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V dnešní dob� m�žeme ve svém okolí pozorovat snahu oživit m�stský ve�ejný prostor 
obnovou vodních prvk�. Znovu se ve m�stech objevují vodotrysky, kašny apod. 
V mnoha m�stech dochází nejen k realizaci nových vodních prvk� a rekonstrukcí 
stávajících, ale i k revitalizaci okolí vodních tok� i tok� samotných. Jedná se 
o opat�ení, díky nimž m�sta získávají kvalitn�jší životní prost�edí, atraktivní místa pro 
rekreaci a v neposlední �ad� lepší ochranu proti povodním. Vzhledem k ekonomické 
situaci nemají venkovská sídla stejné možnosti jako m�sta. P�esto by venkovský 
prostor nem�l být opomíjen. �asto zanedbané a neudržované vodní toky a plochy 
p�edstavují pro obce stejný nevyužitý potenciál a zárove
 i rizika jako pro m�sta. 
Otevírá se tak prostor pro návrhy zajímavých �ešení. Takových, která mohou 
pozitivn� ovlivnit životní prost�edí obcí a správnou koordinací s úpravami ve m�stech 
mohou p�isp�t ke zvýšení efektivity protipovod
ových opat�ení. 

Klí�ová slova: Urbanistická a estetická kvalita, ekologie, protipovod
ová opat�ení 

Water Courses and Areas in Municipalities - Revitalization and Other Usage 
Possibilities 

In this time we can see the tendency of refreshing of public places in the cities by 
renewal of water elements in our surroundings. Again waterworks, fountains, etc. 
appear in the cities. In many cities it happen to realisation of new water elements and 
to reconstruction of the current one, but also the revitalisation of the water streams 
surrounding and water streams themselves happens. These are steps due to them 
the cities get better living environment, attractive places for recreation and last but not 
least better protection against the flooding. In regard of the economical situation the 
country seats don’t have the same opportunity as the cities. In spite of that the 
country space shouldn’t be leave out. The water streams and pools, those are 
dilapidated or uncared very often, present the same unimproved potential and also 
the risks as for the cities. So the space for design of interesting solutions opens here. 
Such, as can influence the living environment of the villages positively and by the right 
coordination with the modifications in the cities can support increasing of efficiency of 
flood-protection working. 
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1 Úvod 
V dnešní dob� za�íná být kladen d�raz na kvalitu životního prost�edí a okolí, ve 
kterém žijeme. Stále �ast�ji se setkáváme s revitalizacemi, p�estavbami a 
rekonstrukcemi, a	 už jednotlivých budov nebo v�tších �ástí sídelních celk�. Stále 
�ast�ji jsou také revitalizovány parky a plochy zelen� a s nimi související vodní prvky.  

V západní Evrop� je zcela b�žné, že m�sta uvol
ují peníze ze svého rozpo�tu na 
revitalizace i na výstavbu nových park�, s cílem vytvo�it kvalitní a estetické životní 
prost�edí pro své obyvatele. V �eské republice se tato snaha objevuje p�evážn� ve 
v�tších m�stech. V poslední dob�, se vznikem r�zných grantových organizací, 
možností �erpání dotací, organizací sout�ží (nap�. Vesnice roku apod.), jsou 
postupn� revitalizována i menší sídla a obce.  

 

Obrázky 1 a 2: Hammarby Sjöstad, Stockholm, Švédsko. Zdroj: 
cleanenergyawards.com, flickriver.com 

Možná i díky systému p�id�lování financí, se malá sídla nedostanou k takovým 
finan�ním prost�edk�m a následné možnosti revitalizace alespo
 �ásti jejich území 
jsou zna�n� omezené. Nicmén� obce a venkov celkov� jsou vyhledávaným místem 
nejen pro rekreaci. Relativn� velké procento p�vodn� m�stských obyvatel se dnes 
st�huje do obcí v okolí m�st. S nar�stajícím po�tem stálých i p�echodných obyvatel 
v obcích má smysl uvažovat o revitalizaci a vytvo�it kvalitn�jší životní prost�edí i 
v menších sídlech. 

Práv� vodní toky a plochy v obcích jsou vhodným místem pro zmi
ované revitalizace. 

2 Obce s vodním tokem 
Vodní toky v obcích m�žeme d�lit dle velikosti (množství vody podle pr�toku, ší�ky 
koryta), podle stupn� regulace toku (úprava b�eh�, koryta, dna koryta, zatrubn�ní), 
p�ípadn� podle místa, v jakém obcí protéká (okrajový tok, protékající st�edem obce, 
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v uzav�ené zástavb�, ve volném prostoru). Dále lze toky rozd�lit podle rizika možných 
povodní a následných škod, které by p�ípadné povodn� mohly zp�sobit. 

 

Obrázek 3: Revitalizace náhonu, Chrudim. Zdroj: vodavkrajine.cz 

Obecné principy revitalizace vodního toku: 

- Zp�ístupn�ní toku ve�ejnosti a vytvo�ení rekrea�ní oblasti / rekrea�ního 
místa 

- Návrh parkové úpravy v okolí vodního toku, dopln�ní mobiliá�em 
- Zlepšení / zachování stávajícího stavu protipovod
ové ochrany obce, okolí 
- Zlepšení technického stavu koryta toku a staveb v blízkosti toku a na n�m 
- Zatrubn�né toky, pokud je to možné, odkrýt a zp�ístupnit 

3 Obce s vodní plochou 
Vodní plochy v obcích lze, obdobn� jako toky, rozd�lit do n�kolika kategorií. Dle 
velikosti, technického stavu, plochy s odtokem / p�ítokem / bezodtokové, ú�elu využití 
(reten�ní nádrže, požární nádrže, chovné rybníky, atd.). U vodních ploch jsou 
možnosti revitalizace a následného využití o n�co v�tší než u vodních tok�. 
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Obrázek 4: Návesní rybník Ledce, St�edo�eský kraj. Zdroj: panoramio.com 

Obecné principy revitalizace vodní plochy: 

- Zp�ístupn�ní vodní plochy ve�ejnosti 
- Návrh parkové úpravy v okolí vodní plochy, dopln�ní mobiliá�em 
- Vy�išt�ní vodní plochy a jejích b�eh� 
- Zlepšení technického stavu b�eh�, hrází, prvk� na vodní ploše 

Využití možností samo�išt�ní vodních ploch (nap�. na principu biotopových jezírek) 

4 Urbanistický obraz obce 

 

Obrázek 5: Zlaté náb�eží a Karl�v most, Praha. Zdroj: fotopraha.com 

V�tšina sídel, ve kterých se nachází vodní prvek- plocha nebo tok, je s vodou 
charakteristicky spjata. Existují pohledy, panoramata, obrazy typické pro konkrétní 
obec. Jedná se o r�zné pohledy na náb�eží, odrazy ve vodní hladin�. Tyto pohledy se 
sídla snaží „chránit“. 

V �eské republice najdeme dostate�ný po�et m�st i obcí s typickými pohledy. 
V�tšinou se jedná o upravená náb�eží s regulovanými toky nebo revitalizované vodní 
plochy. 
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Obce s neudržovanými vodními plochami a toky mají stejný potenciál jako výše 
zmi
ovaná m�sta. P�ípadná revitalizace by mohla vytvo�it nové atraktivní místo. 

5 Voda v urbánním prost�edí v zahrani�í 

 

Obrázek 6: Esso Headquarters Garden, Rueil- Malmaison, Francie, Gustafson- 
Porter. Zdroj: ggnltd.com 

Trendy obnovy ve�ejných prostranství m�žeme nejlépe pozorovat v zahrani�í. 
P�evážn� v západní Evrop� (Anglie, Francie, Holandsko, Švédsko, apod.) nebo 
v Americe (velká americká m�sta nap�. New York, Chicago, apod.). V zahrani�í 
nejsou neobvyklé velké urbanistické projekty týkající se nám�stí, park�, vodních 
ploch a tok�. �asto vznikají velmi zajímavé, inspirativní a kvalitní realizace, které jsou 
dílem zkušených architekt�. V�tšinou se jedná o architekty nebo kancelá�e, které se 
specializují v oblasti urbanismu a krajinné architektury (landscape architecture). 

V �eské republice bychom našli dostatek míst, pro která by se zahrani�ní projekty 
mohly stát inspirací. Nemusí se p�itom jednat o nákladné a rozsáhlé realizace. Spíš 
jde o menší úpravy spojené s dopln�ním drobné architektury a mobiliá�e (viz. nap�. 
obrázek 1 a 2), které místo zp�ístupní ve�ejnosti a umožní, aby ho lidé mohli využívat. 

6 Záv�r 
Téma vody na území obcí nebo m�st, je velice široké. Vodní hospodá�ství, a	 už 
p�irozené p�írodní nebo um�le �lov�kem vytvo�ené, je velice citlivý systém, který 
m�že reagovat i na drobné zm�ny. A	 už pozitivn� nebo velmi negativn�. Je nutné 
zabývat se sou�asn� nap�íklad ekologickými dopady jednotlivých úprav nebo 
zkoumat i možnost vlivu na protipovod
ovou ochranu. 

Zárove
 není možné revitalizovat pouze jeden konkrétní prvek (pouze tok, plochu, 
náb�eží) bez návaznosti na okolí. Je proto vhodné spojit revitalizaci vodní plochy 
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nebo toku s úpravami okolí (hlavn� parkové úpravy s dopln�ním m�stského 
mobiliá�e). P�ípadn� s rozší�ením na v�tší území obce a v podobném duchu upravit i 
zbývající ve�ejné prostory (parkové úpravy, sjednocený styl mobiliá�e, naviga�ní a 
informa�ní systém, apod.). 
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