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VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY JAKO SOUČÁST  
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  l  MICHAELA RYŠKOVÁ 3

Vodohospodářské objekty a systémy ve své typové 
pestrosti a velkém časovém rozpětí vzniku tvoří 
významnou součást kulturního dědictví. V meziná- 
rodním kontextu spadají nejstarší dochované doklady  
do období starověkých civilizací. Naopak nejmladší,  
přesto výjimečné a památkově chráněné objekty 
vznikly v průběhu 20. století. 

Památkou UNESCO jsou tak například starověké vo- 
dohospodářské systémy Blízkého Východu a zároveň 
se na indikativním seznamu Kuvajtu nacházejí také 
věžové vodojemy Abraj Al-Kuwajt ze 70. let 20. století.  
V českých zemích je toto rozpětí užší, čítající několik 
století, od středověkých vodárenských věží, kašen nebo 
rybníků po přehradu Fláje nebo úpravnu vody ve Vít- 
kově-Podhradí, vystavěné v 50.–60. letech 20. století. 
Typologicky jde o objekty umělých nádrží, objekty na 
vodních tocích, objekty určené k zásobování pitnou 
vodou nebo související se stokováním a čištěním od-
padních vod a v neposlední řadě také k využití vodní 
energie.

3.1	 VODOHOSPODÁŘSKÉ	OBJEKTY	
	 JAKO	SOUČÁST	ČESKÉHO	
	 KULTURNÍHO	DĚDICTVÍ	

Památková ochrana na území České republiky pra- 
cuje s několika nástroji: samostatné objekty movité  
a nemovité povahy (nebo jejich soubory) mohou být 
chráněny prohlášením za kulturní památku (KP), pří- 
padně za národní kulturní památku (NKP). Paralelně 
existuje plošná ochrana, která pracuje s kategoriemi 
památkových zón (městských, vesnických, krajinných) 
nebo ochranných památkových pásem vztažených  
k památkově hodnotné a chráněné jednotlivosti nebo 
souboru.

Součástí památkového fondu je dnes více než 2 500 
položek nemovitých a movitých kulturních památek  
z oblasti technických objektů nebo průmyslového  
dědictví, včetně řady objektů výrobních, zemědělských, 
dopravních, vodohospodářských a jiných z období 
předindustriálního. Disproporci mezi zástupci předin-
dustriálního období a památkově chráněnými doklady 
industrializace, stejně jako typologickou nevyváženost 
ukazuje nejlépe typologicky nejčastější památkově 
chráněný objekt z oblasti hospodaření s vodou – kašna. 

Z přibližně 700 památkově chráněných vodohospo- 
dářských objektů je jich více než polovina. Roli zde 
hrají tradiční památkové hodnoty, pro něž jsou kašny 
zapsány za kulturní památky jako významný městský 
prvek vysokých architektonických, uměleckohisto- 
rických a urbanistických hodnot, nikoli jako součást  
a koncový článek mnohdy jinak zcela zaniklých vodá- 
renských systémů. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že 
mezi těchto 700 položek nejsou započítány vodní  
mlýny a další předindustriální výrobní objekty na vod-
ní pohon (valchy, hamry nebo mandly), jichž je celkem 
přibližně 250 (z toho vodních mlýnů 235) (Památkový 
katalog, 2022).

Obr. 3-1 Olomouc, Merkurova kašna. V rozmezí let 
1683–1727 bylo na dvou hlavních olomouckých ná- 
městích a v jejich blízkém okolí vybudováno šest monu- 
mentálních kamenných kašen s barokními sousošími: 
Neptunova 1683, Herkulova v letech 1687–1688, 
kašna Tritonů 1709, Jupiterova 1707, Caesarova 1725 
a Merkurova 1727. Jsou chráněny samostatně (KP)  
a spolu se dvěma barokními sloupy jsou zároveň 
národní kulturní památkou (NKP) (foto Michaela 
Ryšková, 2022). 

Zbylou polovinu památkově chráněných vodohos- 
podářských objektů tak tvoří zejména rybníky, pře- 
hrady, objekty pro zásobování pitnou vodou a objekty 
na vodních cestách. Řada drobných objektů je chráně-
na jako součást zámeckých nebo klášterních areálů.



Přibližně 40 rybníků (malých vodních nádrží) je chrá- 
něno jako jednotlivé kulturní památky nebo jako sou- 
části soustav a celků, případně jako součásti (většinou 
zámeckých) areálů. Nejvýznamnějším funkčním celkem 
je Rožmberská rybniční soustava, budovaná v průbě- 
hu 16. století jako soubor rybníků (z nichž Rožmberk  
je největším rybníkem v ČR) a vodních kanálů s 45 km 
dlouhou páteřní Zlatou stokou. Soustava je současně 
s ochranou na národní úrovni (KP, NKP) zařazena na 
Indikativním seznamu ČR pro zápis na Seznam světo- 
vého dědictví. Unikátem mezi jednotlivostmi je nádrž 
Jordán (KP), vybudovaná jako zdroj vody pro město 
Tábor už koncem 15. století. Jde o jednu z nejstarších 
umělých nádrží pro zásobování vodou ve střední Evropě 
(Památkový katalog, 2022; Třeboňská rybniční krajina).

Zatímco u zděných přehrad rozhodovala o památ- 
kové ochraně především hodnota architektonická,  
u betonových je chráněn typologický unikát. Přehra- 
da Fláje (KP), vystavěná v letech 1951–1963, je jedi- 
nou pilířovou přehradní hrází v České republice  
a zároveň jedinou památkově chráněnou betonovou 
přehradou. 

Sporadicky jsou chráněny také zemní přehrady.  
Pro hodnoty architektonické je jako součást funkčního 
celku přehrady a úpravny vody (včetně souboru obyt-
ných domů) památkově chráněna přehrada Fryšták  
z roku 1938 (KP). Raritou je protržená přehrada na říčce 
Bílá Desná, z níž je dochováno torzo hráze a kamenná 
manipulační věž (KP) (Památkový katalog, 2022; Broža 
a kol., 2005).

Obr. 3-2 Třeboň-Stará Hlína, rybník Vítek. Hráze rybní- 
ků osazené stromy spoluutváří obraz krajiny v okolí 
Třeboně (foto Michaela Ryšková, 2022).

Velké vodní nádrže – přehrady – jsou v památkovém 
fondu zastoupeny převážně tížnými zděnými přehrada- 
mi. Chráněny jsou dvě nejstarší zděné přehrady Ma- 
riánské Lázně a Jevišovice z 80. let 19. století. Mladší 
příklady z přelomu 19. a 20. století zastupují přehrady 
Harcov (KP), Mšeno (KP), Pařížov (KP) nebo Les Králov- 
ství (KP, NKP), budované pro ochranu před povodněmi, 
dále vodárenské přehrady Janov (KP) a Jezeří (KP) nebo 
Bystřička (KP), vystavěná se záměrem napájení připra-
vovaného kanálu Labe–Odra–Dunaj. Architektonické 
formy těchto kamenných staveb byly významně ovliv- 
něny historizujícími architektonickými styly s četnými 
reminiscencemi na hradební věže a pevnostní forti-
fikační prvky, jichž se zbavovaly velmi pozvolna. Nej- 
mladší fázi těchto zděných přehrad zastupuje v památ-
kovém fondu jediná, modernisticky střídmá přehrada 
Sedlice z let 1921–1927 (KP).

Obr. 3-3 Přehrada Fláje (KP) (foto Viktor Mácha, 2020).

Obr. 3-4 Přehrada Bílá Desná (KP), vystavěná v letech 
1911–1915 a protržená rok po dokončení (foto Viktor 
Mácha, 2020).
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Početnou skupinu památkově chráněných vodohos- 
podářských objektů tvoří objekty související se záso- 
bováním sídel vodou – s vodárenstvím. Jsou chráně- 
ny v naprosté většině jako jednotlivosti, bez vazby  
k funkčním celkům, jichž byly součástí. Nejpočetněji 
jsou zastoupeny už zmíněné kašny, dále pak studny, 
vodárenské věže a věžové vodojemy. 

Vodárenské věže spolu s kašnami reprezentují obdo- 
bí zásobování vodou z veřejných vodovodů vymezené 
polovinou 14. až 1. polovinou 19. století. Voda byla ze 
zdroje čerpána pomocí čerpadel poháněných vodními 
koly do nádrží vodárenských věží, odkud pak samo- 
spádem plnila kašny (veřejné i soukromé). Zatímco 
čerpací stanice s vodními koly zanikly, kašny a vodáren-
ské věže zůstaly v mnoha případech zachovány a tvoří 
nedílnou součást obrazu historických jader řady měst. 
Z památkově chráněných vodárenských věží (KP) lze 
uvést známé pražské věže Novoměstskou Šítkovskou, 
Staroměstskou, Malostranskou Petržílkovskou a Novo- 
městskou Novomlýnskou. Na rozdíl od těchto samo-
statně stojících věží se jiné staly součástí městských 
opevnění (vodárenské věže v Mělníku, Táboře, Plzni  
a jinde) (Jásek a Beneš, 2000; Metodika, 2021). S nádrží 

Obr. 3-5 Praha, Novoměstská Šítkovská vodárenská věž (KP) z lomového kamenného zdiva s pískovcovým obkladem 
byla postavena v letech 1588–1591 spolu s mlýny a brusírnou nástrojů. Strojovna čerpací stanice přiléhala na severní 
straně. Tvar střechy získala věž roku 1651. Provoz ukončila v roce 1881, roku 1926 byla odkoupena spolkem Mánes, 
mlýny byly zbořeny a na jejich místě postavena budova a výstavní síň (foto Michaela Ryšková, 2022).

Jordán, zmiňovanou výše jako zdroj vody pro město 
Tábor, je spojena renesanční vodárenská věž (KP). Voda 
do její nádrže byla vytlačována čerpací stanicí pohá- 
něnou vodním kolem, nacházející se u hráze Jordánu 
(Vávra, 1913; Metodika, 2021). 

Obr. 3-6 Srch, zemní vodojem (KP) (foto Michaela Ryš- 
ková, 2022).



Navazující fáze vývoje vodárenských systémů, spo-
jená s využitím parní energie pro čerpání vody a budo- 
váním centrálních městských vodáren, zahrnuje období  
2. poloviny 19. a počátku 20. století. Objevy v oblasti 
hygieny a snaha o zlepšení kvality pitné vody vedly  
k zavádění prvních filtrací. Voda byla z úpravny čerpá- 
na do zemních a věžových vodojemů a dále rozváděna 
na jednotlivá odběrná místa. Památkově chráněné 
soubory tohoto období reprezentuje například dnes již 
nefunkční Vršovická vodárna, navržená architektem 
Janem Kotěrou v letech 1906–1907 (KP), nefunkční 
znojemská vodárna nebo budovy stále provozované  
(a po technologické stránce modernizované) vodárny  
v ostravské Nové Vsi z počátku 20. století (KP). Techno- 
logie úpraven dochovány a chráněny nejsou (Památkový 
katalog, 2022).

Dochované parní čerpací stanice byly zpravidla upra- 
veny pro nové využití a jejich stroje byly zlikvidovány. 
Výjimkou je vybavení parní čerpací stanice v olomouc- 
kých Chválkovicích z roku 1889 (KP). Ležaté dvouválcové 
sdružené parní stroje byly určeny k pohonu plunžrových 
dvojčinných pump. Bohužel dvouplamencové kotle 
Tischbein, jež strojům dodávaly páru, byly po ukončení 
provozu v roce 1960 zlikvidovány a komín kotelny 
zbořen (Úpravna vody Černovír).

Reprezentativní funkci tehdejších vodárenských 
systémů převzaly především věžové vodojemy. Většina  
z nich byla kvalitně architektonicky pojednána v sou-
dobých architektonických stylech a v mnoha případech 

Obr. 3-7 Olomouc, parní čerpací stanice Chválkovice, 
vystavěná roku 1889 na kvalitním zdroji podzemní 
vody mezi Chválkovicemi a Černovírem pro zásobo- 
vání města Olomouc. V provozu byla do roku 1960. 
Zachována a památkově chráněna je strojovna vyba- 
vená původními parními stroji (KP), vybavení kotelny 
bylo zlikvidováno. Při příležitostných prohlídkách  
jsou parní stroje poháněny stlačeným vzduchem  
(foto Michaela Ryšková, 2022).

Obr. 3-8 Olomouc, dvoukomorový zemní vodojem  
z cihelného zdiva, vystavěný spolu s parní čerpací  
stanicí ve Chválkovicích na cca 8 km vzdáleném  
Tabulovém vrchu. Na rozdíl od čerpací stanice není 
památkově chráněn (foto Michaela Ryšková, 2022).

Obr. 3-9 Brno, bývalá parní čerpací stanice na Špil-
berku (KP), vybudovaná spolu se zemním vodojemem 
vloženým do bastionu hradební pevnosti, je dnes 
chráněna jako součást zahradnictví v areálu hradu 
Špilberk (foto Michaela Ryšková, 2021).

byla jejich podoba svěřena renomovaným architektům, 
jako např. Janu Kotěrovi v Praze (KP) a Třeboni (bez pa- 
mátkové ochrany), Osvaldu Polívkovi v Nymburce (KP), 
Josefu Gočárovi v Lázních Bohdaneč (bez památkové 
ochrany) nebo později Františku Jandovi v Kolíně, Jaro- 
měři a Nymburce (KP).

Další vodárenské objekty jsou zastoupeny v řádech 
jednotek – vodovody (např. Košíře, Vidoule, Jemnice), 
akvadukty (v Sezemicích, České Kamenici), cisterny,  
prameniště, pumpy, studánky aj. Pod vodárny jsou  
z hlediska typologického nesystémově zahrnuty také 
tzv. drážní vodárny, které nebyly budovány pro záso- 
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Obr. 3-10 Třeboň, věžový vodojem městské 
vodárny z roku 1909 je dílem arch. Jana 
Kotěry (bez památkové ochrany). Pro Tře-
boň byl upraven starší návrh Vršovické vo- 
dárny, realizovaný v pražské Michli v letech 
1906–1907 (foto Michaela Ryšková, 2022).

Obr. 3-11 Jaroměř, věžový vodojem z roku 
1928 (KP), postavený podle návrhu arch. 
Františka Jandy, byl vybudován v rámci 
vodárenského systému, který pro město 
navrhl Ing. Jan Vladimír Hráský (foto 
Michaela Ryšková, 2022).

Obr. 3-12 Praha, úpravna vody Podolí z let 1929–1931 
a 1959–1962 (KP) je dílem arch. Antonína Engela,  
prof. Bedřicha Hacara a prof. Františka Kloknera. Jižní 
průčelí z druhé fáze výstavby úpravny zdobí soubor 
soch znázorňující Vltavu a její přítoky (foto Michaela 
Ryšková, 2022).

bování sídel, ale pro provoz parostrojní železnice), např. 
v Ostroměři, Netolici, Kasejovicích nebo Skalici nad 
Svitavou (vše KP) (Památkový katalog, 2022).

Nejmladší (a dosud trvající) vodárenské období je  
charakterizováno komplexními vodárenskými systémy 
a soustavami a produkcí kvalitní pitné vody s vícestup- 
ňovou úpravou. Parní pohon byl nahrazen elektrickým. 
V památkovém fondu je zastupují především architek-
tonicky, urbanisticky a umělecky hodnotné budovy 
úpraven vody. Významným příkladem je soubor budov 
úpravny vody v pražském Podolí (KP), vystavěný ve  
dvou fázích v letech 1929–1931 a 1959–1962 (Švácha, 
1994; Jásek a kol., 2014). Hodnoty zde leží především 
v rovině autenticity hmoty, formy a funkce, v jednot-
ném honosném architektonickém pojetí a pokrokové 
konstrukci haly filtrace. Stavba po modernizaci tech-
nologie znovu slouží svému původnímu účelu. Průběžně 
modernizována je také úpravna vody ve Vítkově- 
-Podhradí vystavěná v 50.–60. letech 20. století, která 
je chráněna zejména kvůli reliéfům Vincence Ma- 
kovského zdobícím její průčelí (Borovcová, 2011).



Rozvoj stokování a prvních systémů mechanického 
čištění odpadních vod souvisí podobně jako snaha  
o zajištění dostatečného množství kvalitní (pitné) vody 
s industrializací měst v průběhu 19. století a s tzv. sa- 
nitární krizí. Pokroková zjištění v oblasti hygieny vedla 
města ke stokování odpadních vod a k prvním techno- 
logiím jejich mechanického čištění. Na rozdíl od vodá- 
renských systémů tohoto období je příkladů stokování 
a čistírenství dochováno jen velmi málo. V ČR je docho-
vána pouze jediná čistírna odpadních vod z 1. poloviny 
20. století – stará čistírna odpadních vod v pražské 
Bubenči. Jde zároveň o jeden z mála dochovaných 
příkladů v evropském prostoru a jeho hodnota je posí- 
lena skutečností, že Praha na sklonku 19. století nepři- 
stoupila pouze ke stokování (jako řada jiných velkých 
měst), ale systém svodu odpadních vod zakončila 
výstavbou mechanické čistírny (Jiroušková, 2016). 
Mimo ochranu na národní úrovni (KP, NKP) je bubeneč- 
ská čistírna také zařazena na Indikativní seznam ČR  
pro zápis na Seznam světového dědictví. Zajímavostí  
a druhou chráněnou památkou je odvodňovací systém 
města Slavonice (KP), budovaný jako nejnižší úroveň 
historického podzemí v 13. až 17. století (Památkový 
katalog, 2022).

Z děl sloužících k dopravě vody nebo nákladu (tzv. 
vodní cesty) je památkově chráněno přibližně 80 ob- 
jektů. Jde o vodní kanály, jezy, zdymadla, akvadukty, 
lodní přístavy atd. Významnými a současně památkově 
chráněnými příklady historicky i technicky cenných sys- 
témů jsou plavební kanály Schwarzenberský a Vchynic- 
kotetovský, budované pro plavení dřeva ze šumavských 
lesů. Schwarzenberský plavební kanál (KP, NKP), vyty- 

čený roku 1775, byl vystavěn ve dvou fázích v letech 
1789–1793 a 1821–1823. O málo mladší Vchynickote-
tovský kanál (KP) byl budován v letech 1799–1801 pro 
spojení řek Vydra a Křemelná (Dvořák, 2000; Památko- 
vý katalog, 2022). Naproti tomu Blatenský vodní příkop 
(KP, NKP, Seznam světového dědictví) byl primárně 
určen přepravě vody, která sloužila k pohonu důlních 
čerpadel, stoup apod., ale také pro technologické  
účely (třídění) v souvislosti s těžbou rud v okolí Horní 
Blatné a Božího Daru. Je cenný dlouhou kontinuitou 
provozu – zmiňován je již v 16. století a jeho provoz byl 
ukončen až ve 20. století. Nejstarší dochované kon-
strukce pocházejí zřejmě z 18. století (Metodika, 2021).

Úpravy vodních toků zastupují také četné jezy a na 
splavných řekách také plavební komory, zdymadla,  
jež jsou mnohdy chráněny spolu s vodními elektrár-
nami, pro které byly budovány. 

Příkladem těchto památkově chráněných funkčních 
celků je stupeň Poděbrady (KP, NKP), zahrnující vodní 
elektrárnu, jez a plavební komoru, vybudovaný v letech 
1914–1924. Celek je chráněn pro vysokou hodnotu 
architektonickou (soubor je dílem architekta Antonína 
Engela), ale také přítomnost původních soustrojí s Fran- 
cisovými turbínami. Jde o charakteristický příklad,  
kde k památkové ochraně vedla kombinace kvalitního 
architektonického konceptu a původního dochované- 
ho vybavení (též např. vodní elektrárna Háj u Třeštiny, 
Kroměříž, Miřejovice, Rudolfov, vše KP) (Památkový 
katalog, 2022; Metodika, 2021). Dílčí modernizace, 
týkající se především elektrotechnické části a řídících 
mechanismů, zajišťují udržení kontinuity funkce při 
vyhovění požadavkům současného provozu.

Obr. 3-14 Poděbrady, jez, plavební komora a vodní 
elektrárna (KP, NKP), vystavěné v letech 1914–1924 
(foto Viktor Mácha). 

Obr. 3-13 Schwarzenberský plavební kanál (KP, NKP) 
pro plavení dřeva ze šumavských lesů. Pravidelná 
plavba trvala do roku 1891, na české straně se plavilo 
do roku 1961. Koryto kanálu je obloženo trámy, žulo- 
vými deskami nebo je tesáno ve skále. Součástí jsou 
také křížení s potoky a cestami, tunely apod. (foto Eva 
Dvořáková).
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Plošná ochrana je uplatněna například u vodohospo- 
dářských objektů souvisejících s těžbou a zpracováním 
rud v krajinných památkových zónách v Krušnohoří. 
Řada objektů je také součástí městských a vesnických 
památkových zón (kašny, vodárenské věže, studny, 
náhony aj.) 

3.2	 VODOHOSPODÁŘSKÉ	SYSTÉMY	
	 ZAPSANÉ	NEBO	NOMINOVANÉ	
	 K	ZÁPISU	NA	SEZNAM	SVĚTOVÉHO	
	 DĚDICTVÍ	

K nejstarším památkám UNESCO náleží starověké 
vodohospodářské systémy, které reprezentuje například 
vodní systém íránského města Shusthar, jehož počátky 
spadají zřejmě do 5. století př. n. l. Sestával ze dvou 
odbočovacích kanálů, které přiváděly vodu z řeky  
Karun a umožnily hospodaření na ploše cca 40 000 ha. 
Voda sloužila k zásobování užitkovou vodou, pro zavla- 
žování, k pohonu mlýnů, pro rybí farmy a také k obraně 
města. Byl zřejmě ovlivněn mezopotámskými a řím-
skými vodními systémy a jordánskou Petrou. Systém 
byl dlouhodobě budovaný a udržovaný, z velké části 
zachovaný a jeden z kanálů je stále užívaný (Shushtar 
Historical Hydraulic System, UNESCO). 

Takzvané kanáty, tj. systémy sestávající z řady verti- 
kálních šachet (studní) propojených mírně se svažují- 
cím tunelem, který přivádí vodu gravitací často na velké 
vzdálenosti z pohoří, z podzemních zdrojů a pramenů, 
představují samostatný typ systémů pro zásobování 
vodou v suchých oblastech Blízkého východu a Asie. 
Na Seznamu světového dědictví zastoupeny několika 
příklady – Perský kanát v Íránu (The Persian Quanat, 
UNESCO), Zavlažovací systémy Aflaj v Ománu (Aflaj  
Irrigation Systems of Oman, UNESCO) aj. 

Zastoupeny jsou také vodní systémy římského obdo- 
bí a jejich ikonické stavby – akvadukty. K nejznámějším 
z nich patří akvadukt ve španělské Segovii, nebo ve 
francouzském Pont du Gard. Oba byly na Seznam světo- 
vého dědictví zapsány bez vazby k vodohospodářskému 
systému, jehož byly součástí. Akvadukt v Segovii je 
zapsán jako součást historického města, druhý v Pont 
du Gard jako samostatný objekt (Old Town of Segovia 
and its Aqueduct, UNESCO; Pont du Gard Roman Aque-
duct, UNESCO).

Středověké systémy zásobování vodou reprezentuje 
například německý klášterní komplex Maulbronn 
(Maulbronn Monastery Complex, UNESCO). Komplex-
ní pohled na hospodaření s vodou přináší Vodohos- 
podářský systém města Augsburg v širokém rozpětí 
časovém i tematickém. Jeho součástí jsou vodárenské 
systémy od středověku po 19. století, doklady tech-

nických inovací v oblasti vodního inženýrství i využití 
vody pro energetické účely, přičemž kvalitní a stále  
se rozvíjející systém hospodaření s vodou se stal zá- 
kladem dlouhodobého rozvoje a prosperity města 
(Water Management System of Augsburg, UNESCO; 
Höhmann, Daube, Kaiser, 2017). Z novodobých vodá- 
renských systémů aspiruje na zápis na Seznam světo- 
vého dědictví například trojice vodárenských věží Abraj 
Al-Kuwajt (Abraj Al-Kuwajt, UNESCO), které vznikly  
v 70. letech 20. století jako součást vodárenského  
systému, postaveného na úpravě slané vody. 

Vodohospodářské objekty jsou také součástí sytémů, 
které byly budovány v souvislosti s těžbou. Objekty  
pro odvádění vod z důlních děl kanály, tunely, štolami 
nebo zařízení pro čerpání důlních vod jsou součástí 
vodohospodářského systému Horní Harz (Mines of 
Rammelsberg, UNESCO), důlních systémů Tarnowskie 
Góry (Tarnowskie Góry, UNESCO) a Banská Štiavnica 
(Historical Town of Banská Štiavnica, UNESCO), hornické 
krajiny Cornwallu a Západního Devonu (Cornwall and 
West Devon Mining Landscape, UNESCO) nebo mon- 
tánní krajiny Krušnohoří (Erzgebirge/Krušnohoří Mining 
Region, UNESCO). 

Na Seznamu světového dědictví jsou zařazeny také 
kanály a jejich systémy určené k lodní dopravě, z nichž 
je možno uvést Velký kanál, tj. síť kanálů budovanou  
od 5. století př. n. l., která ve 13. století spojovala pět 
čínských povodí kanály o délce 2 000 km, nebo 18 km 
dlouhý kanál s akvaduktem Pontcysyllte z počátku  
19. století, přičemž odlehčené monumentální formě 
akvaduktu přispělo inovativní využití železa a litiny 
(Grand Canal, UNESCO; Pontcysyllte Aqueduct and  
Canal, UNESCO).

Na Seznam světového dědictví jsou zapsány také 
specifické holandské systémy k čerpání vody (včetně 
jejich pohonu), vyvinuté pro ochranu území nacházejí- 
cích se částečně pod úrovní hladiny moře (Dutch Water 

Obr. 3-15 Segovia, akvadukt, dobová pohlednice 
(archiv autorky).



Defence Lines, UNESCO): síť větrných mlýnů Kinderdijk- 
Elshout (Mill Network at Kinderdijk-Elshout, UNESCO), 
včetně hrází, nádrží, přečerpávacích stanic atd., dále 
stále funkční parní čerpací stanice Ir. D. F. Woudagemaal 
(D. F. Wouda Steam Pumping Station) z roku 1920,  
nebo protizáplavové systémy o délce cca 200 km,  
vystavěné v letech 1815–1940, chránící hlavní ekono- 
mickou a správní část Holandska a Amsterdam před 
vodou řízeným a dočasným zaplavením poldrů po  
obvodu obranné linie.

Využití vody k výrobě energie reprezentuje na Sezna- 
mu světového dědictví průmyslové dědictví norských 
měst Rjukan a Notodden. Industrializace odlehlých 
oblastí byla spojena s využitím bohatých vodních zdro-
jů k výrobě elektrické energie a omezené možnosti 
jejího dálkového přenosu vedly k rozvoji energeticky 
náročných průmyslových odvětví přímo v místě vzniku. 
Vodní elektrárny Vemork a Såheim z let 1911 a 1915 
byly v době uvedení do provozu nejvýkonnějšími na 
světě. Jejich energie byla v místě využita k výrobě umě- 
lých hnojiv. Mimo elektrárny a související vodní díla 
jsou chráněny také navazující dopravní systémy a so-
ciální infrastruktura (Taugbøl, 2016; Rjukan–Notodden 
Industrial Heritage Site, UNESCO).

Vodohospodářské objekty a systémy České republiky 
byly dosud na Seznam světového dědictví dosud zařa-
zeny pouze jako součást širších celků. Průmyslové dě-
dictví zastupuje jen nejnovější položka Hornický region 
Erzgebirge / Krušnohoří (společná nominace ČR a Ně- 

mecka) s vodními díly pro těžbu a úpravu rud, jehož sou- 
částí je například výše uvedený Blatenský vodní příkop. 
Častěji jsou vodohospodářské objekty součástí zámec- 
kých areálů a kulturní krajiny, jako např. v areálu Zámku 
Lednice (vodárna, akvadukt, malá vodní elektrárna, 
přístaviště, kašna a rybníky), v Zahradách a zámku  
v Kroměříži (rybníky), v Historickém centru Telče (rybní- 
ky) nebo v souboru Krajina pro chov a výcvik ceremoniál-
ních kočárových koní v Kladrubech n. L. (vodojem) aj. 

Na Indikativním seznamu České republiky na zápis 
do Seznamu světového dědictví je zařazena stará čistír-
na odpadních vod v pražské Bubenči a soubjor umělých 
vodních toků a rybníků Třeboňské rybníkářské dědic- 
tví (Památkový katalog, 2022).

3.3	 ZÁVĚR

Ačkoli památkový fond obsahuje zástupce všech 
typologických skupin vodohospodářských objektů, je 
jejich zastoupení nevyrovnané a nereprezentuje dosta- 
tečně jednotlivé vývojové fáze, ani zapojení jednot-
livých objektů ve funkčních celcích a vyšších systémech. 
Snaha o nápravu této nerovnováhy vedla ke zpracování 
metodiky klasifikace a hodnocení objektů vodního 
hospodářství z pohledu památkové péče, která poskytu-
je základní orientaci v tématu, typologický přehled 
vodohospodářských objektů i nezbytná kritéria pro 
stanovení jejich památkové hodnoty (Metodika, 2021).

Obr. 3-16 Rjukan–Notodden, vodní elektrárna Såheim (foto Michaela Ryšková, 2015).

HODNOCENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ  
Z POHLEDU PAMÁTKOVÉ PÉČE  l  MICHAELA RYŠKOVÁ 
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