14. INFORMAâNÍ A V¯CHOVNÉ
VYUÎITÍ REVITALIZACÍ
Revitalizaãní stavba bûÏnû pﬁístupná veﬁejnosti by mûla b˘t
opatﬁena tabulí nebo podobn˘m zaﬁízením, informujícím
o základních charakteristikách díla a zejména o jeho v˘znamu
pro pﬁírodu, krajinu a vodní hospodáﬁství. V˘stiÏné obrazové
schéma je vhodnûj‰í neÏ rozsáhlé texty, které bude sotva kdo
celé ãíst. Pokud byla v˘stavba podpoﬁena dotací revitalizaãního programu, mûlo by to b˘t rovnûÏ uvedeno.
Revitalizaãní dílo mÛÏe b˘t spojeno s nauãnou stezkou. Dosavadní zku‰enosti v‰ak ukazují, Ïe pﬁíli‰ rozsáhlé instalace
nauãn˘ch stezek sv˘mi nároky na údrÏbu ãasto pﬁesahují moÏnosti zﬁizovatelÛ.
Koncepce revitalizaãní stavby by mûla b˘t pﬁimûﬁenû vstﬁícná vÛãi veﬁejnosti. Turistická pû‰í nebo
cyklistická cesta by mûla b˘t kolem revitalizovaného díla vedena obstojn˘m zpÛsobem, s pﬁípadn˘mi
vyhlídkami a odpoãívkami. Pokud stavba vytváﬁí bezprostﬁední pﬁírodní zázemí obce, mÛÏe na ni navazovat okruhová vycházková pû‰ina.
Zvlá‰tní zaﬁízení jako ornitologické vyhlídkové vûÏe jsou mimoﬁádnû zajímavá, ov‰em jsou spojena
s nároky na soustavnou údrÏbu. Budovat je má smysl tam, kde je opravdu co ukazovat, kde nebudou
ru‰it a kde pÛsobí spolehliv˘ subjekt, kter˘ bude peãovat o jejich optimální vyuÏití a o technickou
údrÏbu. Souãasné dotaãní podmínky ov‰em neumoÏÀují, aby zaﬁízení tohoto druhu byla financována
dotacemi na revitalizaãní stavby.
Revitalizace v parkov˘ch úpravách
Revitalizace mohou vstupovat i do mûst a obcí. Tam se nemusejí vÏdy drÏet pﬁírodních pﬁedloh, a naopak se stávají souãástí parkov˘ch úprav, obohacujících mûstské prostﬁedí o pﬁírodnû - estetické prvky
a o pﬁíleÏitosti pro odpoãinek a rekreaci obyvatel. Mohou nacházet rÛzné návaznosti na historickou
i souãasnou architekturu, vytváﬁejí pﬁíleÏitosti pro osobitá umûlecká díla. Souãasnû mohou nenápadnû
podporovat povodÀovou prÛtoãnost území.
Pûkn˘m pﬁírodû blízk˘m ﬁe‰ením je napﬁíklad hradební strouha v Chrudimi, revitalizovaná podle
návrhu M. ·indlara. Pﬁirozenû ãlenité, a pﬁitom parkovû upravené koryto s kameny a dﬁevy, probíhající
soubûÏnû s mûstskou ulicí, v˘raznû obohacuje prostﬁedí. To oceÀuje pﬁedev‰ím mládeÏ, kterou láká
k oblíben˘m potoãním hrátkám.
Zajímav˘ vodní park si postavili v nûmeckém Ambergu, mûstû na pÛl cesty mezi DomaÏlicemi
a Norimberkem. Na dolním okraji mûsta, u ﬁeky Vils, leÏely rozlehlé plochy prÛmyslové periferie.
Ve druhé polovinû 90. let se mûsto rozhodlo vyuÏít tohoto území lépe. Mnohahektarová plocha
byla upravena pro konání velké v˘stavy sadovnictví a volnoãasov˘ch aktivit, a pak jiÏ zÛstala
veﬁejn˘m parkem. Z ﬁeãi‰tû Vils odboãil rozlehl˘ nov˘ meandr, kter˘ vytváﬁí velkou vodní plochu
a souãasnû novou povodÀovou kapacitu. V pÛvodní trati byl ponechán povodÀov˘ prÛleh. Poloostrov uvnitﬁ meandru není lidem pﬁístupn˘, ãehoÏ hojnû vyuÏívá vodní ptactvo. Na bﬁehu meandru stojí nakonzervován star˘ dﬁevûn˘ ãlun, kter˘ pﬁipomíná dávnou nákladní plavbu po ﬁece.
K jezu na ﬁece Vils byl pﬁistavûn postranní rybí pﬁechod - bypass, kter˘ do jinak plochého parku
vná‰í prvek proudící vody a napodobuje pﬁírodní potok. Napﬁíã cel˘m parkem je od ﬁeky odboãen
mal˘ potÛãek, na nûmÏ nalezneme tﬁeba amfiteátﬁík s velk˘m vodním kolem. Také hlavní dûtské
119

hﬁi‰tû je ãásteãnû vodní - leÏí na bﬁehu velké tÛnû a patﬁí k nûmu i vodní atrakce, jako loìka na
kladce a rÛzné prolézaãky.
Parkové revitalizace pﬁedstavují specifická ﬁe‰ení, a to jak provedením, tak náklady. Z tûchto
dÛvodÛ nezb˘vá neÏ individuálnû posuzovat, nakolik je moÏné a vhodné podpoﬁit tu kterou akci
v rámci revitalizaãního programu. (Do této kategorie spadají v poslední dobû napﬁíklad nûkteré
vodohospodáﬁské úpravy v biokoridorech a biocentrech, zakládan˘ch ve mûstech v návaznosti na
novou obytnou ãi jinou zástavbu. Tu má oprávnûní názor, Ïe tyto biokoridory a biocentra jsou
doplÀkov˘mi ãi vyvolan˘mi investicemi k probíhající v˘stavbû, a tedy by je mûli financovat její
investoﬁi.)
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