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Vodní režim v urbanizované krajině 

Autoři: Vladimír Mana1, Leszek Trzaski2 

 

Abstrakt: 

Článek je krátkým zamyšlením nad problematikou managementu vodního režimu 
v urbanizovaných oblastech a nad fenoménem rizika nedostatku vodních zdrojů 
v následujících desetiletích. Autoři naznačují cestu k zavedení udržitelného managementu 
vodního režimu povodí v urbanizovaných oblastech. Současně je v textu otevřena diskuse o 
nutnosti výzkumu v oblasti managementu vodního režimu a o jeho souvislostech s globálními 
klimatickými změnami. 

 

Klíčová slova: 
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Text: 

Česká republika je občas označována jako střecha Evropy. Důvodem není vysoká nadmořská 
výška ani výrazně typický charakter krajiny, jako je tomu v případě jiných krajin světa. 
Důvodem je skutečnost, že zde pramení dvě významné evropské řeky Labe a Odra, které 
společně s řekou Moravou odvádějí vodu prakticky z celého území naší republiky. Žádná 
větší řeka, snad jenom 
s výjimkou Dyje v nejjižnější 
části Moravy, k nám nepřivádí 
vodu ze sousedních států. 
Veškerá voda, kterou máme 
v naší krajině k dispozici, padá 
na naše území ve formě 
dešťových nebo sněhových 
srážek.  

Dosavadní průměrné úhrny 
srážek a fungující systém 
zásobování obyvatelstva vodou 
vytvářejí ve společnosti pocit, 
že Česká republika není 
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ohrožena nedostatkem kvalitních vodních zdrojů. Přitom v globálním celosvětovém měřítku 
jsou nedostatkem kvalitní pitné vody postiženy více jak dvě pětiny lidské populace a trend 
ukazuje na postupné zhoršování současného stavu (OECD, 2008).  

Hospodaření s vodou a změna přístupů při činnostech ovlivňujících vodní režim v krajině se 
stává zásadním politickým tématem v mnoha Evropských zemích. V zásadě jsou v této 
souvislosti diskutována dvě hlavní témata – nedostatek vodních zdrojů a ochrana před 
ničivými účinky povodní. Stále častěji se přitom hovoří o souvislostech změn vodního režimu 
v krajině se změnami klimatickými, a to jak na globální, tak na kontinentální i regionální 
úrovni.  

V České republice bychom měli při diskuzi o vodním režimu krajiny specificky posuzovat 
krajinu urbanizovanou, která na rozdíl od ostatních typů kulturní a přírodní krajiny vykazuje 
mnoho zvláštních charakteristik. Co vlastně rozumíme pod pojmem „urbanizovaná krajina“? 
Jedná se o jeden ze čtyř základních funkčních typů současné kulturní krajiny, který z hlediska 
využití území (land use) zahrnuje městské a venkovské zastavěné plochy v intravilánech, 
výrobní plochy, rekreační zástavby chatových osad, silnice, dálnice, železnice, plavební 
kanály, umělé vodní plochy, těžební a devastované areály. Koncentrace tohoto typu krajiny 

je v rámci České republiky 
velmi proměnlivá.  

Ostatní typy kulturní krajiny 
jsou v České republice 
v řadě případů z hlediska 
vodního režimu také 
významně narušeny. Tímto 
problémem se nicméně 
budeme zabývat až 
v některé z následujících 
statí. V tomto příspěvku se 
zaměříme na problematiku 
urbanizované krajiny. 

Nejvýrazněji se vliv 
urbanizované krajiny na 

vodní režim projevuje v oblastech s vysokou koncentrací lidských sídel a souvisejících 
urbanizovaných ploch. Vedle největších českých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a další) 
patří v České republice k takovým oblastem především Ostravsko Karvinská aglomerace 
v Moravskoslezském kraji a významné části Ústeckého a Karlovarského kraje.  Tyto oblasti 
jsou vedle malého podílu přírodních ploch charakteristické mimo jiné také vyšší průměrnou 
teplotou a nižší vlhkostí prostředí. Současně je potřeba upozornit na skutečnost, že právě 
v těchto oblastech žije více jak třetina všech obyvatel České republiky.  

V rámci urbanizovaných krajin můžeme ještě rozlišovat krajiny devastované (např. jako 
důsledek hornických činností) a krajiny souvisle zastavěné (např. centra velkých měst). 
V případě devastovaných krajin je možné dosáhnout pozitivní změny správným provedením 
rekultivačních opatření. V případě souvisle zastavěných území jsou možnosti pozitivních 
změn významně redukované, nicméně také existují. 
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Čím souvisleji je krajina zastavěna zpevněnými plochami, budovami a dalšími objekty, tím 
větší hodnotu mají zbývající nezastavěné plochy a funkční přírodní prvky v území. Všechny 
nezastavěné plochy, vodní plochy a přírodní prvky ovlivňují nezastupitelným způsobem vývoj 
mikroklimatu v dané oblasti. Dosavadní postupy při urbanizaci malých i velkých oblastí 
bohužel směřovaly pouze jedním směrem – směrem k rychlému odvodnění a vysušení 
oblastí, ve kterých žije stále více lidí. Tento postup jde přímo proti základním fyziologickým 
nárokům lidského organismu. Uvědomme si, oč lépe se v létě cítíme v parku či v zahradě, 
v blízkosti vodních nádrží nebo vodních toků, než na vybetonovaném náměstí či parkovišti. 
Ten fyzický pocit nám dává jasně najevo, co je lidskému organismu prospěšnější.  

Distribuce sluneční energie probíhá v přírodním prostředí zcela jinak, než v prostředí 
urbanizovaném. Poměr tepla a vlhkosti, které se dostávají zpět do prostředí, je v obou 
uvedených případech prakticky opačný. Zjednodušeně bychom mohli říct, že „půda se potí 
prostřednictvím rostlin“ (Kravčík, a další, 2007). Odstraněním volných ploch porostlých 
rostlinami, odstraněním vodních ploch a vody z prostředí, ve kterém žijeme, dosáhneme 
postupného zvyšování průměrné teploty a snižování průměrné vzdušné vlhkosti. 
Odstraňujeme si tak přirozené „klimatizační systémy“, které ve svých bytech nahrazujeme 
elektrickými klimatizacemi a zvlhčovači vzduchu. 

Řešením popsaného stavu a současného negativního trendu je změna dosavadního přístupu 
k managementu vodního režimu v urbanizovaných oblastech. Bohužel se nejedná o 
jednoduchý úkol. Musíme si uvědomit, že vedle často komplikovaných vlastnických vztahů 
v konkrétním území je součástí tohoto systému managementu také správa vodních toků a 
správa vodovodních a kanalizačních systémů. Důležitý je systémový přístup k managementu 
povodí a spojení doposud oddělených postupů při správě jednotlivých částí povodí. 
Nezastupitelnou roli v tomto případě musí hrát městská a obecní zastupitelstva. Úloha 
státních správců (správci vodních toků apod.) je bohužel pro tyto potřeby vymezena příliš 
„úzce“ a nelze očekávat, že by kompetentní organizace v tomto směru konaly nad rámec 
zákonem daných povinností. 

Zavedení udržitelného managementu vodního režimu v urbanizovaném povodí je možné 
zjednodušeně popsat schématem uvedeným na níže uvedeném schématu č.1. Klíčovými 
body úspěšné implementace nového managementu jsou:  

 podrobná analýza aktuálního stavu povodí,  

 analýza existujících nebo potenciálně možných bariér implementace managementu 
vodního režimu povodí, 

 převzetí řídící úlohy celého procesu reprezentacemi měst a obcí, 

 vytvoření a synchronizované uplatňování vzájemně souvisejících nástrojů správy 
vodních toků a nakládání s dešťovými vodami, 

 vytvoření nástroje dlouhodobého monitoringu stavu povodí z hlediska kvantity a 
kvality vod,  

 zajištění finančních zdrojů a finančních nástrojů. 

Mezi zásadní přínosy udržitelného managementu vodního režimu patří nejenom dosažení 
lepšího hospodaření s vodními zdroji a zajištění závazků vyplývajících z rámcové směrnice o 
vodní politice. (EU, 2000) Významným přínosem je pozitivní změna hydrologických poměrů 
krajiny, které mají přímou vazbu na tzv. „malý vodní cyklus“ území. V konečném důsledku je 
pozitivní ovlivnění malého vodního cyklu cestou k zastavení dlouhodobého vysušování a 
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s tím souvisejícího ohřívání urbanizované krajiny a současně cestou ke zmírňování 
současných projevů klimatických změn. Otázka, do jaké míry může být dlouhodobé 
vysušování krajiny významnou příčinou v posledních letech pozorovaných a často 
diskutovaných „klimatických změn“, by se měla stát bezodkladně předmětem vědeckých 
prací. Je možné, že nás seriózní vědecké odpovědi na tuto otázku přesvědčí o doposud pouze 
naznačované možnosti, že dlouhodobé narušení malého vodního cyklu je významnější 
příčinou globálních klimatických změn, než emise skleníkových plynů. (Kravčík, a další, 2007) 

Bez ohledu na souvislost s globálními klimatickými změnami je udržitelný management 
vodního režimu důležitou součástí zodpovědného přístupu současné generace k ochraně 
vodních zdrojů. Nenajdeme-li v nejbližší době vůli a prostředky změnit dosavadní přístupy, 
které naši krajinu dlouhodobě zbavují vodních zdrojů, stane se nedostatek vody pro Českou 
republiku podobným problémem, jakým je již dnes pro řadu jihoevropských zemí. 
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Schéma č. 1 

 

Udržitelný management vodního režimu v urbanizovaných povodích 

(zjednodušené schéma) 

Leszek Trzaski, Vladimír Mana 
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Dílčí programy a projekty systému udržitelného managementu povodí 

- ODBORNÉ A ORGANIZAČNÍ NÁSTROJE PRO 
PŘÍPRAVU A REALIZACI NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

- MONITORING 
- SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE ADMINISTRACE PLÁNU 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 
- NÁSTROJE STÁLÉ INFORMOVANOSTI O 

EKOLOGICKÉM STAVU POVODÍ 

- NÁVRH HLAVNÍCH CÍLŮ SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ 
- NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

V POVODÍ 
- NÁVRH UDRŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ VODNÍCH 

ZDROJŮ 
- NÁVRH VÍCELETÉHO MONITORINGU STAVU POVODÍ 

-  

- VYTVOŘENÍ STÁLÉ PRACOVNÍ SKUPINY 
- PŘESNÉ VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO POVODÍ 
- VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ 

INFORMACÍ 
- VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU POVODÍ 

Z HLEDISKA KVALITY I KVANTITY VOD 

- ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH INFORMACÍ (DEFINICE BARIÉR, 
DOSTUPNOST FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ad.) 

- RÁMCOVÉ VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
- DEFINOVÁNÍ VLASTNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH 

VZTAHŮ 
- VÝBĚR ŘÍDÍCÍHO SUBJEKTU 
- VÝBĚR ADMINISTRÁTORA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 


