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1  ÚVOD 

Cílem této disertační práce je nalezení odpovědi na otázku úlohy a podoby vodních toků 
v našem soudobém městě. Práce se zaměřuje na vodní toky, které mají převážně charakter uměle 
budovaného toku – tedy kanálu, a zabývá se jejich možnou revitalizací v rámci obnovy a rozvoje 
města v současném postindustriálním období. 

V úvodu práce je zpracována souhrnná analýza historického a typologického vývoje uměle 
budovaných vodních toků, která je nezbytná pro pochopení souvislostí a celkového stavu vodních 
toků až po současnost v urbanizovaném prostředí. Podrobněji je zpracována problematika 
nejčastěji uměle budovaného vodního toku – náhonu. Práce se v další části věnuje současnému 
stavu vodních toků v urbanizovaném prostředí a určitým změnám v nahlížení na tuto problematiku 
v České republice, které nastaly teprve až povodních v letech 1997 a 2002, a to především v otázce 
ochrany sídel a krajiny před těmito povodněmi. Vedle přetrvávajícího dlouhodobého pohledu na 
vodní tok jako na technické dílo se již i prakticky objevuje silná tendence přírodních revitalizací 
vodních toků. Přetrvávající technický i tento nový přírodní přístup k řešení vodního toku se 
promítá i do územní koncepce soudobého města, aniž by byl prostor města v této snaze zohledněn. 
Problematika není řešena komplexně a na vodní tok v centrálních, mnohdy historických, částech 
měst není nadále v rámci úprav a obnovy města nahlíženo, jako na plnohodnotný městský prostor, 
přestože se často jedná i o uměle budovaný vodní tok. Děje se tomu tak i na rozdíl od situace 
především ve městech západní Evropy. Na vybraných příkladech ze zahraničí je tak předveden 
vývoj a přístup k řešení vodního, především uměle budovaného, toku v prostoru města.  

Práce si, ve své podstatě, klade za cíl obhájit nezastupitelnou roli vodního toku jako veřejného 
prostoru v obrazu města a tedy i jeho případnou nezbytnou revitalizaci v patřičné úpravě, 
odpovídající charakteru daného místa i samotného vodního toku. 

2  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Problematika vodního toku v soudobém městě v České republice nebyla doposud řešena 
z pohledu veřejného městského prostoru. Ničivé povodně v letech 1997 a 2002 vyvolaly vlnu 
zájmu o vodní toky především v otázce ochrany sídel a krajiny před těmito povodněmi. Tomu 
odpovídá i řada studií a publikací, která se věnuje úpravám vodních toků v krajině a ve městě  
a územnímu plánování města. Problematice vodního, především uměle budovaného, toku 
v soudobém městě a jeho možné revitalizaci jako veřejného prostoru v rámci obnovy města je 
věnována právě tato práce.   

3  SEZNAM VLASTNÍCH PRACÍ 

Chtěl bych zde především uvést film „Od Svitavy po Svratku“, jehož jsme společně  
s Ing. arch. Tomášem Pavlovským autory. S jeho realizací nám pomohli tehdy studenti zlínské 
filmové fakulty pod režijním vedením režisérky MgA. Gabriely Jankové. Film svým tématem 
významně přispěl k rozvoji projektu revitalizace Svitavského náhonu, respektive Ponávky, ve 
městě Brně. 
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4  CÍL PRÁCE 

Cílem disertační práce je zmapování a analýza historického vývoje, úlohy a stavu vodních toků 
v urbanizovaném prostředí u nás až po současnost, obhájení jejich nezastupitelné pozice ve městě 
a nastínění jejich možné obnovy a navrácení do obrazu města, dokumentované převážně na 
úspěšných řešeních ze zahraničí. Cílem je tedy nalezení odpovědi na otázku podoby a úlohy 
vodních toků ve městě v blízké budoucnosti. Práce se zaměřuje převážně na vodní toky ve městě 
člověkem budované, upravované a regulované, které mají víceméně charakter uměle vytvořeného 
toku – kanálu.  

4.1 DÍLČÍ CÍLE 

• Vytvoření uceleného pohledu na historický a typologický vývoj uměle budovaných kanálů 
v ČR a jejich přehled. 

• Naleznutí nejčastějších typů uměle budovaných kanálu v městském prostředí v ČR. 
• Vytvoření podrobnějšího pohledu na uměle budované kanály v ČR v městském prostředí  

a jejich historický vývoj, úlohu a stav až po nedávnou minulost, včetně okolností které je 
formovaly. 

• Objasnění obecných teoretických a praktických důvodů a významů zachování či obnovení 
uměle budovaných kanálů v obrazu města.  

• Zjištění současné úlohy, stavu a stavu samotné problematiky uměle budovaných kanálů v ČR 
v městském prostředí, jejich možná revitalizace a navrácení do obrazu města a řešení otázky 
jejich budoucí úlohy a využití. Zohlednění nástrojů řešení, vedoucích k úspěšnému řešení. 

• Zjištění současné úlohy, stavu a stavu samotné problematiky uměle budovaných kanálů ve 
městech v zahraničí. 

• Naleznutí zahraničních příkladů, jejich řešení, objasnění procesů obnovy a okolností vedoucích 
k znovu uvedení umělých vodních toků do obrazu města. 

• Ponaučení a aplikovatelnost zahraničních zkušeností v našem prostředí. 

5  POUŽITÉ VĚDECKÉ METODY ZKOUMÁNÍ 

Velká část práce byla věnována analýze jednotlivých dokumentů (tištěné publikace, internet) 
s cílem získat co nejvíce informací k danému tématu pro možné vyvození závěrů. Pro získání 
dalších informací především od jednotlivých správních a plánovacích institucí (Povodí Moravy, 
Odbor územního plánování) bylo použito strukturovaného rozhovoru. Pro získání přehledu  
o obecném povědomí a mínění veřejnosti bylo využito dotazníku. 

6  HISTORICKÝ A TYPOLOGICKÝ VÝVOJ UMĚLE 
BUDOVANÝCH VODNÍCH KANÁLŮ V ČR 

Člověk si pro svou potřebu, s postupně získanými znalostmi, možnostmi a sílou, vodní toky 
upravuje, reguluje a dokonce i uměle buduje.  

Z následujícího sestaveného historického a typologického přehledu uměle budovaných kanálů 
na území České republiky a z četnosti jednotlivých typů a jejich vztahu k městu byl vyvozen, 
respektive potvrzen předpoklad, nejčastěji budovaného typu umělého kanálu v městském 
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prostředí. Následně je tak možné se konkrétněji zaměřit na problematiku vodního toku ve městě. 
Z uspořádaného přehledu vyplývají i určité historické souvislosti nutné pro pochopení vývoje  
a následného stavu vodních toků na našem území. 

6.1 KANÁLY VZNIKLÉ PRO POTŘEBY RYBNÍKÁŘSTVÍ 

Mezi nejstarší uměle budované kanály patří kanály pro potřeby rybníkářství. Rybníkářství 
využívalo přírodního charakteru místa a často vyplynulo jako druhotné využití při kultivaci 
původně nevyužitých bažinatých a vodnatých oblastí, trpících každoročně záplavami. Pro napájení 
rybníků a jejich soustav sloužily uměle budované kanály. Ty měly často i druhotné využití jako 
náhony mlýnů, hamrů a pil a později i malých vodních elektráren. Mnohdy bylo využito vody 
z náhonu i pro zásobování okolních měst pitnou vodou (historický vodovod v Bohdanči)  
a zavlažování polí. Mezi nejstarší a nejvýznamnější kanály tohoto typů patří Opatovický kanál ve 
Východních Čechách a Lánská, někdy také nazývána Sánská, strouha ve Středních Čechách. O pár 
let později vznikla rozsáhlá rybniční soustava v Jižních Čechách, jejichž významnými součástmi 
byly Zlatá stoka a Nová řeka. Většina těchto kanálů vede otevřenou krajinou a spíše výjimečně, 
jako například Zlatá stoka v Třeboni, jsou součástí městské struktury.  

6.2 KANÁLY PRO PLAVENÍ DŘEVA 

Potřeba stavebního a topného dřeva ve velkých městech, především ve Vídni a v Praze, koncem 
18. století vyvolala silnou poptávku po této surovině, která se nacházela především na Šumavě.  
Za účelem dopravy dřeva byl vybudován Schwarzenberský kanál a Vchynicko-tetovský kanál. 
Dřevo bylo těmito kanály ještě na počátku 20. století dopravováno k Dunaji a Vltavě a plaveno 
dále především do Vídně a Prahy. Tyto kanály vedou lesnatou krajinou, vzdálenou od většiny 
sídel. Velká část především Schwarzenberského kanálu byla nedávno revitalizována a probíhá zde 
každoročně ukázková plavba dřeva. 

6.3 KANÁLY VZNIKLÉ PRO POTŘEBY VÝROBY 
Od středověku, s pokrokem a vývojem mechanizace výroby, se voda stává hlavním zdrojem 

energie. Slouží pro pohon nejrůznějších zařízení a zároveň jako výrobní a provozní tekutina pro 
nejrůznější odvětví výroby a později průmyslu. Pro zásobování těchto výroben vodou a dopravu 
surovin jsou budovány umělé vodní kanály - náhony. Ze získaných informací a následného 
vyhodnocení vyplývá, že náhony jsou nejrozšířenějším typem vodních kanálů u nás. Jsou také 
typem kanálu, který se nejčastěji vyskytuje ve městech. Této problematice je věnována samostatná 
kapitola. Následující příklady uvádějí pro úplnost nejrozsáhlejší kanály tohoto typu, které vedou 
krajinou a část z nich zasáhla i do obrazu měst. Mezi nejstarší a největší dochované mlýnské 
náhony v České republice patří Dyjský, někdy také nazývaný Krhovicko-jaroslavický náhon nebo 
Mlýnská strouha. Významněji se tento náhon promítl do obrazu rakouského města  
Laa an der Thaya. Pro zajištění dostatečného množství vody pro propírání rud, pohon 
mechanických zařízení a dopravu dříví v historické oblasti těžby cínových rud v okolí Krásna  
a Horního Slavkova byla vybudována Dlouhá stoka, někdy také zvaná Stoka nebo německy 
Flossgraben. Podobnému účelu sloužil v okolí Horní Blatné v Krušných horách také Blátenský 
vodní příkop. Ve své době se jednalo o unikátní technická díla. Kanály vedou převážně krajinou. 
V obou případech byl zdevastovaný kanál v posledních letech vyčištěn a opraven. S pozdějším 
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rozvojem průmyslové výroby vznikl také například tzv. Weisshuhnův kanál, který i dnes zásobuje 
žimrovickou papírnu vodou a plavilo se po něm i dříví.  

 

6.4 KANALIZOVÁNÍ ŘEK A BUDOVÁNÍ UMĚLÝCH PLAVEBNÍCH 
KANÁLŮ NA ÚZEMÍ ČR 

Od neolitu procházela tzv. Jantarová stezka skrz Moravskou bránu a překonávala zde nízko 
položené evropské rozvodí. Přesto se plány průplavu mezi Dunajem a na sever a západ od něj 
položených řek dlouho vyhýbaly této zřejmě nejjednodušší trase. Konečně samotný průběh 
plánování a prací na průplavu Dunaj-Odra-Labe se setkal několikrát i přes dobré započetí 
s nepřízní osudu a byl vždy záhy okolnostmi přerušen a na nějakou dobu zapomenut. Uvažovaná 
výstavba tohoto průplavu zapříčinila ještě za Rakouska-Uherska vznik několika zákonů, týkajících 
se vodních toků, které následně převzala nově vzniklá ČSR. Podle těchto zákonů mělo dojít 
k regulaci splavných řek za účelem plavby a k regulaci nesplavných řek, které s tímto průplavem 
souvisely. Důvodem regulace byly také zemědělské meliorace a ochrana především rozrůstajících 
se měst před ničivými povodněmi, které tou dobou ve větší míře proběhly. Podle těchto zákonů 
byly ve své době zrealizovány plavební stupně na Labi a Vltavě, dokonce i v úsecích, které nebyly 
zahrnuty v těchto zákonech. Naopak uvedeným řekám, Moravě a Odře, se až na výjimky budování 
plavební cesty vyhýbalo. Podél řeky Moravy vznikl pouze tzv. Baťův kanál, který ovšem sloužil 
především pro dopravu lignitu a jako závlahový kanál pro zemědělské účely. Po zahájení výstavby 
průplavu Dunaj-Odra-Labe měl být na tomto kanálu provoz omezen nebo zcela zastaven. Kanál je 
po roce 1989 postupně obnovován a udržován pro rekreační účely. Se změnou režimu upadá  
i osamocená plavba na Labi. 

Přes tuto situaci si Evropská hospodářská komise klade za cíl vytvořit jednotnou síť evropských 
vodních cest a klíčovou roli by měl sehrát právě průplav Dunaj-Odra-Labe. Česká republika, 
přestože se tomuto tématu vyhýbá, se připojila svým podpisem k plánovanému vybudování 
průplavu. Samotný plán má své příznivce i odpůrce a nelze s jistotou tvrdit, zda by uskutečnění 
plánu mělo po realizaci spíše pozitivní nebo negativní dopad. Plán musí navíc čelit dálniční  
a železniční lobby. 

Přestože průplav nebyl doposud vybudován, tak zákony, které vznikly za účelem jeho 
vybudování, a s tím spojené práce mají za následek započetí regulace velké částí vodních toků na 
našem území především za účelem jejich splavnění, melioračních úprav v zemědělství a ochranu 
před případnými povodněmi. Množství upravených toků paradoxně řadí naši vnitrozemskou 
republiku mezi země, jako je například Holandsko. 

7  VODNÍ TOK A MĚSTO 

Vodní tok je historicky nedílnou součástí města a má pro město obrovský význam a potenciál. 
Jeho samotná přítomnost a jeho možné řešení má silný vliv nejenom na úspěšnost daného místa 
v konkurenci s ostatními místy ve městě, ale i na úspěšnost samotného města v konkurenci 
s ostatními městy. 

Některé vodní toky byly součástí města od počátku, jiné se v důsledku rozrůstání města dostaly 
z krajiny anebo městské periferie do jeho středu a někdy dokonce tomuto tlaku neodolaly  
a zmizely z jeho obrazu nadobro.  
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7.1 VODNÍ TOK - ZÁKLADNÍ PILÍŘ GENIA LOCI 

Vodní tok město nesmírně obohacuje a navyšuje hodnotu jeho prostředí. U měst, u kterých řeku 
nenalézáme, sami podvědomě cítíme, že zde něco chybí. Genius loci, které vytvořila řeka 
s městem, je citlivou, dlouhodobě budovanou neopakovatelnou záležitostí, která může být ovšem 
záhy, díky nešikovným úpravám a rozhodnutím, velice rychle ztracena. Znovuvytvoření genia 
loci, i za nezbytného předpokladu kvalitního nového řešení, potřebuje čas, který je často otázkou  
i několika generací. 

Řeka je často symbolem a základním poznávacím znakem města. 

7.2 DEFINICE OBECNÝCH DŮVODŮ ZACHOVÁNÍ VODNÍHO TOKU 
VE MĚSTĚ 

Z estetického hlediska je vodní tok bezesporu jedním z nositelů estetiky ve městě. Je součástí 
panoramatu, vytváří charakteristická malebná zákoutí, pocitově zjemňuje prostor, přináší ze své 
úrovně nový pohled na město a odraz na vodní hladině znásobuje účinek okolní architektury na 
diváka. Do stacionárního světa budov vnáší pohyb. Vodu můžeme vidět, slyšet i cítit.  

Ze sociálního hlediska je voda ve městě pro lidi nesmírně atraktivní! Je místem, kde se baví  
a pracují, kde se potkávají a setkávají a provozují kulturní a sportovní aktivity. Řeka nebo uměle 
budovaný kanál je místem promenád. Spojuje nejen městské části, významné stavby a místa ve 
městě, ale i lidi.  

Z hygienického hlediska byl vodní tok zdrojem nejenom pitné vody, místem očisty (lázně),  
ale i stokou a nezřídka se stal i páteří nově budované kanalizace. Vodní tok v létě osvěžuje  
a ochlazuje vzduch na veřejných prostranstvích, snižuje prašnost a umožňuje přímé osvěžení 
místním i kolem jdoucím.  

Z technického hlediska odvádí vodní tok vodu z území města. Více ramen nebo toků umožňuje 
v případě přívalových dešťů a povodní vodu vhodně přerozdělit a odvést pryč z města a zabránit 
tak škodám na majetku.  

Z ekonomického hlediska je i dnes vodní tok zdrojem příjmů plynoucích především z dopravy  
a obchodu. Atraktivní prostředí vodního toku, přispívá k transformaci bývalých průmyslových 
ploch ve městě (Rotterdam) a je často základním stavebním kamenem při úspěšné obnově městské 
části (Lipsko).  

7.3 VODNÍ TOK - ZÁKLADNÍ MĚSTOTVORNÝ PRVEK 

Vodní tok je základním lineárním městotvorným prvkem. V některých, převážně historických, 
městech (Benátky) přebírá plně funkci tepny města – ulice, jinde je její součástí a tvoří městská 
nábřeží s rozličnou typologií. Na soutocích anebo v jiných rozšířeních vzniká dokonce určitý 
centrální prostor – „náměstí“. Vodní tok se dělí s ulicí o její funkční využití a často má ve srovnání 
s ní dominantní roli. 
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Vodní tok přidává svojí přítomností mnohonásobně na hodnotě jinak běžné ulici a odlišuje jí od 
ostatních ulic. Přitažlivost tohoto městského prostoru, daná různorodostí funkcí, atrakcí a z nich 
plynoucích událostí, má vliv na jeho úspěšnost a generuje další nové příchozí návštěvníky  
a potencionální obyvatele i investory.  

Tato výjimečná místa patří mezi nejvyhledávanější ve městě. Podmínkou úspěchu je kvalitní  
a adekvátní řešení tohoto veřejného městského prostoru a v jeho rámci především zklidnění anebo 
nejlépe úplné vyloučení automobilové dopravy. 

Z nepochopitelných důvodů se při koncepci nových městských prostorů často zapomíná na 
tento základní stavební prvek města. 

7.4 OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ VODNÍHO TOKU VE MĚSTĚ 

Optimální přístup k řešení vodního toku ve městě spočívá v důsledném ctění místních,  
často i historicky daných, podmínek a okolností, které dlouhodobě vytvářely nebo stále vytvářejí 
obraz vodního toku ve městě. U dlouhodobě zastavěných částí, by nové řešení vodního toku mělo 
vycházet z charakteru místa. „Zelené“ revitalizace jsou v těchto případech často mylné, navíc 
pokud se jedná o uměle budovaný kanál.  

Zeleň je ale neoddiskutovatelnou součástí i tohoto veřejného prostoru. Její pojetí by mělo mít 
ovšem městský charakter. Jakýkoliv typ této zeleně by měl být jasně vymezen a ohraničen.  
Počet a množství zeleně by mělo úměrně odpovídat velikosti a možnostem řešeného místa. 
Předejde se tak množství zelených ploch ve městě, které jsou spíše nekoncepční a neudržovatelnou 
zelenou výplní města, než obohacující parkovou úpravou. Obecně při tvorbě městského prostoru je 
třeba zamezit vzniku „zbytkových“ ploch města. Řešení by mělo spíše upřednostňovat kvalitu před 
kvantitou. 

Obdobně i město by se mělo oproti krajině jasně vymezit a stanovit hranice, za které se již 
v rámci koncepce udržitelného rozvoje nesmí jít, a další výstavbu města směřovat od této hranice 
směrem dovnitř. Tato skutečnost úzce souvisí s koncepcí a vymezením charakteru vodních toků ve 
městě a v krajině. 

7.5 NÁHON A MĚSTO – UMĚLE BUDOVANÝ KANÁL V OBRAZU 
MĚSTA 

Vodní náhony jsou v našem prostředí vnitrozemského státu nejčastějším typem uměle 
budovaného vodního kanálu v krajině a především ve městě. Vznikaly obvykle ve spojitosti 
s obilním vodním mlýnem, nejstarším typem vodního mlýna, doloženým již v první polovině  
12. století.  Doklady o množství mlýnů ve městě nacházíme ve starých písemnostech, kde se 
například uvádí, že  „odedávna měla Praha uvnitř města 43 mlýnů...“, a dále, že „ve staré Praze 
bývalo na Vltavě 12 skupin mlýnů jako apoštolů“.1 Fakticky v 16. století již připadal jeden mlýn 
asi na dvě tehdejší vesnice a koncem téhož století měla většina měst v průměru 4-7 mlýnů.  

                                                 
1 KLEMPERA, J. Vodní mlýny v Čechách III. : Praha a okolí, str. 15. Praha : Libri, 2001. ISBN 

80-7277-051-9.  
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Ve starých dokumentech je také mnohokrát doložena samozřejmost, s jakou byly budovány 
jejich náhony. Tak byla třeba i ve zmiňované Praze vytvořena mlýnská strouha Čertovka. Původně 
zde mlýny stály na bahnitém břehu Vltavy. Po požáru v roce 1541, který postihl domy na Malé 
Straně, sem byla navezena suť ze zbytků domů. Břeh byl zvýšen, vysušen a zpevněn. Následně byl 
vytvořen náhon – Čertovka, která vytvořila z Kampy ostrov. Jiným dokladem může být budování 
„městské struhy“ či říčky Haldy, někdy také zvané Sezemská strúha. Touto stavbou v návaznosti 
na stavbu plánovaných vodních mlýnů v Pardubicích byl Vilémem z Pernštejna počátkem  
16. století pověřen jeho „fišmajstr“ Vlček. Jeho úkolem bylo vybudovat strouhu v délce 7 km. 
Strouha procházela přes město. Do dnešních dnů se nám dochovala z této stavby pouze původní 
obytná část mlýna. Takových příkladů mlýnských či městských strúh či strouh nalezneme ve 
většině měst celou řadu.  

Historické mlýny a jejich náhony byly budovány přímo ve městech. Mnoho jich stálo za 
hradbami, kde náhony byly často součástí i obranného systému města (České Budějovice, Brno). 
Obvykle tyto toky za hradbami vymezily tehdejší předměstí. Později během vývoje a rozrůstání 
města se staly tyto náhony součástí vnitřní husté městské struktury. 

Samotné mlýny a mlýnské náhony nezřídka posloužily i posléze se rozvíjejícímu papírenskému 
řemeslu. Náhon ve městě, respektive na předměstí, sloužil i dalším profesím, které byly vázány na 
vodu. Náhon většinou sloužil i jako zdroj pitné vody a v jeho blízkosti byly ještě nedávno 
zřizovány městské lázně. Od středověku byl také využíván jako odpadní stoka. Stav vody 
v náhonu se rapidně zhoršil s nástupem průmyslové revoluce a souvisejícím živelným rozvojem 
měst a především jejich předměstí. Na mnohých místech bylo přistoupeno k zakrytí těchto 
degradovaných toků. V jiných případech doplatil náhon na regulaci řek za účelem jejich splavnění, 
melioračních úprav a protipovodňových opatření. 

Osud náhonu ve městě byl po urbanistické stránce v duchu dobových představ o výstavbě  
a rozvoji měst zpečetěn často ještě v období předválečného Československa a s jistotou 
v poválečném období komunistické totality. Jistou zkázu představoval i úpadek klasického pohonu 
obilného vodního mlýna, poháněného vodním kolem anebo vodní turbínou a přechod na 
velkovýrobu. Náhony zmizely pod povrchem. Některé zůstaly pouze překryty panely, jiné byly 
zaklenuty, některé byly svedeny mimo původní koryto a bohužel velká část náhonů zmizela 
nadobro. Z měst se tak vytratila jejich po staletí nedílná součást - náhon, často vytvářející malebná 
městská zákoutí s neopakovatelnou atmosférou. Nezřídka se právě o těchto prostorech ve městech, 
často již jen nostalgicky a přeneseně, hovoří jako o „Benátkách“.  

Především po povodních v letech 1997 a 2002 se přistoupilo k revitalizacím vodních toků 
v souvislosti s ochranou krajiny a sídel, v jejichž rámci může dojít anebo dochází i k rehabilitaci 
náhonů. 

7.5.1 Vývoj uměle budovaných vodních toků na příkladu měst Smiřic  
a Brna 

Náhony jsou obecně součástí propojené soustavy vodních toků. Změny provedené na 
původních přírodních tocích ve městech, ale i v krajině, měly obrovský dopad na umělé vodní 
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toky, v našem prostředí především náhony. V tomto ohledu je proto třeba na problematiku 
umělých vodních toků nahlížet společně s přírodními vodními toky jako na jeden provázaný celek.  

Vývoj a současný stav náhonů, respektive vodních toků, ve městech si ukážeme na příkladech 
dvou měst, Smiřic a Brna. Podaný následný obraz je skutečností, která se opakuje v řadě našich 
měst s vodními toky. Skutečnost vyplývající z příkladů se tedy dá zobecnit a předpokládat  
i v dalších městech. 

Prvním příkladem jsou Smiřice. Vodní tok zde od počátku formoval město. Za účelem splavnění, 
melioračních úprav a protipovodňové ochrany byla řeka, regulována. Tyto změny měly velký 
dopad nejen na obraz okolní krajiny a města.  

Brno je příkladem velkého bývalého průmyslového města. Vodní toky jsou zde úzce spjaty 
s manufakturní a později průmyslovou výrobou a byly silně formovány městem. 

Smiřice - příběh města, které v důsledcích regulace řeky a přeměny krajiny 
 a jejího využití ztratilo svou skutečnou a jedinečnou tvář 

Město bylo založeno doslova „na vodě“. Leží v rovině na horním toku řeky Labe. Řeka zde 
mívala nejméně tři ramena a jejich koryta se v průběhu doby přetvářela. Časté záplavy přinášely 
do kraje úrodnou půdu, písky a štěrky. Písek se již od dřívějších dob v této lokalitě i těžil. Před 
regulací řeky Labe se voda při povodních rozlévala po okolní krajině. Ta měla močálovitý 
charakter s porostem dubových lužních lesů, které se zde nacházely ještě ve 2. polovině 19. století.  

Město bylo střediskem poměrně rozsáhlého smiřického panství. S rozsáhlou přestavbou 
smiřického mlýna v roce 1619 je nejpravděpodobněji spojováno vybudování dlouhé mlýnské 
strouhy, beroucí vodu z řeky Labe. Mlýnský náhon navíc doplňoval u zámku Jalový náhon, který 
sloužil pro odvod přebytečné vody zpět do řeky Labe a jako pojistka v případě povodní. Celou 
soustavu doplňoval potok Jordán, který tekl podél hlavní smiřické ulice a ústil do Mlýnského 
náhonu. 

Dlouhodobě přetrvávající obraz města a okolní krajiny významně poznamenal až nástup 
průmyslové revoluce a budování nezbytné infrastruktury - železnice. Okolní lužní lesy byly 
vykáceny a jejich dřevo použito na železniční pražce. Přeměněná krajina, tradičně trpící častými 
jarními záplavami, začala být intenzivně využívána pro zemědělské účely. Vyplývající 
požadované protipovodňové a meliorační úpravy byly následně zohledněny v plánované regulaci 
řeky Labe za účelem splavnosti, předepsané nejprve vodním zákonem z roku 1901 a posléze 
českou upravenou verzí z roku 1931. Situace byla navíc umocněna posledními většími záplavami, 
které postihly Smiřice a okolí v roce 1925. 

Regulace Labe v okolí Smiřic byla provedena mezi lety1933-1937. Následně od 40. let  
20. století byly soustavně upravovány a rušeny původní umělé i přírodní vodní toky v interiéru  
i okolí města. Nově byla naopak budována díla melioračního charakteru. 

Jalový náhon byl již nepotřebný. V roce 1945 se začala jeho i z části vyzděná kamenná nábřeží 
zavážet. V roce 1948 byl odstraněn i most s jezem v centrální části města. Nově pro meliorační 
účely měl při plném vzdutí jezu ve Smiřicích sloužit, stejně jako nově vybudovaný odvodňovací 
příkop Černožice-Smiřice, potok Jordán. Ten původně ústil do mlýnského náhonu přímo ve 
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Smiřicích. O jeho vymístění z prostoru města rozhodl i záměr rozšířit souběžnou hlavní smiřickou 
komunikaci. V roce 1948 bylo přistoupeno k zasypání koryta potoka uvnitř města. Jeho zaústění 
do mlýnského náhonu bylo přeloženo mimo obec, nad město. Mlýn s náhonem po roce 1945 i po 
znárodnění a následné změně výroby fungoval až do roku 1973, kdy byla výroba, z důvodu nízké 
skladovací kapacity, přemístěna a mlýn začal chátrat. Pravděpodobně již někdy v poválečném 
období, nejspíš se zánikem anebo zanedbáním vodního práva, bylo zbudováno stavidlo na 
Mlýnském náhonu u vodárny. Na úkor kvality vody v samotném náhonu tak vznikl nový zdroj 
vody pro cukrovar. V téměř stojaté vodě náhonu se začaly objevovat usazeniny, od kterých 
nepomáhalo ani opakované vybagrování dna náhonu. Náhon se tak stával stále více zdrojem 
nečistot a komárů a nevzhlednou stokou. V roce 1977 byl Mlýnský náhon proto definitivně 
zatrubněn do betonových rámů. Při zatrubnění Mlýnského náhonu bylo vybudováno i nové 
zaústění potoka Jordánu do tohoto podzemního betonového tělesa. Odkryté zůstaly pouze části  
u již v té době bývalého mlýna a za Nývltovou ulicí. V roce 1989 bylo pro špatný technický stav 
přistoupeno i k demolici mlýnu. 

Do dnešních dnů se nám tak dochovalo pouhé torzo původních Smiřic a jejich vodní sítě, která 
byla pro město tak charakteristická. Přímo ve městě je částečně v určitých úsecích zachován pouze 
původní mlýnský náhon. Patrný je především v centrální části poblíž zámku. Dnešní struktura je 
tak bez znalostí souvislostí vývoje městečka naprosto nejasná a nečitelná. Vodní toky byly pro 
obraz a logiku urbanistického uspořádání Smiřic nesmírně cenným a neodmyslitelným 
městotvorným prvkem, a to především při absenci centrálního veřejného prostoru a významnějších 
budov. Změny, které s úpravou vodních toků a jejich režimem nastaly, mají dodnes na město 
fatální dopad. Město ztratilo svoji přirozenou tvář. S tím související ztráta genia loci tak odsunula 
město v konkurenci s ostatními městy na periferii zájmu. 

Potenciální rehabilitace městečka a jeho struktury by měla být směřována na obnovu  
a znovuvytvoření kvalitních městských prostorů. V rámci obnovy je navrácení původní vodní sítě 
v celé její šíři nereálné. Možné a pravděpodobně i vhodné by bylo rehabilitovat torzo mlýnského 
náhonu. Uvažovat by se určitě dalo i o odkrytí zavezeného Jalového náhonu. Navracení těchto  
i dalších toků je ovšem v situaci ztráty velké části kontextu kontroverzní otázkou. 

Brno - příběh města, které pohltilo svoje modré tepny - Svratecký  
a Svitavský náhon a potok Ponávku  

Brno vzniklo na strategicky významném rozhraní pásma vysočin na severu a otevřených rovin 
na jihu. „Výrazným faktorem, ovlivňujícím rozložení předlokačního osídlení, byly i dvě poměrně 
významné řeky - Svratka a Svitava, které po vstupu do brněnské kotliny (Svratka od Kamenného 
mlýna, Svitava od Obřan) dříve silně meandrovaly a větvily se do více ramen“.2 Z těchto ramen 
později vznikl Svratecký a Svitavský náhon. Po pravděpodobném přesunutí těžiště tehdejšího 
osídlení v polovině 12. století z trhové vsi Staré Brno do polohy dnešního historického jádra 
doplnili tuto vodní soustavu ještě potok Ponávka a především místní potok Grottenbach (Žabí 

                                                 
2 KUČA K. Brno : Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, str. 13. Praha : Nakladatelství 

Miloš Uhlíř - Baset, 2000. ISBN 80-86223-11-6. 
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potok), později zvaný také jako Městský potok, který pramenil pod Cimplem (dnešní Kraví 
horou). 

Část vody Městského potoka byla dokonce po roce 1300 odváděna pomocí stavidla do 
hradebního příkopu za účelem jeho zavodnění. V důsledku toho v polovině 14. století zanikly 
malokapacitní vnitroměstské lázně. Jiné lázně ovšem už ve 14. století existovaly před hradbami, 
tzv. Fröhlicherbad, Spilbergbad nebo Rennerbad.  

V důsledku rozvoje města se od poloviny 13. století začala rozvíjet i brněnská předměstí. 
Důvodem bylo vytvoření hospodářského zázemí města. Své místo zde našla řemesla, která buď 
zacházela běžně s ohněm a byla z důvodů požáru pro město nebezpečná, nebo která byla svou 
produkcí nepříjemného zápachu či hluku pro město neúnosná anebo která ke své výrobě 
potřebovala vodu. Pro tyto účely se jevil jako optimální nedaleký potok Ponávka. Pro uspokojení 
potřeb města ovšem nestačil. Proto již krátce po založení města bylo vytvořeno významné 
vodohospodářské dílo - Svratecký a Svitavský náhon. Oba toky náhonů zřejmě vznikly na 
vedlejších či zaniklých ramenech obou hlavních řek. Celková soustava vodních toků v podstatě 
vymezila rozsah tehdejších brněnských předměstí. Základní urbanistická struktura těchto 
středověkých předměstí se přes četné katastrofy stále obnovovala a po doplnění koncem   
18. století se v podstatě dochovala dodnes, přestože některé vodní toky, které jí determinovaly, už 
buď neexistují anebo se nacházejí v žalostném stavu. Potok Ponávka, kromě rozvoje předměstí na 
jeho březích, zaznamenal záhy další významné změny. Kartuziáni v Králově Poli na jeho toku 
roku 1411 založili rybník u Lužánek. Počet rybníků byl zde následně rozšířen na celou soustavu. 

Jelikož Brno, jako i ostatní tehdejší města, trpělo častými požáry, byl v roce 1416 z řeky 
Svratky vybudován první brněnský vodovod. Rozrůstající se město vyžadovalo stále více pitné 
vody, proto byl v  roce 1520 postaven druhý městský vodovod, který bral vodu z pramene pod 
Cimplem. V důsledku jeho zřízení nejspíš zanikl v tuto dobu ve vnitřním městě i Městský potok. 
Celou soustavu doplnil v roce 1544 vodovod z Kartouz. Přebytek vody z tohoto vodovodu odtékal 
do hlavní městské stoky - Městského potoka.  

Brno po Třicetileté válce, jako již pevnost, využívala vody z Městského potoka, a pramenů na 
Petrově a z města k zavodnění pevnostního příkopu mezi bastionovými pásmy. Přebytečná voda 
byla odváděna zkanalizovaným Městským potokem na východě do Ponávky a na jihu do 
Svrateckého náhonu. Závěr vnějšího bastionového pásma vytvářel na jihu do značné míry 
samostatný obranný prvek, kterým protékal Svratecký náhon a který obtékal Novosadský potok.  

Ve 2. polovině 17. století doznaly změn také ulice a městská tržiště, z nichž již téměř zmizely 
otevřené odpadní stoky a byly nahrazeny podpovrchovými cihlovými kanalizačními stokami, od 
konce 18. století i s vyzděným dnem. 

Významným okamžikem pro město Brno, který měl podstatný vliv na další vývoj a celkový 
charakter, přetrvávající v určitých aspektech až dodnes, byl počátek industrializace. Původní 
umístění prvních manufaktur na severním předměstí z důvodů nedostatku zdrojů vody bylo 
přesunuto zejména na oba náhony a řeku Svitavu. Mohutný rozvoj předměstí zapříčinil jejich 
spojení do celistvého prstence a zformování brněnské průmyslové zóny. K tomuto rozvoji došlo 
příliš brzy. Neexistovala zde žádná regulace a celková koncepce, jelikož jednotlivé části spadaly 
pod různou světskou a církevní správu. Teprve až později spadaly tyto části pod správu 
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brněnského magistrátu. Popsaný rys urbanistického vývoje se stal trvalým negativním důsledkem 
časného a živelného rozvoje předměstí i průmyslové výroby a jejich vzájemného prorůstání, který 
se až do současnosti nepodařilo odstranit a téměř ani omezit.  

Tato skutečnost se silně dotkla i formovaných vodních toků v daném území. Podél Svrateckého 
i Svitavského náhonu vznikla v průběhu doby charakteristická smíšená zástavba, která tyto toky 
často na jejich cestě městem skryla a zase navrátila očím diváka. Především ze Svrateckého 
náhonu, tekoucího i historickou zástavbou Starého Brna, se nám dochovala řada historických 
pohlednic a fotografií, dokládající kouzelné scenérie, které tento tok společně s městem vytvořil. 
Pro svoji malebnost byla a dodnes je tato část označována jako brněnské „Benátky“. Již v době 
stavby železnice byla část toku tohoto náhonu přeložena u železničního nádraží. Roku 1896 byl 
navíc jeho meandrující tok zasypán v prostoru Mendlova náměstí a jeho tok byl přeložen do nové 
přímé trasy přes areál nemocnice u svaté Anny. 

Na Ponávce, v rámci rozvoje předměstí, byl již v roce 1782 vysušen magistrátní (Špilberský) 
rybník za Lužánkami a Hutterův rybník. Tok Ponávky byl v roce 1812 současně s dalšími 
úpravami Lužánek přeměněn do formy umělých meandrů se dvěma jezírky s ostrůvky. Potok 
Ponávka navíc sloužil jako kmenová stoka pro Královo pole, Medlánky, Řečkovice a převážnou 
část vnitřního Brna. Z důvodů sílícího znečištění byl tok Ponávky zatrubněn nejprve v letech 
1882-1884 v úseku od ulice Křenové po Lužáneckou ulici a posléze v letech 1909-1913 v úseku 
od Lužánecké ulice až k Červenému mlýnu.  

V první polovině 19. století došlo také k napřímení hlavních brněnských přírodních toků. 
V roce 1835 byla Svratka napřímena mezi konventem alžbětinek a Dlouhým mostem ve Starém 
Brně. Následně v letech 1847-1850 byla Svratka zregulována od Komárova až po Židlochovice  
a v letech 1848 až 1860 od železničního mostu na Novosadech až po nový soutok se Svitavou  
u Přízřenic, kam byl přesunut z Komárova, respektive Horních Heršpic. Poslední nezregulovaný 
úsek Svratky na území města mezi Dlouhým a železničním mostem byl upravován po roce 1926. 
V prostoru výstaviště byla regulace Svratky dokončena až v 60. letech 20. století. V letech  
1847-1851 byla takřka lineárně napřímena Svitava od Zábrdovic. Staré koryto bylo dočasně 
zachováno jako Stará Svitava. Existovalo nejprve v celé délce, poté roku 1879 byl ovšem již celý 
úsek východně od nové Svitavy zasypán a starý tok existoval jen v jižním souběhu s olomouckou 
silnicí a dále až po ústí Ponávky, přesněji spojených toků Ponávky a Svitavského náhonu. Před 
rokem 1909 byl ovšem i tento úsek zasypán a pouze jeho dolní část se stala součástí koryta výše 
zmiňovaných spojených toků. S regulací řek byly vybudovány také ochranné nábřežní hráze. 

S růstem města se zvyšovala i spotřeba vody. Vodovod ze Svratky byl roku 1853 rozšířen  
a opatřen parním strojem. V roce 1857 naopak pro svůj špatný technický stav zanikl vodovod 
z Cimplu. Situaci dočasně vyřešil nový vodovod s parním pohonem a úpravnou na řece Svratce, 
dokončený v roce 1872. V roce 1913 doplnil městskou vodovodní síť 1. březovský vodovod. 
Později v roce 1925 zanikl další historický vodovod z Kartouz. S rozšiřováním města a vodovodu 
se zvyšovalo i množství splaškové vody ve městě. Do poloviny 19. století existovala kanalizace 
jenom ve vnitřním Brně. Sestávala se ze tří stok, které ústily do Svrateckého náhonu a Ponávky. 
V roce 1892 se započalo s rozšířením této stávající sítě o dva hlavní sběrače, jejichž voda vytékala 
bez jakéhokoliv čištění do řeky Svratky. Z hygienického, ale i později rekreačního hlediska, měly 
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pro město a jeho obyvatelstvo velký význam i městské lázně, které byly budovány u řek a náhonů. 
Mezi nejznámější novodobé lázně patřily lázně v Maloměřicích, na Kopečné ulici, v Zábrdovicích, 
na ulici U Plovárny a lázně Pisárky-Riviera. 

Rozvíjející město i po roce 1918 stále více fyzicky vytěsňovalo vodní toky z obrazu města. 
Řeka Svratka, typická svým kolísavým stavem vody, navíc umocněným odběrem většiny vody 
Svrateckým náhonem především pro potřeby průmyslových podniků a lázní, měla být podle 
nového generálního návrhu z roku 1922 napřímena mezi jundrovským mostem a Kamenným 
mlýnem za účelem postavení závodní dráhy a na jejím toku měla být zřízena údolní vodní nádrž  
u Kníniček, která byla postavena později v letech 1936-1940. Řeka Svitava, sice s vyrovnanějším 
průtokem, nicméně také trpící nedostatkem vody, způsobeným odběrem židenického  
a Svitavského náhonu, a navíc silným znečištěním, byla napřímena nejprve v letech 1915-1923  
(s válečnou přestávkou) mezi nově postaveným husovickým a židenickým jezem a následně  
v letech 1923-1924 proběhla její regulace mezi židenickým a radlaským jezem. V roce 1926 se 
navíc započalo se stavbou sběrných kanalizačních stok po obou stranách Svitavy a Svratky. 
Splašky měly být odvedeny do plánované centrální čističky pod Brnem. Nábřeží řek měla být 
ponechána nezastavěná, upravená, eventuálně mělo dojít na zastavěných úsecích k vyvlastnění 
půdy za účelem zřízení komunikací a promenádních cest se stromy na nábřežích. Částečně se 
podařilo realizovat tento záměr v Husovicích. Ponávka i oba náhony v tomto období nadále 
sloužili jako zdroj vody pro průmyslové podniky a odvod dešťové a splaškové vody z města. 
Jelikož se jejich zakrytí zdálo výhledově nereálné, uvažovalo se o jejich zbavení nečistot  
a přeložení do ulic poblíž průmyslových podniků mezi pásy zeleně.  

Poválečný převrat a následný komunistický totalitní režim znamenal další devastaci vodních 
toků v interiéru města. Především v rámci přestavby, přesněji „rozrušení“ centra Starého Brna 
v 50. letech 20. století zmizel z obrazu města i Svratecký náhon. Jeho koryto bylo zasypáno. 
Svitavský náhon byl nadále používán jako zdroj vody pro průmyslové podniky. Použitá voda,  
a často i odpad, byla zpět vypouštěna do náhonu. V uzavřených průmyslových areálech bylo jeho 
koryto často upravováno a na mnohých místech uzavřeno do betonového koryta a zaklopeno 
panelem. V úsecích mimo průmyslové areály byl náhon veden v otevřeném korytě, nicméně 
významu vodního toku odpovídala úprava tohoto koryta, pozbývající tendenci povýšit tento tok na 
městský anebo v některých partiích krajinářský prvek. Ani při stavbě komárovského sídliště, které 
nahradilo původní periferní zástavbu, v dolní části toku nebyl náhon nijak začleněn do parteru 
tohoto nově vznikajícího celku. Potok Ponávka, již dříve zaklenut kvůli silnému znečištění, byl 
navíc odkloněn a sveden podzemní štolou do Cacovického náhonu na Svitavě. V jeho původní 
trase je vedena jednotná stoka městské kanalizace „D“, která má v původním místě soutoku 
Ponávky se Svitavským náhonem přepad pro případ vydatných dešťů.  

Po roce 1989 se jednou z aktuálních otázek stala výstavba jižního centra a přestavba 
degradovaných a zdevastovaných čtvrtí bývalého průmyslového prstence. Dle platného stávajícího 
územního plánu z roku 1994 je v této lokalitě v rámci dopravního průrazu počítáno, s různými 
změnami, alespoň s částečným uplatněním Svitavského náhonu v parteru ulice a jeho revitalizací. 
Ponávka zůstává nadále svedena od Králova pole podzemní štolou do Cacovického náhonu. Její 
navrácení do původní polohy až k soutoku se Svitavským náhonem se jeví jako velice nákladné  
a složité řešení, které by znamenalo přeložení inženýrských sítí a dopravy ve městě, a tedy spíše 
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nereálné. Porevoluční a spíše úsměvnou připomínkou Ponávky je dosti umělé ztvárnění meandru 
s rybníčkem, umělým ostrovem a přečerpávanou vodou v areálu parku Lužánky. Nadobro ztracený 
zůstane pravděpodobně i tok Svrateckého náhonu, přestože z obrazu města zmizel úplně teprve 
někdy před šedesáti léty. I jeho navrácení, pokud by bylo vůbec možné, by bylo velice nákladné  
a složité vzhledem k situaci především v okolí výstaviště a na Nových sadech a dále až po jeho 
původní soutok se Svitavským náhonem. Eventuální navrácení toku do města by bylo navíc možné 
řešit pouze lokálně v nezastavěných a méně intenzivně využívaných částech. Naopak revitalizace 
se pravděpodobně dočkají původní přírodní toky Svitavy a Svratky a mnoho dalších menších 
brněnských toků v okrajových částech města, včetně horního toku městského potoka Ponávky. 

7.6 ŘEKA A MĚSTO - CHÁPÁNÍ ÚSEKU ŘEKY UVNITŘ MĚSTA 
JAKO UMĚLE BUDOVANÉHO KANÁLU  

Řeka je součástí každého významnějšího města. Po dlouhou dobu si řeka ponechala,  
a v některých případech nebo jejich částech je tomu až dodnes, svůj přírodní charakter i ve městě. 
Její koryta byla širší, měla často více ramen, tvořila ostrovy a přirozené náplavky, většinou díky 
topografii našeho území silně meandrovala.  

V průběhu vývoje se města postupně rozrůstala a houstla. Vzrůstal tlak na nové pozemky. 
Stavební boom nastal s bouráním městských hradeb. Velmi žádané pozemky v centrech měst 
nabízelo právě okolí řek. Již v předcházejících dobách ovšem trpěla města, eventuálně jejich části 
či hospodářská předměstí, v těchto lokalitách ničivými záplavami někdy až stoleté vody. Řešení 
tehdy nabízela regulace a kanalizace našich hlavních řek. Obraz některých vodních toků ve 
městech se tak natrvalo změnil. V rámci regulace byla vystavěna kamenná nábřeží, která svými 
zdmi a náplavkami měla ochránit nově vznikající zástavbu. Na těchto často pohledově 
exponovaných a reprezentativních místech vznikaly kromě běžné bytové zástavby většinou 
významné veřejné budovy. Za příklad může posloužit město Praha a řeka Vltava. Ničivé 
povodně 19. století, jejichž vrcholem byla povodeň z roku 1890, rozhodly na začátku 20. století 
společně ještě s dalšími faktory o výstavbě kamenných nábřeží v souvislém pásu v centru města. 
Na těchto místech následně vznikly především významné budovy kulturních, školských  
a správních institucí. Obdobnou situaci bychom mohli pozorovat i v ostatních menších městech, 
například v Hradci Králové, Olomouci, atd.   

Řeka byla kamennými nábřežími v centrálních prostorech pevně a jasně vymezena. Na takto 
uměle ztvárněné stabilní vymezení regulované řeky můžeme proto v určitých pohledech nahlížet 
jako na úsek uměle budovaného kanálu. Eventuální úvahy o navrácení původního přírodního 
charakteru řeky v těchto centrálních dnes již hustě zastavěných úsecích města je i vzhledem 
k významu budov nereálná. V rámci rozvoje měst dochází k rozšiřování těchto městských nábřeží 
i na sousední původně předměstské průmyslové partie města, tvořené především dnes 
revitalizovanými brownfields.   
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8  NAVRACENÍ VODNÍCH TOKŮ DO OBRAZU MĚSTA 
V ČESKÉ REPUBLICE 

8.1 NOVÉ TENDENCE VE VÝVOJI PROBLEMATIKY VODNÍHO 
TOKU A MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989  

Způsob plánování měst v období komunismu nedovoloval až na výjimky vznik nových 
kvalitních městských prostorů. I obnova původních historických prostorů byla v tomto období 
minimální. Politické změny v roce 1989 znamenají v této problematice konečně obrat. V rámci 
obnovy měst tak konečně i v některých případech v ČR začíná být vodní tok vnímán jako 
plnohodnotná součást města a základní městotvorný prvek, který svou přítomností a tedy  
i obrovskou atraktivitou může nastartovat obnovu celého městského prostoru, ať už historické 
chátrající zástavby, sídliště anebo dnes především tzv. brownfields, posledních volných ploch 
v přímém sousedství center. Nabízí se tak unikátní a na dlouho, v některých případech i navždy, 
neopakovatelná příležitost adekvátně navrátit do obrazu města vodní tok. Tyto vodní toky, 
mnohdy jako jediné průchozí linie v prostoru hustě zastavěného města, umožňují vybudování 
nábřeží s kontinuálními pěšími, ale i cyklistickými a bruslařskými cestami. Bohužel nadále je do 
tohoto prostoru ze strany města často směřována primárně řešená doprava. Do koncepce veřejného 
prostoru, jehož nepopíratelnou součástí je i vodní tok, se obvykle promítá i určitá krátkozrakost 
plánování a pasívní přístup města. Navíc původně jednostranná tendence pouhého technického 
řešení vodního toku byla na mnohých místech doplněna anebo zcela nahrazena přírodní 
revitalizací vodního toku. Tento přístup k řešení se ovšem nezřídka obdobně jednostranně odráží  
v uvažování o vodním toce v krajině, ale i ve městě, které je někdy záměrně potlačováno.   

8.2 ZAINTERESOVANÉ INSTITUCE, VZÁJEMNÁ PARTICIPACE, 
ZADÁVÁNÍ PROJEKTŮ 

Problematikou veřejného městského prostoru a vodního toku se zabývá řada institucí veřejné 
správy na úrovni státu i města a dále různé nezávislé instituce, často angažované až na základě 
nesouhlasu, nezájmu a neochoty komunikovat ze strany příslušné instituce veřejné správy. 

Nejčastějším vodohospodářským správcem vodního toku ve městě je některé z Povodí. Správce 
toku se společně s jednotlivými městy podílí na plánování protipovodňových úprav a řešení 
vodního toku ve městě. Proti pokračujícímu jednostrannému řešení vodního toku jako pouhého 
technického díla ze strany klasických vodohospodářů, které se podařilo již částečně změnit, se 
staví různá především ekologická sdružení, která se snaží prosadit řešení formou přírodních 
revitalizací. Nadále se přesto setkáváme z obou stran s extrémními jednostrannými názory na 
řešení vodního toku v krajině i ve městě a nevůli společně komunikovat a hledat vyvážená 
komplexní řešení. Ani jeden z názorů nezohledňuje jako součást řešení město (obtok řeky Moravy 
v Olomouci v lokalitě „u pevnůstky“). 

Koncepcí a plánováním města, tedy i koncepcí veřejného prostoru a v jeho rámci i vodního 
toku, se na úrovni města zabývá příslušný subjekt. Existují zde tři základní modely fungování 
města a tohoto subjektu. Pro dlouhodobě udržitelný koncepční rozvoj města se jako nejméně 
vhodná jeví transformace, respektive rušení útvaru hlavního architekta a samotné pozice architekta 
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města v rámci vytvoření především úřednického odboru územního plánování. Vhodněji se podařilo 
transformovat některé útvary hlavních architektů na samostatné příspěvkové organizace, jako 
například v Plzni, kde vznikl tzv. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Na koncepci a plánování 
především menších měst se pak často podílí vyzvaný městský architekt, jehož role je podmíněna 
osvícenou politickou podporou (Litomyšl). Výsledným výstupem práce je územní plán, který je 
spravován a pořizován příslušným městským odborem anebo úřadem.  

Nezájem města o určitá témata a jeho pasivní přístup zapříčinil vznik nejrůznějších zájmových 
sdružení, která se snaží na ně poukázat a svou aktivitou přimět město k jejich řešení. V západní 
Evropě je mnohem častější aktivní přístup města, založený obvykle i na tzv. participaci veřejnosti 
na projektu. 

Neméně podstatný pro úspěšný výsledek je i způsob zadávání městských zakázek. V zahraničí 
běžné architektonické a urbanistické soutěže nemají již tradičně v naší společnosti místo, a pokud 
se tak už stane, málokdy dojde k realizaci vítězného návrhu. Obvykle město vyzve určitý 
stereotypní okruh architektonických ateliérů. Není výjimkou, že řešitel nemá ani patřičnou 
odbornost. Přitom zkušenost ze zahraničí téměř bez výjimek ukazuje na opodstatněnost soutěží  
a následných úspěšných realizací, na kterých některá města založila dokonce svoji existenci. 

8.3 NÁSTROJE ŘEŠENÍ 

Základním nástrojem, kterým v současnosti operují města, je strategický a územní plán.  

Strategický plán by měl být vizí směřování města a měl by obsahovat určitou nadhodnotu, která 
podtrhne výjimečnost města a odliší jej od ostatních měst v rámci konkurence. Většinou se v něm 
setkáváme s velice obecnými požadavky, které jsou spíše klišé a které můžeme naleznout ve 
většině strategických plánů měst. Vize strategického plánu jsou zohledněny v územním plánu. 

Územní plán je obsáhlý dokument, řešící funkční využití. Samotné vodní toky jsou v rámci 
současné územně plánovací dokumentace zahrnuty jako nedílná součást ÚSES. Na vodní tok je 
zde nahlíženo jako na zelenou osu v území, umožňující především udržení anebo znovu vytvoření 
biokoridorů a biocenter při průchodu městem. Územní plán v současné podobě ovšem nekoncipuje 
prostor města. Ze své podstaty pouze funkčně vymezuje využití jednotlivých ploch. Neexistuje tak 
většinou mapový podklad, určitý „masterplan“, který by na úrovni současného územního plánu 
poskytoval přehlednou celkovou prostorovou koncepci města a řešil jednotlivé její části - veřejné 
městské prostory, jejichž součástí je i nábřeží a vodní tok. V současné podobě územního plánu je 
vodní tok součástí okolních i výhledově navrhovaných ploch zeleně a není na něj nahlíženo jako 
na plnohodnotný veřejný městský prostor. 

Optimálně by mohl takovýto strategický mapový podklad, „masterplan“, vzniknout a mohl by 
doplňovat jako závazný dokument  stávající funkční územní plán. Sloužil by jako podklad pro 
konkrétní projekty řešící veřejný prostor města a zároveň jako přehledná prezentace budoucí vize 
města. 
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8.4 REALIZACE U NÁS 

Kromě obnovy historických nábřeží (Písek, Praha, atd.) příliš příkladů úspěšných řešení 
revitalizací vodních toků ve městě nenajdeme. Ojedinělou událostí tohoto druhu je revitalizace 
říčky Loučná v Litomyšli. Další dlouhodobě bez zájmu a potlačované vodní toky ve městech 
čekají na svoji šanci, jako například Svitavský náhon v Brně. 

8.4.1 Litomyšl – revitalizace vodního toku v rámci obnovy města 

Říčka Loučná tvoří přirozenou hranici mezi sídlištěm a historickou částí města. Již v době 
vzniku sídliště v předlistopadovém období nebyla vodnímu toku a propojení s historickou částí 
města věnována pozornost. V roce 2002 v rámci protipovodňových regulací říčky Loučné dochází 
k úpravě nábřeží, zobytnění a propojení obou částí města. Říčka Loučná se stala dominantním 
prvkem obnovy sídliště a v novém světle i spojujícím harmonicky působícím prvkem dvou na 
první pohled rozdílných částí města.  

8.4.2 Svitavský náhon v Brně – velká šance pro vodní tok i město 

Dlouhodobý nezájem města, potažmo odboru územního plánování, na kvalitním a koncepčním 
řešení veřejných prostor města a jejich nízká nabídka vyvolaly vlnu zájmu ze strany laické  
a profesionální veřejnosti. V jejich rámci vyvstala do popředí aktuální otázka řešení vodních toků 
ve městě, a to především v bývalé průmyslové lokalitě Svitavského náhonu. S uvažovanou 
přestavbou území se zde nabízí zachování a rehabilitace vodního toku Svitavského náhonu, který 
by se mohl stát přirozenou propojující osou v území, na kterou by se mohly vázat jednotlivé 
městské prostory obnovované městské části.  

Konečně po určité době problematika prezentovaná řadou výstav a publikací (Brno, věc 
veřejná, Brněnský chodec, prezentace školních prací studentů, atd.), které byly pořádány ze strany 
veřejnosti, přilákala zájem i místních politiků. 

Údajně nezávisle na vlně zájmu o veřejný městský prostor ze strany veřejnosti se 
problematikou Svitavského náhonu začal zabývat i odbor územního plánování. V květnu roku 
2008 byla na zasedání města Brna schválena účast na pilotním projektu revitalizace „Staré 
Ponávky“, respektive Svitavského náhonu, v Brně v rámci projektu REURIS – „Revitalizace řek  
a jejich okolí v urbanizovaném území města“. Cílem projektu revitalizace „Staré Ponávky“ je 
komplexní příprava revitalizace a přetvoření tohoto vodního toku v tzv. „modro-zelenou“ osu 
plnohodnotně začleněnou do struktury města. Očekává se, veřejností proklamované, vytvoření 
propojení pro chodce a cyklisty mezi Svitavou a Svratkou a tím i mezi centrem města a jeho 
příměstskou krajinou. Jisté obavy z konečné podoby revitalizace můžou vzbuzovat záměry 
vybudovat propojený systém veřejné zeleně ve vazbě na tento tok a ekologické oživení vodního 
toku a jeho břehů. Důležitá bude určitá vyváženost množství a pojetí zeleně v takto centrální 
městské části, tedy v části, kde by předpokládané řešení mělo mít spíše městský charakter, navíc  
u toku, který není skutečnou řekou, ale vlastně již dlouhodobě umělým vodním tokem – kanálem. 

Momentálně je projekt zcela na začátku a již nyní bude složité uchopit tok jako celek a najít 
vhodnou koncepci řešení, jelikož velká část okolních pozemků je ve vlastnictví soukromých 
investorů. Důležitým prvkem bude také dojednání jednotné správy toku. Pro další vývoj  
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a konečnou podobu toku bude tedy velmi důležitá komunikace mezi jednotlivými zúčastněnými 
subjekty a jejich spolupráce na řešení. 

8.5 OBECNÉ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI 

Jistou nevýhodou uměle budovaných toků je jejich často skrytá poloha uvnitř zástavby. Na 
rozdíl od přírodních vodních toků ve městě nemají svůj pramen a nejsou přirozenou svodnicí 
povodí. Proto v relativně krátké době po jejich úpadku zůstává jejich fyzická přítomnost široké 
veřejnosti neznámá a jejich připomínkou je často pouze slovní tradování a místní názvy. Dochází 
tak i k jistým nepřesnostem a nesrozumitelnostem v lokaci a pojmenování. Pro ověření obecného 
povědomí veřejnosti o vodních tocích ve městě vznikl na modelové situaci Brna dotazník. 
Záměrem bylo oslovit co nejširší a vyváženou skladbu dotazovaných z pohledu pohlaví, 
dosaženého vzdělání a věku. 

Z dotazníku vyplývá, že obyvatelům města záleží bez výjimky na prostředí, v kterém žijí. 
Téměř všichni jsou přesvědčeni, že vodní tok patří do obrazu města. Význam vodního toku ve 
městě nejčastěji spojují s rekreací, relaxací, turistikou a sportem. Vodní tok má podle obyvatel 
estetický a hygienický význam pro město a chápou jej především jako architektonický,  
ale i přírodní prvek ve městě. Na otázku, které další vodní toky znají kromě hlavních vodních toků 
Svitavy a Svratky ve městě Brně, uvádějí nejčastěji potok Ponávku, velká část nezná další vodní 
toky, následuje Vrbovec, Svitavský náhon, Komínský potok, atd. Z otázek týkajících se menších 
vodních toků v centrální části města vyšlo najevo, že drtivé většině obyvatel říká něco pojem 
Ponávka. Již méně známý je veřejnosti Svitavský a Svratecký náhon. Na otázky, zdali tyto 
jednotlivé toky můžeme spatřit v současném obrazu města, odpověděla většina v případě Ponávky 
správně ano, a v případě Svitavského a Svrateckého náhonu nevěděla. Potok Ponávku lokalizovala 
většina dotazovaných správně. Svitavský a Svratecký náhon nevěděla, respektive neuměla, většina 
správně lokalizovat. Obecně se většině veřejnosti jeví stav vodních toků ve městě Brně jako 
špatný. Stejně tak negativně vnímají zakomponování vodních toků do obrazu města, a pokud by to 
bylo možné, je podle názoru velké většiny správné adekvátně navrátit vodní tok do obrazu města. 

Obdobnou situaci veřejného povědomí o vodních tocích ve městě lze v případě uměle 
budovaných kanálů předpokládat i v ostatních městech ČR. Z dotazovaných je navíc cítit určitá 
rezignovanost, pramenící z dlouhodobé spíše negativní zkušenosti z oblasti plánování a tvorby 
veřejného prostoru obecně, nejenom v minulosti, ale bohužel i v současnosti.  

Pro eventuální revitalizaci a navrácení toku do obrazu města je z důvodů často nízkého 
obecného povědomí naprosto nutná cílená propagace za využití všech dostupných sdělovacích 
médií a forem. 

9  STAV PROBLEMATIKY V ZAHRANIČÍ - PŘÍKLADY 
ŘEŠENÍ 

Následující příklady poukazují na stav a často odlišnou situaci vývoje uměle budovaných 
vodních toků v zahraničí. Výběr realizací není prvoplánově zaměřen na konkrétní architektonické 
nebo urbanistické řešení, přestože se jeho hodnocení nevyhýbá. Spíše se zaměřuje na objasnění 
okolností, které vedly k obnově, respektive revitalizaci vodního toku v obrazu města. 
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9.1 OBDOBNÝ STAV PROBLEMATIKY V OKOLNÍCH STÁTECH 
BÝVALÉHO VÝCHODNÍHO BLOKU 

Obdobnou situaci ve vývoji měst a veřejného městského prostoru jako u nás lze předpokládat  
i v okolních státech bývalého východního bloku. Postupně zde dochází k jeho obnově, vše je 
ovšem podřízeno prioritám a finančním možnostem. Obraz vodního toku ve městě tak většinou 
nadále čeká na svoji rehabilitaci, přestože obvykle leží v centrální vyhledávané lokalitě. 

9.1.1 Těšínské Benátky – utajený skvost polského Těšína 

Na polské straně Těšína vede souběžně s řekou Olší umělý vodní tok Mlynka. Mezi Olší  
a Mlynkou byl, a ještě částečně je, koncentrován těšínský průmysl. Kanál Mlynka sloužil 
naposledy ke splavování dřeva od Olše k těšínské pile.  

Mlynka protéká nejprve městským lesoparkem, kolem zahrad předválečných vil a postupně se 
dostává do historické městské zástavby, která je označována jako Těšínské Benátky. 
Charakteristické památkově chráněné často jednopodlažní domy se vstupními balkony v přízemí 
nad vodním tokem a mosty lemují pravý břeh kanálu. Nakonec kanál mizí pod domy z dohledu  
a vynořuje se až u zámeckého kopce. Původně okolo kopce pokračoval až do říčky na druhé straně 
polského Těšína. Z důvodu poničeného koryta je dnes jeho voda svedena pomocí stavědla o něco 
dříve zpět do Olše. Celkový fyzický stav kanálu, ani historicky cenné ulice, není příliš dobrý. 
Potenciál tohoto městského toku a bohatství, které by mohl městu přinést, tak zůstává nadále 
ukryto. 

9.1.2 Lipsko – nová krev v žilách města 

Příklad revitalizací vodních toků tohoto města ležícího původně v bývalém východním 
Německu tvoří jakýsi přechod mezi východem a západem, což je dáno především novou situací, 
v které se město ocitlo po vytvoření sjednoceného Německa.  

Situace malých městských toků, jako je Elster, Luppe, Pleiße a dalších, původně využívaných 
pro plavbu dřeva, pohon mlýnů, jako lázně a pro vyjížďky na lodích a vodní sporty se mění až ve 
20. století. Tou dobou byla řeka Elster a části Elsterského mlýnského náhonu (Elstermühlgraben) 
vytlačeny z obrazu města stavbou dopravních zařízení. Z řek, které procházely centrem města, se 
navíc v důsledku odvádění odpadních vod z povrchových dolů bez čištění staly stoky.  
Po 2. světové válce byla situace natolik neúnosná, že se město rozhodlo náhon řeky Pleiße a Elster 
zakrýt klenbou. Řeky ztratily pro město význam a zmizely z jeho obrazu. Změna nastává koncem 
osmdesátých let, kdy bylo prvními akcemi upozorněno na přítomnost náhonů. V urbanistické 
soutěži, vypsané na urbanistický rozvoj centra města, byl poprvé vznesen požadavek na navrácení 
řek zpět do obrazu města. Polovina zaklenutí potřebovala sanaci. Snahou bylo získat tyto peníze na 
navrácení toku do města, nikoliv pro opravu kleneb. Po změně režimu se v roce 1992 poprvé 
zastupitelé města postavili za revitalizaci náhonů a z projektu občanského hnutí se stal projekt 
politický. Pro náhony Elsteru a Pleiße byly vypracovány rámcové plány, prezentované na výstavě 
veřejnosti. Stavba byla rozdělena na několik postupně budovaných úseků. Postupně s realizací 
začali mnozí chápat znovu otevřenou řeku jako ozvláštnění města Lipska. Navíc kvůli ochraně 
Lipska před povodněmi, po zkušenostech z roku 2002, byla vypracována celková koncepce 
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vodních toků. Ta počítá se znovu odkrytím dalších zatrubněných a zasypaných náhonů. Plánuje se 
další odkrytí náhonu řeky Elster. Silně se diskutovalo i o situaci ve dvacátých letech minulého 
století zasypané řeky Elster. V rámci kandidatury Lipska na pořádání Olympijských her se 
uvažovalo, že by se mohla stát součástí budovaného olympijského komplexu. Přestože Lipsko pro 
jejich pořádání vybráno nebylo, plán na navrácení řeky zůstal součástí plánované obnovy města  
a pokud by se realizoval, docílilo by se v systému řek a náhonů v Lipsku obdobné situace jako na 
konci 19. století. Vizí města je také, z části již realizované, zaplavení řady povrchových dolů na 
jihu Lipska za účelem jejich zpřírodnění a využití pro rekreační účely.  

Na tomto příkladu je zřejmý celý proces navracení řeky do města. Pro svou náročnost finanční, 
ale i organizační, byl a je budován postupnými kroky za participace veřejnosti na řešení. Řešené 
úseky byly zahrnuty do celkového plánu města. Došlo tak k zakomponování navrácené řeky do 
plánovaných projektů. Myšlenka obnovy vodního toku iniciovala rekonstrukci městských 
prostorů. 

9.2 KONTINUÁLNÍ VÝVOJ V ZÁPADNÍ EVROPĚ 

Pro země Západní Evropy je charakteristický kontinuální vývoj nenarušený opakovanou 
celkovou změnou systému a politické a ekonomické orientace. V rámci obnovy města dochází  
i k obnově místních vodních, často uměle budovaných, toků, které se staly jejím klíčovým prvkem 
a stojí za jejím úspěchem. Svým významem je vodní tok dominantním veřejným prostorem.  
Na následujících příkladech ze Západní Evropy můžeme vidět úspěšná řešení s různými přístupy  
a strategiemi.  

9.2.1 Freiburg (Německo) – město desítek potůčků 

V roce 1944 bylo město vystaveno mohutnému leteckému bombardování. V rámci poválečné 
rekonstrukce došlo k obnově městského parteru. Od šedesátých let 20. století je ve městě navíc 
systematicky prosazována tramvajová doprava, cyklistický a pěší pohyb. Výrazným propojujícím 
architektonickým prvkem středu města, se kromě typického kamenného dláždění, stal systém 
malých potoků, zvaných „Bäckle“. Ve středověkém městě Freiburg byl zvyk přivádět a odvádět 
vodu v ulicích těmito malými potůčky – kanály. Bývaly široké 0,2-0,5m a hluboké 5-10 cm. 
Během rekonstrukce byl systém těchto potůčků obnoven, původně zakryté kanály byly opět 
otevřeny do ulice a staly se jedním ze základních pilířů úspěšné obnovy zničeného jádra města. 
Dnešní navrácené potůčky, ve většině případů uložené asymetricky v ulici, volně vedou městem, 
vyjadřují linearitu ulic a jsou přirozeným rozhraním prostoru pro chodce a tramvaje. Jejich koryta 
jsou provedena v žulovém kameni, dají se překročit, přesto jsou místně budovány kovové „lávky“ 
a přejezdy pro auta. Obnovené „Bäckle“ přináší do města zvuk a pohyb. V letních měsících 
příjemně ochlazují rozpálené město a dodávají lidem osvěžení. V neposlední řadě se potůčky staly 
obrovským lákadlem pro děti a jejich hry.  

V rámci rekonstrukce města byly dlažby doplněny v jednotném stylu o symboly obchodů  
a podniků, které v těchto ulicích stojí, a byly zaplaceny soukromými osobami. Zmiňuji se o tom 
proto, že je to jedna z možností, jak spolufinancovat veřejné prostory a stavby.  
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9.2.2 Kodaň (Dánsko)  

Od roku 1962 město Kodaň přeměnila řadu míst ve středu města na prostory bez aut nebo 
alespoň téměř bez aut. Strategií „pomalých kroků“ postupně, během 40 let, přetvořila řadu ulic  
a náměstí na prostory pro chodce a cyklisty. V rámci této rekonstrukce byla upravena i některá 
nábřeží. Auta ve středu města nahradili lidé, nové obchody, kavárny a restaurace.  

Obyvatelé města byly původně skeptičtí, tvrdili, že Dánové nejsou zvyklý trávit svůj čas na 
ulicích a veřejných prostranstvích. Postupně se jim ale tento způsob života zalíbil a dnes si bez něj 
neumí svůj život představit. Letní sezóna se během let na tuto severskou zemi nebývale 
prodloužila. 

Příklad je zde uveden z několika důvodů. Zaprvé ukazuje, že není vždy jednoduché prosadit 
vůči tradičnímu myšlení nové věci, za druhé pro jeho realizaci byla opět uplatněna z mnoha 
důvodů metoda „postupných kroků“ a za třetí prokázala, že různorodé prostory jsou pro město 
atraktivní a nesmírně jej obohacují. 

9.2.3 Holandsko 

Kanály jsou zde samozřejmostí. Probíhá na nich běžný holandský život, bydlí se na nich, 
dopravuje materiál, zboží a lidí a jsou turistickou zajímavostí. Pro nás nezvyklá krajina Holandska, 
je pro svůj nedostatek prostoru, silně urbanizovaná. Polovinu země zde lidé získali vysušením 
zatopené či bažinaté půdy. Systémem kanálů a hrází tuto půdu udržují a chrání. Obor, který se 
touto problematikou zabývá, je zde běžným odvětvím civilního inženýrství a je mu věnováno  
i muzeum. Cenné pozemky nezůstávají dlouho ležet ladem. Dnes především průmyslové přístavní 
plochy jsou nahrazovány novou zástavbou. Jejich neodmyslitelnou součástí zůstává v rámci 
veřejného městského prostoru nadále vodní kanál. V ulicích má tento kanál většinou dominantní 
postavení. Různorodá typologie nábřeží a pestrost jeho využití vytváří pro diváka zajímavé 
vrstvení v rámci ulice. 

Obecný příklad Holandska je důkazem samozřejmosti, s jakou jsou kanály brány, jako nedílná 
součást města. Úžasná je schopnost regenerace města a tedy i těchto veřejných městských 
prostorů. Z původní nevýhody, ať již ve městě anebo v intenzivně zemědělsky využívané a silně 
urbanizované krajině, byla vytvořena výhoda, z které je maximálně těženo. 

9.2.4 Francie 
Canal du Midi  

Canal du Midi, někdy také zvaný Canal Lanquedoc, je jedním z nejstarších dochovaných 
kanálů ve Francii. Toto impozantní technické dílo, vybudované mezi lety 1666-1681, mělo 
dopravně spojit Atlantický oceán se Středozemním mořem. Prochází krajinou i řadou měst a byl 
vybudován za účelem zjednodušení přepravy zboží, především vína (z okolí Bordeaux), 
z Toulouse ke Středozemnímu moři. Později byl postaven laterální kanál na Garonně, tekoucí do 
Atlantiku, a bylo tak umožněno úplné propojení obou dvou moří. Dnes kanál slouží především 
jako turistická atrakce a je na něm provozována rekreační plavba.  
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Strasbourg  

Historické jádro nebývale zachovalého města Strasbourg leží na ostrově mezi rameny řeky 
Rýna. Voda zde bývala využívána k obraně, dnes je nejvhodnějším prostředkem, jak si tohle 
město, včetně nedaleko vybudovaného evropského Soudního dvoru, prohlédnout. Řeka je nedílnou 
součástí městského obrazu. Nábřeží jsou zde kamenná, často dvouúrovňová s náplavkou a stromy, 
doplněná o nezbytné, nezřídka otočné, mosty a zdymadla. Strasbourg je zajímavým příkladem 
přirozeného a fungujícího využití historického, původně obranného, vodního kanálu.  

Paříž- Nádrž de l´Arsenal, Kanál Saint-Martin, Nádrž de la Villette,  
Kanál de l´Ourcq a Kanál Saint-Denis  

Jednotlivé části, jmenovitě Nádrž de l´Arsenal, Kanál Saint-Martin, Nádrž de la Villette, Kanál 
de l´Ourcq a Kanál Saint-Denis, na sebe navazují a tvoří dohromady systém pařížských kanálů. 
Paříži za „Starého“ režimu neprospívalo špatné zásobení ne vždy kvalitní pitnou vodou. Aby se 
předešlo dalším epidemiím, byl v roce 1802 převzat projekt, pocházející už z 16. století, týkající se 
zkanalizování řeky l´Ourcq, především za účelem získání kvalitní pitné vody a pro komerční 
plavbu.  

Nádrž de l´Arsenal (le Bassin de l ´Arsenal) leží u řeky Seiny a je na ní napojena. Dnes je 
přístavištěm osobních lodí a navazuje na ní Kanál Saint-Martin. 

Kanál Saint-Martin spojuje Nádrž de la Villette s Nádrží de l´Arsenal, respektive s řekou Seinou. 
Kanál byl postupně ve dvou etapách zakryt klenbou v celkové délce více jak 2 km za účelem 
vybudování boulevardů, které vedou v jeho trase. Nejprve byl vytvořen Boulevard du Prince-
Eugene (dnes Boulevard Voltaire). Později, prodloužením zmiňovaného zakrytí, vzniknul dnešní 
Boulevard Jules–Ferry. V některých klenbou zakrytých partiích jsou vynechaná místa, dovolující 
prostup světla. V 60. a 70. letech byl tento kanál málem ztracen, když bylo zamýšleno v jeho trase 
vést další silniční komunikaci. Naštěstí byly tyto plány zamítnuty.  

Nádrž de la Villette (le Bassin de la Villette) je vlastně rozsáhlejším kanálem a skládá se ze 
dvou hlavních částí. První část, navazuje na Kanál Saint-Martin, druhá užší část propojila vodní 
„kruhovou“ křižovatku Kanálů de l´Ourcq a Saint-Denis. Tím došlo k provázání pařížské sítě 
kanálů. U kanálu vznikla řada skladišť, jeho význam navíc vzrostl se započetím provozování jatek 
a dobytčího trhu. Nábřeží tohoto kanálu byla ve své době překřtěna na pařížské Benátky nebo na 
východní Champs-Elysées, vzhledem ke své poloze a značné oblibě bohaté buržoazie, která je 
využívala k tehdy módním promenádám.  

V 80. letech dochází k vybudování kulturního parku z bývalých jatek v la Villette. V rámci 
projektu vznikl obrovský zelený park, jehož součástí je i Kanál de l´Ourcq. Park de la Villette se 
stal příjemným zakončením těchto kanálů ve „vnitřní“ Paříži. 

Kanály zažívaly svůj „Zlatý“ věk téměř celé 19. století a v první polovině 20. století.  
V 60. letech 20. století význam lodní dopravy na pařížských kanálech, v konkurenci se silniční  
a železniční dopravou, upadl. Přispěl k tomu i zánik některých továren a skladišť. Po tomto 
úpadku a jistém zaváhání, zda mají být kanály zachovány, dochází ke konci 20. století k jejich 
vzkříšení. Síť obnovených kanálů se znovu stává významným veřejným prostorem Paříže.  
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Je místem rekreace a odpočinku obyvatel města. Návštěvník má možnost se zde podél kanálu 
procházet, jezdit na kolečkových bruslích, na kole anebo si město a kanál prohlédnout přímo z něj, 
ať už v rámci prohlídkových plaveb či na lodi vlastní. Celý kanál je doprovázen řadou zajímavých 
budov a je odkud a kam se vydat. Na obou koncích leží výrazná lokální centra Paříže, která 
přitahují zájem návštěvníků.  

Rouen – říčka Robec součástí koncepce poválečné obnovy města 

Město Rouen má mnoho společných vývojových rysů s městy, které zasáhla průmyslová 
výroba. V Rouenu se vlévá do řeky Seiny říčka Robec a Cailly. Obě říčky jsou historicky spjaty 
s prvotní výrobou a následně především s masívním rozvojem textilního průmyslu. Říčka Robec, 
měla svým způsobem štěstí a zůstala až do počátku 2. světové války otevřeným vodním tokem 
uvnitř města, jelikož další rozvoj se zde již neodehrál a těžiště průmyslu se v 2. polovině 19. století 
přesunulo do vzdálenějšího údolí říčky Cailly, které mělo pro tyto účely vhodnější prostředí a brzy 
dokonce získalo i nové příjmení – malé údolí Manchesteru. 

Na konci 2. světové války bylo město silně poničeno. V rámci poválečné obnovy bylo 
rozhodnuto, že bude zachován historický plán města a původní šířky ulic. Některé zachované 
tradiční hrázděné domy byly dokonce přesunuty v poválečném období blíže centru. V rámci 
restrukturalizace centra města byly vytvořeny pěší ulice bez aut. Dokonce ulice „Rue Gros 
Horloge“ byla v roce 1970 první pěší ulicí ve Francii. Upravena byla také ulice  
„Rue Eau-de-Robec“, do níž byl navrácen a nově zakomponován městský tok říčky Robec. Ulice 
se tak stala jednou z nejmalebnějších ulic Rouenu. I když se může zdát tohle řešení na dnešní dobu 
již zastaralé a možná i ve své podstatě tvrdé, jedná se zcela jistě o zamýšlený městský prostor, 
který je hojně navštěvovaný a typický pro původní Rouen.  

10  ZÁVĚR 

Cílem této disertační práce bylo nalezení odpovědi na otázku úlohy a podoby vodních toků 
v našem soudobém městě. Práce se zaměřuje na vodní toky, které mají převážně charakter uměle 
budovaného toku – tedy kanálu, a zabývá se jejich možnou revitalizací v rámci obnovy a rozvoje 
města v současném postindustriálním období. Práce si klade za cíl obhájit nezastupitelnou roli 
vodního toku jako veřejného prostoru v obrazu města a tedy i jeho případnou nezbytnou 
revitalizaci. 

V úvodní části je zpracována souhrnná analýza historického a typologického vývoje uměle 
budovaných vodních toků, která je nezbytná pro pochopení souvislostí a celkového současného 
stavu vodních toků v urbanizovaném prostředí. Z analýzy dostupných materiálů vyplývá, že vodní 
toky jsou nedílnou součástí našich měst od počátku jejich vzniku. Je tomu tak i u uměle 
budovaných vodních toků. Člověk se přirozeně naučil využívat vody a vodní síly a začal tyto 
kanály budovat ve svůj prospěch. Určitá část historických kanálů se v našem prostředí nachází 
v otevřené krajině a měst se dotýká na svém toku pouze místy a spíše výjimečně. Z četných 
příkladů v literatuře, ale i dodnes z množství fyzicky přítomných příkladů, vyplývá, že nejčastěji 
budovaným typem vodního kanálu v krajině, ale především ve spojitosti s lidskými sídly, je náhon.  
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Druhá část se v úvodu zabývá vztahem vodního toku, a v jeho rámci především umělého 
vodního toku, a města. Z uvedených příkladů, obecných definic a charakteristik jednoznačně 
vyplývá, že jakýkoliv vodní tok obecně je základním pilířem genia loci a zároveň nepostradatelnou 
a neodmyslitelnou součástí obrazu města. S určitostí je stejně jako ulice anebo náměstí jedním ze 
základních městotvorných prvků, navíc s určitou nadhodnotou, která při vhodném řešení může být 
dále několikanásobně a bezkonkurenčně zhodnocena. Podrobněji je zpracována až po nedávnou 
minulost problematika náhonu a města. Na příkladech dvou měst, Smiřic a Brna, je popsán vývoj 
vodních toků, a především umělých vodních toků – náhonů, v městském prostředí a vývojové 
faktory, které měly zásadní vliv a podíl na změnách, úpravách a následném stavu těchto vodních 
toků. Těmito faktory, kromě samotné změny ve využití těchto toků, byly především regulace 
vodních toků za účelem splavnění hlavních vodních toků a ochrany krajiny a měst před ničivými 
povodněmi, intenzivní rozvoj zemědělství, spojený s melioračními úpravami, a živelně se 
rozvíjející průmysl a města. V důsledku změn, způsobených převážně těmito faktory, zmizela 
z obrazu města částečně anebo zcela úplně početná řada především umělých vodních toků.  

Třetí část práce se zaměřuje na vývoj problematiky vodního toku a města v našem prostředí po 
roce 1989. Se změnou politického a ekonomického systému a navíc v postindustriální éře se 
konečně naskýtá příležitost uvažovat v rámci nezbytné obnovy měst i o revitalizaci vodních toků. 
Ukazuje se, že podstatný vliv na započetí uvažování o vodním toku v krajině i ve městě měly až 
povodně v roce 1997 a 2002. K nadále dominantní tendenci řešení vodního toku a jeho úprav jako 
pouhého technického díla se přidala tendence přírodní revitalizace vodního toku. Bohužel v této 
problematice často vázne vzájemná komunikace, spolupráce i vůle jednotlivých zúčastněných 
subjektů hledat komplexní a částečně i kompromisní řešení. Tyto jednostranné tendence mají 
obvykle snahu se promítat i do řešení vodního toku v městském prostředí, přestože pro tyto 
centrální městské polohy nemají odpovídající charakter. Město v těchto úvahách není zohledněno 
a na vodní tok v centrální městské poloze tak není adekvátně nahlíženo jako na veřejný městský 
prostor, přestože se často jedná i o umělý vodní tok. Důvody můžeme hledat už v samotné 
koncepci měst a jejich veřejných prostorů. Významnou úlohu sehrává v tomto procesu i instituce 
zabývající se koncepcí města, její uspořádání, její míra nezávislosti především na politické sféře 
města a dalších zájmových skupinách a hlavně nadhled, kompetentnost a profesionalita 
jednotlivých zainteresovaných osob. 

Hlavním územně plánovacím nástrojem města je územní plán, pořizovaný a spravovaný 
městem, respektive jeho konkrétním úřadem. Současná podoba územního plánu vymezuje město 
pouze funkčně. Na jeho úrovni neexistuje dokument, určitý „masterplan“, který by řešil primárně 
prostor města a v jeho rámci jednotlivé veřejné prostory, kterým je i vodní tok. Navíc zde existuje 
velký tlak řešit jakoukoliv plochu podél vodního toku, i výhledově, jako zeleň, bez přihlédnutí 
k charakteru místa i vlastního vodního toku, nehledě na koncepci těchto zelených prostorů a jejich 
únosnost pro město. Často i v rozporu s touto tendencí dochází podél těchto toků nadále 
k situování městské dopravy. 

Obecně nezájem města řešit kvalitně a průhledným způsobem veřejný městský prostor, jehož 
nedílnou součástí je i v centrálních polohách vodní tok, dal vzniknout řadě nezávislých 
občanských sdružení. Tlak na potřebnou změnu situace tak často přichází především „zespoda“ 
z řad veřejnosti. Určitý obraz o současném stavu vodních toků ve městě a povědomí veřejnosti 
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poskytuje dotazník zpracovaný v rámci této disertační práce na příkladu města Brna. Vyplývá 
z něj, že drtivé většině veřejnosti se jeví stav vodních toků ve městě Brně jako špatný. Stejně tak 
negativně vnímá veřejnost zakomponování vodních toků do obrazu města, a pokud by to bylo 
možné, je podle názoru velké většiny správné adekvátně navrátit vodní tok do obrazu města. 
Obdobnou situaci lze předpokládat i ve většině ostatních měst. Samotných příkladů kvalitních 
řešení vodního toku ve městě v České republice je minimálně. Ojedinělou ukázkou je řešení říčky 
Loučná v Litomyšli v souvislosti s obnovou města a protipovodňovými úpravami. Jiné toky na 
svoji příležitost v rámci obnovy měst v současné posttotalitní a postindustriální době doposud 
čekají, stejně jako například Svitavský náhon v Brně. 

Čtvrtá, a poslední, část práce je věnována zahraničním příkladům řešení vodních, především 
umělých, toků v obrazu města a jejich případným revitalizacím.  Obdobný stav problematiky 
vodních toků v soudobém městě lze předpokládat v okolních zemích bývalého východního bloku. 
Je to dáno především pozorností, která je dvacet let po politickém převratu věnována veřejnému 
městskému prostoru, a v jeho rámci i vodnímu toku, jež je obrazem vyspělosti a bohatství 
společnosti. Dokladem tohoto stavu je i příklad z polského Těšína. Jistý přechod v této 
problematice lze zaznamenat na příkladu Lipska, města bývalého východního Německa, které 
přejalo a pružně rozvíjí praktiky koncipování a obnovy města. 

Situace v západní Evropě, na rozdíl od situace v České republice, se vyznačuje stabilnějším  
a dlouhodobě trvalejším vývojem, jež byl významněji přerušen pouze světovými válkami. V rámci 
následné poválečné obnovy měst po 2. světové válce v západní Evropě byly právě vodní toky, jako 
základní městotvorné prvky, často součástí koncepce této obnovy. Pomohly opětovně nastartovat 
rozvoj měst a úspěšně je udržet v konkurenci s ostatními městy. Svojí jedinečností se vodní toky 
ve městě staly mnohdy jeho hlavními atrakcemi. Od 60. let 20. století je zde navíc patrná tendence 
eliminace automobilové dopravy v centrálních polohách měst a budování veřejných prostorů pro 
pěší, jejichž součástí jsou i nábřeží vodních toků. S určitým předstihem zde proběhl i proces 
přechodu z převážně sekundární do terciální sféry a následné řešení problematiky vzniklých 
brownfields, jejichž součástí jsou většinou i vodní, často umělé budované, toky. 

Z uvedených příkladů je jisté, že vodní toky ve městě jsou nedílnou součástí obrazu města, 
základním městotvorným prvkem a významným veřejným prostorem města. Vodní toky a jejich 
nábřeží v centrálních polohách měst jsou alternativou k ulicím s auty. Tomu odpovídá i jejich 
úprava, která vychází z charakteru a významu místa i samotného vodního toku. 

Obecně lze říci, že pro plánování veřejných prostorů ve městech západní Evropy jsou často 
využívány participační metody plánování již od samotných konceptů zadání projektů  
a architektonické a urbanistické soutěže, na rozdíl od běžné praxe v České republice, kde jsou 
veřejnosti předkládány „hotové“ projekty, bez možnosti participace veřejnosti a bez řádných  
a průhledných architektonických nebo urbanistických soutěží. 
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12  DISSERTATION ABSTRACT 

The objective of this dissertation is resolving the issues of both form and function of water 
courses in a present-day city. The dissertation focuses primarily on water courses which may be 
described as man-made, i.e. those resembling a canal, and addresses their prospective 
revitalization within the context of urban renewal and development in the present-day post-
industrial era. The introduction includes a comprehensive analysis of the historical and typological 
development of artificial water courses, essential for grasping the connections as well as the 
current overall state of water courses in an urbanized setting. Detailed attention is devoted in 
particular to the most frequently occurring artificial water course - i.e. the race. The dissertation 
strives to defend the irreplaceable role of the water course as a public space in the urban landscape 
and – consequently - also its prospective essential revitalization. 

Examples, especially from throughout Western Europe, are used to demonstrate particular 
solutions, approaches and strategies to predominantly artificial water course renewal within the 
urban environment. The dissertation also devotes attention to the tools used in reaching relevant 
solutions. 
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