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Revitalizace a ochrana malých vodních toků  

v urbanizovaných oblastech 

(říjen 2008) 

 

Úvod 

Problematika malých vodních toků v urbanizovaných oblastech zasahuje významným způsobem do 

života většiny obyvatel České republiky. V této republice žije v současné době ve městech více jak 

74 % obyvatel. Vzhledem k průměru v Evropské unii a vzhledem k jednoznačnému trendu 

posledních desetiletí je velice pravděpodobné, že v dohledné době bude žít ve městech více jak 80 

% obyvatel naší republiky. Většina z těchto obyvatel je přímo nebo nepřímo konfrontována 

s problematikou ochrany a využívání malých vodních toků. Z tohoto úhlu pohledu se nejedná o 

okrajovou problematiku.  

Je několik významných důvodů, proč by se měly kompetentní úřady a organizace více než doposud 

zabývat problematikou malých vodních toků v urbanizovaných oblastech. 

 

Důvod první – ochrana vod a vodního prostředí 

Povinnosti vyplývající z Rámcové směrnice o vodní politice
1
 jsou důležitým a dlouhodobým 

závazkem České republiky. Dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického 

potenciálu vodních útvarů by nemělo být vnímáno jako zbytečný výmysl evropského 

byrokratického aparátu, ale jako příležitost k ozdravění životního prostředí všech obyvatel.  

Zdravý vodní tok není jenom voda, ze které jsme chemickými nebo biologickými procesy odstranili 

odpadní látky. Za zdravý vodní tok můžeme považovat koryto nebo celé řečiště, které se svým 

stavem blíží stavu přirozenému, neboli takovému, který by v daném místě existoval, nebylo-li by 

povodí ovlivňováno činností člověka. Pro kvantifikaci takového stavu je nezbytné zvolit vhodnou 

stupnici, stejně jako je nezbytné zavedení funkční metodiky monitoringu a posuzování skutečného 

stavu vodních toků.  

Pozornost, věnovaná velkým vodním tokům, je pochopitelná vzhledem k rizikům, která představují 

povodně pro životy a majetek obyvatel. Nemělo by však docházet k příliš jednostrannému 

upřednostňování protipovodňových aspektů a aktivit správců vodních toků před dalšími aktivitami, 

které znamenají ochranu významných ekologických funkcí vodních toků. Vyvážený přístup při 

správě vodních toků je předpokladem správné péče o vodní toky.  

 

                                                           
1
 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky 
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Důvod druhý – adaptace na probíhající klimatické změny 

Urbanizované prostředí je specifické vysokým podílem zpevněných a nepřírodních ploch a 

zrychleným odtokem srážkové vody z území. Kanalizační systémy v současné době ve většině 

případů odvádějí dešťovou vodu, která dopadne na střechy budov a na zpevněné plochy, přímo a co 

nejrychleji do vodních toků. Tím je území stále více zbavováno vody a stále více dochází k narušení 

tzv. malého vodního cyklu. Dlouhodobý nedostatek vody, který obyvatelstvo přímo nepociťuje, 

protože mají k dispozici vodu dovedenou do domácností vodovodními soustavami často z velmi 

vzdálených zdrojů, způsobuje postupné zvyšování teploty prostředí v urbanizovaných územích. 

Voda v přirozeném prostředí působí prostřednictvím malého vodního cyklu jako přirozená 

klimatizace, kterou v urbanizovaných oblastech, ve velkých městech, na sídlištích, nahrazujeme 

v posledních letech stále častěji klimatizací elektrickou, čímž ještě více zvyšujeme energetickou 

náročnost lidského bydlení a zprostředkovaně tak přispíváme k větší zátěži životního prostředí 

v místech, kde se energie vyrábí. Dokonalý „začarovaný kruh“. 

 Proto je potřeba změnit přístup k nakládání s dešťovou vodou v urbanizovaných oblastech a využít 

všechny možnosti, které umožní obnovit přirozené fungování malého vodního cyklu a zastaví 

oteplování území urbanizovaných území. 

 

Důvod třetí – zdraví obyvatel 

V současné době nemůžeme předpokládat, že by člověk dokázal žít v čistě přírodních podmínkách. 

Přesto má snad každý z nás osobní zkušenost, že mu kontakt s přírodou přináší prospěch v podobě 

odpočinku nebo, chcete-li, relaxace. Určitá míra přírodních prvků přítomná v našich obydlích, 

v okolí našich domů, v ulicích měst, ve kterých žijeme, je důležitá pro psychické i fyzické zdraví 

obyvatel. Nikdo snad nepochybuje o pozitivním působení vzrostlé zeleně na kvalitu ovzduší. Ale 

nejenom čistší ovzduší, nižší hluk a výše uvedený malý vodní cyklus jsou důvodem, proč bychom 

měli v urbanizovaných územích pracovat v maximální možné míře s přírodními prvky a se 

vzrostlou zelení. A nejsou to ani ptáci a další skupiny živočichů, pro které jsou tyto přírodní prvky 

domovem. Jsme to především my sami a naše zdraví. 

Dobrý psychický stav člověka je předpokladem jeho dobrého stavu fyzického a určitě se projevuje 

také na stavu celé společnosti v daném místě. Dobré mezilidské vztahy mohou stěží vytvářet 

podráždění jednotlivci, spíše se v takových územích setkáte s agresivitou a bezohledností. Tvoříme-

li uvnitř obydlených a urbanizovaných území přírodní prvky, připravujeme prostředí pro 

zdravějšího člověka a zdravější společnost. 

 

Hlavní překážky (bariéry) úspěšné revitalizace malých vodních toků 

Analýza celé řady tzv. revitalizačních projektů z posledního desetiletí na území Moravskoslezského 

kraje v České republice a Slezského vojvodství v Polsku ukazuje, že se většina z těchto projektů 
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potýká s podobnými problémy, že v obou státech existují velmi podobné překážky či bariéry 

úspěšné realizace projektů tohoto typu. Přehledná struktura hlavních skupin těchto bariér vypadá 

následujícím způsobem: 

 

 

 

Analýza dále jednotlivé bariéry pojmenovala a rozdělila podle příslušnosti do základních skupin. 

Analýza také identifikovala přítomnost bariér v České a Polské republice a jejich případný 

specifický výskyt na území Moravskoslezského kraje nebo Slezského vojvodství. 

 

Závěry 

Hledání cest, jak překonat či odstranit bariéry úspěšné revitalizace malých vodních toků 

v urbanizovaných oblastech, není jednoduchý úkol. Jedná se multidisciplinární proces, který 

vyžaduje vysoké odborné a především komunikační schopnosti. Efekty, které mohou být splněním 

tohoto úkolu dosaženy, mají vysokou společenskou hodnotu a dlouhodobý přínos pro generace 

našich dětí. 
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Stručné shrnutí: 

Příspěvek se zabývá problematikou ochrany a možné revitalizace malých vodních toků (povodí do 

100 km2) v silně urbanizovaných a průmyslových oblastech. Autor přitom vychází z vlastních 

zkušeností z oblasti severní Moravy a dolního Slezska. Příspěvek analyzuje hlavní překážky 

(bariéry) úspěšné revitalizace malých vodních toků v těchto oblastech. Příspěvek také naznačuje 

možná řešení problémů ve vazbě na povinnosti vyplývající z Rámcové směrnice o vodách. 

 

Summary: 

Revitalization and Protection of Small Rivers in Urbanized Areas 

The article is discussing the thematic of small rivers (catchment area upper 100 sq.km.) protection 

and possible revitalization in the high urbanized and industrial areas. In the article author present 

the experience from own praxis in the Nord Moravian and Upper Silesian region. The article 

analyses main barriers to successful revitalization of small rivers in this areas. The article also 

implies possible solving problems according to Water Framework Directive. 
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