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Extrémy morfologické degradace: Praha, Dalejský potok, Hlubočepy 



Vídeňka ve Vídni 



Los Angeles River 





Diferencované 

přístupy k úsekům 

vodního toku 

různého charakteru 

Volná krajina: 

Přírodní charakter toku, 

tlumivé rozlivy povodní 

Zástavba:  

Kapacita a stabilita.  



Odlišné možnosti a cíle revitalizací 



Přechody mezi zástavbou a volnou krajinou 



PŘÍSTUPY                  

K REVITALIZACÍM     

V INTRAVILÁNECH 



    Hlavní požadavky na řešení koryta v intravilánu: 
 1. Průtočná kapacita a stabilita, potřebná pro ochranu zástavby   

              2. V daných podmínkách největší možná ekologická hodnota 

 3. Dobrý vzhled, pobytová hodnota, rekreační funkce 

Bad Staffelstein 



Miltach 

Kombinace revitalizace a protipovodňové ochrany 



Diferencovanost v příčném průřezu: 
 hlavní koryto kapacitní pro povodňové průtoky 

 kyneta ekologicky funkční za běžných a malých průtoků 

Aiterhofen 



Kronach: plošné odtěžení terénu nivy na dolním okraji města  

– omezení zpětných vzdutí směrem do historického centra 

Obnovení prostoru vodního toku 



Proměnlivé podmínky   

 členitost tvarů koryt    

  v trase 

Bad Staffelstein 



Záměr PBPP 

úpravy Vrchlice 

v Kutné Hoře - 

výchozí stav 

Cenné je to „mokré“  

 maximalizace rozsahu běžně zatopené  

přírodě blízké kynety – i za cenu svislých zdí po stranách 



Ideový návrh: 



Srovnejme: V trase úpravy v obci neproměnný profil, mnoho 

prostoru zabírají jalové svahy v březích  

      

Technická PP úprava Litavky u Králova Dvora, 2009 



Schwarzenbach/Saale 

 ekologicky příznivá členitost koryt a břehů 

 prvky veřejné zeleně s rekreačními funkcemi 

 komunikace pro pěší a cyklisty 

Víceúčelovost prostoru koryt a niv 



 pouze průtoková funkce 

 jalové bermy 

 ekologicky degradované koryto 

 odpuzujícího vzhledu  

 bezcenné pro pobyt a rekreaci 

 přesto náročné na údržbu 

Srovnejme: Říční perimetr s redukovanými funkcemi 



Pragmatická řešení  

ve stísněných 

podmínkách 

 
- jsme rádi i dílčím 

efektům 

 

- hydromorfologická 

autentičnost je velmi 

vzdáleným vrcholkem 

hor 

 

 



Bayreuth 

Oceňovat i částečná zlepšení 

ekologického stavu 



Historické vazby  Ulm – návaznost úpravy 

     toku na historické opevnění 



Vodní stavitelství se potkává s architektonickou tvorbou 

Ulm 



     Vodní stavitelství se potkává se sadovnickou tvorbou -    
 zapojení do systémů veřejné zeleně  

Marktredwitz, 2006 



Řešení pro lidi Ulm 



    Přístupy k vodě         Ulm 



Přístupy k vodě po svážnicích Wertach, Augsburg 



Posezení u vody 



Specifická řešení  specifická úroveň nákladů 

Neu Ulm 



Časté řešení:  

Rozvolnění kynety na úkor bermy 

Isara, Mnichov – stav před rozvolněním 



jaro 2008 



byl rozšířen ekologicky cenný prostor kynety,  

vytvořena členitá břehová čára  



Srovnejme:  Vltava v Českých Budějovicích, jaro 2009  

  Výstavba jalové bermy s ekologickým potenciálem  

  asfaltového parkoviště 



Bermy (nebo štěrkové lavice ?) pro rekreaci 





Kyneta pro přírodu, berma pro rekreaci   

Pegnitz v Norimberku 



Promenádní bermy –  

revitalizace řeky v Soulu  





Povodňové rozvolnění řeky Wiesent v Ebermannstadtu (2007) 

Posílení tvarové členitosti břehů 



Litavka, 

Králův Dvůr 

2009  

Je škoda zaplnit říční perimetr suchým břehem 

nebo jalovou bermou víc než je nezbytně 

nutné…… 



Zvětšení množství vody běžně zadržovaného v korytě 
 sníženiny ve dně (dnové tůně) 

 dílčí zavzdutí (bez vytvoření migrační překážky) 

Bad Staffelstein 



Zajištění členitosti hloubek a rychlostí proudění vody 

Rodach, Kronach 



Obnova migrační 

prostupnosti 

odstraněním překážek 
 

 

Pro vyhledávač: Dam Removal 



Obnova migrační prostupnosti výstavbou rybích 

přechodů 

Weiden 



 Zajištění odpovídající kvality vody 



Intravilánová protipovodňová revitalizace  

Bad Staffelstein, etapa 2006 



Bad Staffelstein – etapa 2011 







Bamberg, Bavorsko: Rybí přechod v areálu LGS 2012 











Otevření zatrubněného úseku Litovického potoka v Praze – Ruzyni; 

akce Magistrátu hl. m. Prahy,    etapa 2010 



etapa 2011 



Přírodě blízká protipovodňová úprava Blanice ve  Vlašimi, 2012 



Uliční koryta 

Lutherstadt Wittenberg 

DOPLŇKOVÉ PRVKY ŘEŠENÍ 



 Povodňové ochranné koryto s přírodě blízkou kynetou  

Landshut 



Voda ve fortifikacích Neu Ulm 



Terezín, 08/2017 



Vodní 

hříště 

 
Amberg 



Kronach 



vodní parky 

Hamburg 



Městské vodní plochy    Brémy 



Vodotrysky  

vodní hry 

 
 

 

 

 

Magdeburg, 

Hundertwasserův 

dům 



Hamburg 



Koblenz, 

Noemova archa 





Žilina      



Kolín nad Rýnem 



Mládá Boleslav, náměstí, stylizace toku Jizery 







Děkuji za 

pozornost 


