
 

Nábřeží Dřevnice 

 

Anastasia Kudryavtseva 

 

  
Bakalářská práce 
2017  

  
 

  



  



  



  



 

  



ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem revitalizace nábřeží řeky Dřevnice, která protéká 

Zlínem. Řešením návrhu je vytvoření odpočinkových ploch a venkovního výstavního pro-

storu na nábřeží, vytvoření jiné formy zoologické zahrady formou výstavních panelu s fo-

tografiemi. Hlavním cílem prací je zatraktivnění nábřeží pro obyvatele. 

 

Klíčová slova: nábřeží, řeka Dřevnice, výstavní prostor, výstava.

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the proposal of revitalization of the embankment of the 

river Dřevnice, which flows through Zlín. The design solution is to create recreational are-

as and outdoor exhibition space on the enbankment, creating a new form of zoo in the form 

of exhibition panels with photographs. The main purpose of the work is to make the city 

more attractive for its inhabitants. 

 

Keywords: enbankment, river Dřevnice, exhibition space, exhibition. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ROZBOR ZADÁNÉHO PROSTOROVÉHO ÚKOLU 

1.1 Zlín 

Ve Zlíně bydlí téměř 75 tisíc obyvatel a toto město je průmyslovo – podnikatelským cen-

trem regionu střední Moravy. (1) 

První písemná zmínka o Zlíně se datuje do roku 1322, historie města sahá daleko do stře-

dověku, a v tu dobu ono bylo feudálním panstvím.  Město prošlo bez větší úhony válkami 

v 15. století. Postupně Zlín se stal jedním z nejvýznamnějších center v jihovýchodní Mora-

vy. V roce 1779 se objevil pokus s manufakturní výrobou (byla postavena manufaktura na 

výrobu plátna), zdejší život však stále měl provinční charakter. (2 s.10) 

Pro Zlín byl důležitý rok 1894, v tu dobu ve Zlíně založil svůj podnik Tomáš Baťa. Začali 

se stavět červené cihlové domky pro zaměstnance Baťových závodu, a v centru města sta-

věli moderní výškové budovy. Také v duchu architektury té doby ve Zlíně, byly postaveny 

školní budovy, nemocnice a filmové ateliery. (2 s.10) 

Stavitelská činnost architektu J. Kotěry, F.L. Gahury, M. Lorence a V. Karfika, které sta-

věli v meziválečném období, proměnila malé město Zlín s 5000 obyvateli na město s uni-

kátní funkcionalistickou architekturou s 43500 obyvateli. 

V roce 1989 se změnil politický režim. Ve Zlíně nastal růst podnikatelsko-obchodních ak-

tivit, a jedním z faktorů, které měli na to vliv, byla vhodná geografická poloha Zlína a 

Baťovská podnikatelská tradice. (1) 

1.2   Řeka Dřevnice 

1.1.1 Řeka 

Řeka Dřevnice má svůj pramen v lesích Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 551 m.  

Délka řeky po soutok s řekou Moravou je 42,3 km, nadmořská výška u soutoku je 182 m.  

Trnávka, Všeminka, Lutoninka, Oburek, Ostratky, Fryštácký potok a Racková jsou větší 

přítoky řeky.  

Pramen Dřevnice se nachází v místě Kotáry. Od pramene Dřevnice teče hlubokým lesna-

tým údolím. Postupně vytváří kamenitá koryta nádrže, tuně, vodopády, meandry, hliněné 

stěny, bahnité a písčité nánosy, sesuvy a zátarasy. Řeka Dřevnice se v oblasti Hostýnských 
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vrchů reguluje sama, protože člověk upravil pouze pramen řeky. Dále řeka teče přes obec 

Kašava. 

Dále Dřevnice protéká městem Slušovice směrem k obci Lípa, v této oblasti převazuje při-

rozený charakter řeky.  

U obce Lípa se Dřevnice stáčí k obci Želechovice nad Dřevnicí, kde jsou provedeny protie-

rozní a protipovodňové úpravy. Dále řeka protéká územím Zlína a Otrokovic. Regulace 

Dřevnice začala po velké povodni v r. 1919 od soutoku s Moravou a pokračovala do roku 

1939 po Zlín Příluky. (3 s.8-9) 

Dříve mezi nejúčinnější opatření patřilo zpevňování břehů dřevěním. Podle něho je pojme-

nována i řeka Dřevnice. (4 s.42) 

Regulace Dřevnice nebyla prováděna postupně od ústí k hornímu toku, ale vždy v úsecích, 

které potřebovaly úpravu nejakutněji. V letech 1919 – 1925 proto byla jako první provede-

na regulace řeky v městské trati ve Zlíně. V roce 1926 následoval úsek Zlín-Příluky. Ve 

stejné době byly regulovány rovněž potoky Kudlovský a Hraniční. V letech 1931-1933 

byla rekonstruována vyustní trať Dřevnice v Baťově a tamtéž byl upraven i úsek řeky mezi 

železničním a silničním mostem. Roku 1933 byl regulován tok řeky v trati Zlín-Prštné a 

celých pět následujících let si vyžádaly práce na úseku Louky-Prštné. Od roku 1933 do 

roku 1939 se pracovalo rovněž na úpravách břehů v trati Malenovice-Tečovice (5 s.103-

104) 

1.1.2 Analýza místa 

Dřevnice je ne široký vodní tok, který protéká v blízkosti centra města. Nábřeží řeky je 

jedno z nejkrásnějších míst ve Zlíně, řeka má taky svou faunu. 

Podél řeky po obou stranách rostou stromy, vedle nich jsou chodníky a cyklostezka, která 

vede od mostu „u nemocnice“ po most „u vinotéky“ ne pravém břehu řeky. V úseku řeky 

od Čepkova do nemocnice jsou pět pěších lávek a čtyři mosty. V tomto úseku také může-

me najit několik laviček pro odpočinek. 

Nábřeží řeky je využíváno málo, slouží ono především pro cyklisty a bruslaře, někdy mů-

žeme vidět lidi, které běhají nebo se procházejí se psem. V zimě lide brusli a děti hrají 

přímo na řece. Pěšími a cyklisty je pro odpočinek a krátké zastavení využíváno několik 

laviček. Některé z laviček jsou dokonce otočené směrem k cyklostezce. V blízkosti laviček 

nejsou žádné odpadkové koše nebo cyklostojany. Lidé parkují svá kola u stromů. 
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Někdy můžeme vidět lidi, které se snaží dostat k samotné vodoteči. Nábřeží má pouze ma-

lé schody k řece. 

Nábřeží řeky je někdy v rozlivovém území při povodních a v minulosti bývala oblast ko-

lem řeky zaplavována, ale přesto je žádoucí jej zatraktivnit pro lidi, vybudovat odpočinko-

vé plochy, které by měli to, co lidé potřebují, například místa na sezení, cyklostojany, koše 

atd. 

 

Obr. 1 Foto řeky 1 
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Obr. 2 Foto řeky 2 

 

Obr.3 Foto řeky 3 
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Obr. 4 Foto řeky 4 

 

Obr. 5 Foto řeky 5 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Veřejné prostory 

Termín veřejný prostor tak jak je chápán architekty a urbanisty, vychází z překladu anglic-

kého terminu public space. Výklad tohoto termínu je vnímán zejména ve smyslu jakéhoko-

li prostoru, který není privátní, tj. není součástí sféry soukromého života. „Public space” 

potom slouží jako místo střetávání a komunikace ve všech jejích rovinách od politicko-

právní, přes sféru sociální až k fyzické podstatě tohoto prostoru. S tímto širokým pojetím 

potom koresponduje i výklad termínu „veřejný prostor”, tak jak mu rozumí v politologii, 

sociální a politické geografii či v oblasti komunitní práce. „Veřejný prostor” je zde chápán 

jako prostorová metafora, která ukazuje něco otevřeného, vymezeného pro vše, co se týká 

veřejnosti. (6 s.7) 

 Veřejné prostory nejsou jenom prázdné plochy mezi budovami. Jsou to místa, kde se lidé 

navzájem setkávají, jsou to obývací pokoje města, kde se odehrávají rozhovory, mimořád-

né události i každodenní lidské činnosti. Veřejné prostory proto musíme chápat nejen v 

jejich prostorové dimenzi – jako otevřená volně přístupní prostranství, ale i v jejích dimen-

zi společenské, jako prostor pro veřejný život. (6 s.9) 

Podle mého názoru veřejné prostory jsou důležité pro lidi, protože to jsou místa, kde člo-

věk tráví velkou část svého života a komunikují s ostatními lidmi, místa, kde se koncentru-

je společenský život. 

Veřejné prostory jsou všechny nezastavené prostory ve městě, které jsou volně (bezplatně) 

přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům města, buď nepřetržitě, nebo s časovým ome-

zením (např. parky zavírané na noc) Základní charakteristikou veřejného prostoru je jeho 

obyvatelnost spojená s užitností pro obyvatele, tj. musí sloužit obyvatelům města k provo-

zování nejrůznějších činností pohybových a pobytových (sezení, hry). (6 s.9); 

Veřejné prostory mohou být koridorového nebo koncentrického charakteru. Jejich kon-

krétní funkční a prostorová typologie je rozsáhlejší a zahrnuje především ulice, náměstí, 

parky, nábřeží a pasáže. 

Role a úloha veřejných prostor 

• Jsou organickou městotvornou součástí městského prostředí, vytvářejí prostor pro 

společenské a ostatní aktivity, podílejí se na obrazu identifikujícím tohoto prostředí. 
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• Jsou důležitým prvkem utváření městské struktury, vytvářejí specifické znaky pro-

storu, mají významnou úlohu při vytváření obrazu města. 

• Nároky na vybavení a uspořádání veřejných prostor se mění podle společenských 

požadavků. 

• Veřejné prostory odrážejí soudobé společenské, kulturní, technologické a ekono-

mické podmínky rozvoje společnosti a osídlení. ( 7 s. 26-27) 

V současné době chápeme veřejné prostory jako nezastupitelnou součást městského orga-

nismu, která má mimořádnou úlohu při oživení, tvorbě a revitalizaci soudobého městského 

prostředí a v jejich správném fungování spatřujeme jednu ze záruk hodnotného městského 

prostředí. (7 s. 28) 

Myslím, že je velmi důležité pečlivě promýšlet a organizovat veřejná prostranství, aby 

mohli plnit své úkoly. 

2.2 Nábřeží 

Nábřeží jsou místem, kde se vodní prvek setkává s urbanizovaným územím. Mohou před-

stavovat provozní bariéru či předěl v území. Ve své žadoucí formě představují modifikace 

ulice, tedy veřejného a atraktivního prostoru sloužícího primárně chodcům. ( 7 s.23) 

Nábřeží ve městě může mít následující základní funkční využití související s využitím 

ploch a objektů lokalizovaných na nábřeží: 

1. Dopravní využití 

Jedna se o velmi časté využití nábřeží ve městě, které může dále sloužit: 

a) Automobilové dopravě 

b) Pěším a cyklistické dopravě 

Zejména nábřežní plochy sloužící pěší a cyklistické dopravě v sobě zahrnují potenciál, 

který je umožní relativně snadno transformovat do nábřežních promenád. Doprava zpravi-

dla představuje významnou překryvnou funkci k funkcím ostatním a je žádoucí ji specifi-

kovat samostatně. Pro úplnost dodejme, že nábřeží muže sloužit ještě: 

c) železniční (kolejové) dopravě. 

2. Společenská funkce (promenáda) 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 

 

Častá funkce související s lokalizací objektů občanského vybavení na nábřeží.  Společen-

ská funkce je v tomto případě významnější než pěší doprava. 

3. Doplňková funkce k bydlení a vlastní bydlení 

Formy a způsoby řešení těchto nábřežních ploch mohou být velmi různorodé. Jako velmi 

známý historický přiklad mohou sloužit italské Benátky nebo moderní realizace z němec-

kého Lipska. 

4. Rekreace (relaxace) 

Jedná se o žádoucí využití nábřežních ploch. Je možné jak v okrajových částech měst, tak i 

v jeho centru. 

5. Průmyslové využití 

V tomto případě lze někdy těžko mluvit o nábřežích. Průmysl totiž znehodnocuje kvalitu 

těchto ploch. 

Existují rovněž další specifické funkce nábřeží, které v sobě mísí vlastnosti základních 

funkcí. 

Jedná se zejména o: 

6. Dopravní uzel – přistav (8 s.21) 
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3 REŠERŠE 

3.1 Lubljanica embankment in Slovenia 

V roce 2004 městská rada v Lublani investovala vice než 20 milionu eur do obnovy nábře-

ží a měla naději, že město zažije hospodářské a sociální oživení. 

Součástí obnovy nábřeží byl ocelový pavilon, který byl umístěn na Petkovškově nábřeží, 

jako dočasný veřejný prostor, který měl propojit městskou ulici a chodce – s řekou. Nový 

veřejný prostor měl taký sloužit jako společenský experiment k otestování reakcí lidí na 

takový prostor a na řeku. 

Pavilon byl rozebrán a přesunut na místo, kde nyní sedí, v blízkosti nového mostu pro pěší 

na ul. Lipčeva, kde je oblíbeným místem. Ve svém novém místě poskytuje také velmi po-

třebný venkovní prostor pro pacienty a návštěvníky blízkých nemocnic. (9 ) 

Pavilon je multifunkční a je to oblíbené místo návštěvníků. Je to klidné а krásné místo na 

odpočinek, místo, kde lidé si mohou posedět a užívat si krásy řeky. Konstrukce pavilonu 

složená ze šesti ocelových trámu. Pavilon má lavičky, platformu (plošinu), zábradlí a stře-

chu, kde mohou vylézt rostliny. Tato střecha je unikátní, krásná a muže poskytnout stín pro 

lidi, kteří sedí pod střechou. Pavilon díky svému tvaru dobře zapadá do okolní krajiny. 

Obr. 6 Foto přikladu 1 
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3.2 The Red Ribbon park 

The Red Ribbon park se nachází u řeky Tanghe v Qinhuangdao v Číně a je jedním z pro-

jektů společnosti Turenscape.  V projektu byl použit objekt, který kombinuje sedadla, 

osvětlení a chodník.  Tento objekt umožnuje návštěvníkům přistup do parku. Designeři 

vytvořili krásný rekreační a vzdělávací prostor podél řeky a zároveň zachovali přírodní 

stanoviště. 

 

Obr. 7  Foto přikladu 2 

3.3 Berges de Seine, Paris, France, by Franklin Azzi Architecture 

Prostor podél řeky Seiny má lavičky, bary, zahrady a dětské hřiště, prostor je atraktivní pro 

turisty a je místem setkaní lidí. Projekt reorganizace nábřeží se zabývá reorganizaci veřej-

ného prostoru tak, aby ho mohli pohodlně používat chodci, cyklisté a řidiči. 
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Obr.8 Foto přikladu 3 

3.4 Nábřeži Maxipsa Fika v Kadani 

 

Obr. 9 Foto přikladu 4 
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Nábřeží Maxipsa Fíka je krásné místo, které nabízí možnost atraktivní procházky s krás-

ným výhledem. Je to unikátní rekreační prostor. Na nábřeží jsou rozmístěné zajímavé herní 

prvky, sportovní prvky, umělecké prvky, užitné prvky a krásný pohodlný mobiliář. 

3.5 Nábřeží řeky Pregolya v Kaliningradu, Rusko 

Nábřeží řeky Pregolya je atraktivní místo v centru města Kaliningrad. Nábřeží má speciální 

schody, které mohou bezpečně používat lide a jít blíž k vodě. Řeka Pregolya protéká téměř 

celým městem. Po cele délce nábřeží je spousta zajímavých historických budov. Například 

pokud se pohybujete přímo na východ, proti proudu řeky, na pravé straně můžete vidět  

katedrálu (Königsberger Dom)  a na levé straně – park Altstadt. Na nábřeží se nachází Mu-

zeum Světového oceánu. Je to mé oblíbené místo ve městě Kaliningrad. 

 

Obr.10 Foto přikladu 5 
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4 ZADÁNÍ 

Téma pro svoji bakalářskou práci jsem vybrala z témat, nabídnutých vedoucím atelieru. 

Téma nábřeží Dřevnice vznikla, protože město mělo zájem o zatraktivnění tohoto prostoru 

pro obyvatele.  Podle mě, téma nábřeží Dřevnice je velmi zajímavé a vybrala jsem toto 

téma, protože myslím, že nábřeží řeky Dřevnice je unikátní prostor, který má velký poten-

ciál, a muže se stát populárním a navštěvovaným místem ve Zlíně.   
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5 VÝVOJ KONCEPTU 

Prvním krokem na začátku práce bylo seznámení s historií místa, řeky Dřevnice a sezná-

mení s podmínkami rozmístění objektu na nábřeží.  Důležitým krokem byla návštěva mís-

ta. (a analýza) 

Když jsem se procházela podél řeky, vznikl nápad vytvořit venkovní výstavní prostor, pro-

tože podél řeky se procházejí lidé různého věku, a pro lidi muže byt zajímavé to, co bude 

vystavováno. Uvědomila jsem si, že kromě výstavního prostoru je potřeba udělat odpočin-

kové zóny, kde by byl rozmístěn potřebný mobiliář (lavičky, odpadkové koše atd.). Je po-

třeba vytvořit prostor, kde lide mohou odpočívat, obdivovat přírodu a dívat se na to, co je 

vystavováno. 

Po celou dobu práce na projektu, počet, rozmístění a tvar panelu a odpočinkových ploch se 

měnil několikrát. Pozorovala jsem lidi, které procházejí podél nábřeží a snažila jsem se 

najít místa a úseky, kde se prochází a zastavuje nejvíce lidi. Vybrala jsem tyto místa pro 

rozmístění odpočinkových ploch a výstavních panelů. 

Outdoorová výstava je unikátní fenomén, protože ona muže byt použita pro předávání in-

formací lidem, kteří se nachází na ulici, na nábřeží atd. 

Na začátku jsem navrhovala výstavní panely jako součást odpočinkových ploch. Tvar pa-

nelu a odpočinkových ploch se měnil.  
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Obr. 11 Návrh 1 

Odpočinkové plochy jsem navrhovala jako vyhlídkové plochy, část  konstrukce se nachází 

nad břehem a je odlehčená.  Jedna z ploch se bude nacházet na místě, kde se zastavuje 

hodně lidi, proto tato odpočinková plocha bude větší.  
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Obr.12 Návrh 2 

 

Obr. 13 Návrh 3 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 28 

 

Finální varianta 

Když jsem navštívila městskou zoologickou zahradu, měla jsem nápad přenést atmosféru 

zoo na nábřeží. Chtěla jsem využít výstavní prostor, který navrhují a jedním z nápadu bylo 

udělat foto výstavu zoo (zvířat) podél řeky na vybraném úseku, aby lide kteří nemají čas 

nebo možnost navštívit zoo, měli možnost vidět zvířat ve fotografické podobě. 

Rozhodla jsem zvětšit počet výstavních panelů a odpočinkové plochy nechat bez panelu. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 ŘEŠENÍ VÝBRANÉ VARIANTY 

6.1 Identifikační údaje 

Název – odpočinkové plochy a výstavní panely podél řeky  

Místo – Zlín, katastrální území Zlín [635561], parcelní čísla 3546/28 3546/29 

6.2 Popis území 

Objekty, které navrhuji se nachází na pravém břehu podél řeky v úseku od Školy Komen-

ského do pěší lávky vedle ulice Zálešná 8. Pozemek je ve vlastnictví Povodí Moravy, po-

zemek se nachází v záplavové oblasti. Na pravém břehu se také nachází cyklostezka. 

6.3 Urbanistické řešení 

Pravý Břeh řeky v úseku od školy Komenského do peší lavky vedle ulice Zálešná 8 je 

vhodný pro umístení objektu, které navrhuji. Vedle tohoto pozemku se nachází Zakladní 

škola Komenského,  podel řeky se prochází hodně lidi různého věku. 

Na právem břehu řeky se nachází cyklostezka, podel řeky jsou umístěné stromý a stožáry 

veřejného osvětlení. 

V zadaném úseku se nachází 4 odpočinkové plochy, a 50 vystavních panelu. Velká odpo-

činková plocha se nachází vedlé ulice Zálešná 2 na míste, kde lide často chodí. Výstavní 

panely a odpočinkové plochy umístené tak, aby respektovali umístení sloupu veřejného 

osvetlení. 

6.4 Konstrukční řešení 

Navrhuji 2 typy odpočinkových ploch. Malá odpočinková plocha je plocha, která má čast 

podlahy nad šikmou častí břehu. Nosná část konstrukce plochy má profily IPE 160 , kotve-

né k 2 betonovým základům 400mm x 800mm x 5700mm. Profily mezi sebou spojene 

pomoci U profily a kotví se k betonovým zakladum pomoci specialních kotev. Pod profily 

se nachazí podsyp, pro osnovu podlahy se používá železobeton. Tlouštka betona nad IPE je 

50 mm. Povrch druhé časti podlahy je dřevěný, dubový, tlouštka dřeva je 50 mm.  

Zabradlí a kavová čast mobiliáře (lavičky, cyklostojanu) je nerezová. Zabradli se kotví k I 

– profilům. Mobiliář se kotví přimo k betonu. 
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Výstavní panelý mají nerezovou čast  a hlavní čast, která je udělana z hlinikových profilu a 

bude připevnená k nerezové časti.a bude nasvicená zevnitř. Celé panely jsou připevnené k 

betonovým zakladům. 

Centralní čast velké odpočinkové plochy má stejnou konstrukci jako malá odpočinková 

plocha, boční časti jsou z železobetonu. 
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III.  PROJEKTOVÁ ČÁST 
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7 SKICY A VIZUALIZACE 

 

Obr 14 Velká odpočinková plocha 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 34 

 

 

Obr.15 Malá odpočinková plocha 

 

Obr.16 Výstavní panel 
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ZÁVĚR 

Cílem moje praci bylo vytvořit atraktivni prostor. Myslím že návrh který jsem popsala 

v bakalářské práce může pomoct zatraktivnít nábřeží Dřevnice. 
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