírodě blízkých opatření 

 vytvoření meandrů v místech, kde je to možné (převážně ve volné 

krajině) 
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 vytvoření rozlivových ploch hlavně okolo vodních toků a okolo vodních 

nádrží 

- Průzkumem byla zjištěna informovanost a zájem o případné revitalizace 

veřejného prostranství v obcích.  

Byly zpracovány dvě studie revitalizace veřejného prostoru v obcích s vodním prvkem. 

4.3 ZÁVĚR 

Vodní plochy a toky v obcích na území České republiky jsou ve většině případů ve 

špatném stavu. To bohužel platí i o veřejných prostorech. Najdou se případy, kdy byly 

uvedené části obcí revitalizovány a představují kvalitní referenční příklady. Bohužel je 

jich na našem území zatím málo. V minulosti byly vodní toky a plochy lépe využívány 

a měly pro samotnou obec důležitou funkci. Postupně však potřeba jejich využití 

klesala, až se dostaly na pokraj zájmu. Situace kolem vodních ploch, toků a celého 

vodního hospodářství pak byla výrazně zhoršena za minulého režimu. Důsledky zásahů 

z této doby jsou v krajině stále patrné. 

Dnes jsou známé principy a postupy, jak nešetrné zásahy alespoň částečně napravit 

a vrátit vodě důležitost. Jedná se o přírodě blízká opatření. Pomocí těchto opatření je 

možné revitalizovat a rekonstruovat vodní toky a plochy, které to po mnoha letech 

zanedbávání potřebují. Revitalizace vodních toků a ploch pomohou veřejnému prostoru 

i životu v obcích a jejich účinky se pozitivně projeví i v krajině. Zároveň se jedná o taková 

opatření, která podporují protipovodňovou ochranu sídel a udržitelný rozvoj. 

Pomocí šetření mezi zastupiteli obcí bylo zjištěno, že i když vodní plochy a toky 

potřebují revitalizovat a rekonstruovat, není o ně zájem. Může to být způsobeno 

nedostatkem informací jak o možnostech revitalizací, potřebě úprav z hlediska 

životního prostředí, tak i možnosti finanční podpory. Z toho vyplývá, že dokud se 

informace o možnostech práce s vodou a jejich důležitost nedostanou do povědomí lidí, 

bude těžké úpravy vodních toků a ploch realizovat. Je proto potřeba zvýšenou osvětou 

a informovaností motivovat nejen představitele obcí, ale i obyvatele. 

 

Na začátku práce byla formulována hypotéza: 

Při revitalizaci vodních toků a ploch a nalezení jejich nové funkce, která bude odpovídat 
současným potřebám a životnímu stylu, získají obce kvalitnější veřejný prostor, lepší 
životní prostředí a zlepší se protipovodňový a ekologický stav krajiny. 

Po analyzování současného stavu vody a veřejných prostranství v obcích, provedením 

studií a porovnání s referenčními příklady, tvrdím, že hypotéza byla potvrzena. 

V případě že vodní toky a plochy v obcích budou revitalizovány a získají novou funkci, 

stanou se kvalitní a plnohodnotnou součástí fungujícího veřejného prostoru. 
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ABSTRACT  

Water is an integral part of our life and waterways and areas were and still are an 

essential part of the public space of our cities and municipalities. We can find public 

space in every seat and we meet with the water on many of them. The water in public 

spaces appears in a different form. Whether these are minor elements, such as 

fountains, drinking water features, or larger water flows and water area. The water in 

the public space has its indispensable role. It is well known that its presence has a great 

impact on the well-being of man. Despite the fact that water is really important in the 

Interior of human settlements, over the years, water has disappeared on many places 

from public spaces, due to the technical development and development of settlements. 

The development of human settlements and public spaces takes place constantly from 

the time they were established. In recent years, the viewpoint of their importance is 

significantly changing and lot of the seats are aware of their value. The public space is 

like a living room of the city, thus a representative place. That´s why, the reconstructions 

of public space are quite often in recent years with use of water elements. The 

phenomenon of water surfaces is a factor which affecting the sustainable development 

and quality of life. 

Public space is not only an important functional element in the big cities. It has a great 

importance for smaller municipalities too. And just on them the thesis is focused. Their 

public space is often neglected. As well as water features in the surrounding area, which 

are uncared-for or extinct. Water in the form of water courses or water bodies have 

a great potential, in which a lot of possibilities is hidden, with which you can work in the 

urbanized areas. The goal of this thesis is to find a new role for the watercourses and 

water areas to be integrated into public space and public space, thanks to this, become 

a representative and functional part of the village once again. 

 




