
Bc. Háta Enochová

Dejvický potok  ztracený a nalezený

ateliér Rehwaldt, Concepcion FA ČVUT, LS 2021

SOUČASNOST

V současnosti lze potok spatřit na dvou místech. První 
se nachází v areálu bývalého Strnadova zahradnictví 
a potok se zde nachází ve formě strouhy podél cesty, 
která se dle množství srážek kolísavě plní vodou. Druhé 
se nachází na konci toku před místem, kde se potok 
vlévá do Vltavy. Toto místo je v ulici Mlýnská a potok 
zde teče opevněným korytem podél komunikace. V 
areálu Zámku Veleslavín lze také spatřit jezírko, napáje-
né pramenem Dejvického potoka. 

Kromě stop v podobě vegetace a názvů ulic z potoka 
nezbývá již v současnosti z potoka nic. Bývalý Dejvický 
rybníček je v celé ploše zastavěn bytovými domy. 

Z urbanistického hlediska je potok do území výrazně 
propsán, jelikož většina jeho původní trasy vede přes 
stávající lineární parky. Předpokládám, že toto je z 
důvodu vodního režimu v území a také proto, že nivní 
sedimenty jsou méně vhodné pro zakládání budov.

Dejvický potok již sice nevede po povrchu, ale do území 
kudy protékal se zapsal jiným způsobem. Pří průzku-
mu trasy jsem procházela oblasti předpokládaného 
průběhu potoka a zachycovala pozůstatky toku v úze-
mí. Při následném srovnání lokalit těchto fotografií lze 
vidět, že trasa odpovídá koridoru nivních sedimentů z 
geologické mapy. 

Potok se do území zapsal skrze názvy ulic, pozůstatky  
staveb na něm (propustka pod železnicí), částmi ote-
vřeného toku a intenzivně se propsal také do vegetace. 
Po celé délce toku, lze narazit na vzrostlé Vrby, jejichž 
umístění přesně odpovídá původní trase potoka. 

PRINCIPY NÁVRHU

KONTINUITA
Kontinuita je základní vlastností vodního toku. Tok je 
formou infrastruktury v prostředí ve kterém se nachází 
a plnění jeho funkcí je částečně, nebo úplně znemož-
něno, postrádá-li tok kontinuitu. Zachování kontinuity v 
co největším úseku toku považuji za stěžejní při navr-
hování obnovení toku. Jen tak lze totiž umožnit migraci 
živočišných druhů, návaznost rostlinných porostů a 
plnění funkcí pro zvýšení kvality veřejných prostranství. 
Tok slouží jako orientační element a jako průvodce pro-
středím. Kontinuita toku propojuje rozmanité korálky 
míst kterými protéká.

MORFOLOGIE
Vodní tok nevnímám jako izolované těleso procházející 
určitým prostředím ale jako výsledek vodního režimu 
celého širšího území. Území je morfologicky definová-
no a jak prameny, tak povrchový odtok dešťové vody 
se chovají dle této definice. Při obnovení toku je nezbyt-
né tyto danosti respektovat a vycházet z přirozeného 
vodního režimu území. Potok není trasou kudy se do-
stává voda od pramene k soutoku. Je to živoucí sys-
tém komunikující s okolím v rámci celého svého průbě-
hu. Voda do něj přitéká z pramenů podél i po povrchu 
při srážkách a odchází z něj rozléváním do okolí i odpa-
rem. Při navrhování považuji za stěžejní tuto komunika-
ci a výměnu informací umožňovat a podporovat.

MÍSTA
Okolní veřejná prostranství jsou tokem formována 
a tok formují. V intravilánu se tok stává propojujícím 
elementem mnohých rozličných míst a stává se vý-
znamnou infrastrukturou. Při navrhování ve stabilizo-
vaném urbánním prostředí se soustředím na dialog 
mezi tokem a jeho místy a na sjednocující funkci toku 
v prostředí. Představuji si potok jako průvodce místy 
plnící mimo jiné orientační a vzdělávací funkci.

Nástroje obnovy toku

Příčné přechody

Ekologická opatření

Veřejný prostor

otevření koryta v 
zeleni s dostatkem 
prostoru pro vytvoření 
tůní a rozliv vody z 
potoka

brody konstruované 
a místa, kde lze potok 
přirozeně překonávat

tůně, prostor pro 
odpočinek a pobyt 
živočichů vytvořené v 
dostatečném prostoru 

nové propojení v sou-
časnosti neprostup-
ných oblastí vzniklé na 
základě obnovy toku

herní vzdělávací prvky 
zaměřené na ekologii 
a přírodu kolem toku

otevření koryta na 
rozhraní mezi zelení 
a komunikací s pro-
storem pro rozliv do 
zeleně

lávka bez zábradlí na 
menší cestách pro 
pěší a cyklisty

členění dna, prostor 
pro živočichy při men-
ším prostoru v korytě

nová vegetace sjedno-
cující jednotlivé místa 
kolem toku, druhy 
voleny s ohledem na 
ptactvo

vytvoření vodního her-
ního prvku v prostoru 
dětského hřiště

otevření koryta podél 
komunikace s mož-
ností filtrace dešťové 
vody

lávka se zábradlím 
na významnějších 
cestách a při vyšším 
umístění lávky

břehové porosty, po-
skytují úkryt živočichů, 
vznikají převážně 
skrze změny údržby

informační systém 
utvářející spojitou tra-
su podél potoka s

otevření koryta v pro-
storu dětského hřiště 
a jeho integrace do 
něj

prosvětlený most, 
umožňující překoná-
ní komunikace pod 
povrchem s přísunem 
světla

sběr dešťové vody 
ze zelených, či málo 
znečištěných ploch 
prostým odtokem po 
povrchu

změna režimu údržby 
směřující se zvýšení 
biodiverzity a utvoření 
břehových porostů

vylepšení podmínek 
stávajícího opevně-
ného koryta skrze 
rozčlenění dna 

neprosvětlený most, 
umožňující překoná-
ní komunikace pod 
povrchem

tunel, pro překonávání 
mimořádně složitých 
komunikací, jež nelze 
překonat blízko pod 
povrchem

vodní prvek ve zpev-
něné ploše vytvořený 
s využitím potoka

sběr dešťové vody ze 
znečištěných komu-
nikací a ploch skrze 
filtrační kanálek

nový mobiliář dopl-
ňující místa kolem 
obnoveného toku 
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měřítko 1:5 000

125 250 m

obnovený tok a přiléhající plochy

vodní toky

budovy

plochy zeleně

hranice povodí řešené oblasti

legenda:

na mapě jsou z důvodu přehlednosti zobrazena pouze opatření týkající se 
obnovy toku, příčných přechodů a ekologických opatření, zbylá opatření 
jsou zobrazena na detailnějších mapách v portfoliu

aktivity pro děti

aktivity pro děti


