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Global Water Partnership (GWP) byl založen v roce 1996. Je to mezinárodní síť otevřená 
všem organizacím, které se zabývají hospodařením, péčí, využíváním a ochranou vodních 
zdrojů, tj. vládním institucím vyspělých i rozvojových zemí, profesním asociacím, 
výzkumným institucím, nevládním organizacím a soukromému sektoru, agenturám OSN, 
mezinárodním bankám podporujícím rozvoj. GWP byl vytvořen na podporu Integrované 
ochrany a využívání vodních zdrojů (Integrated Water Resources Management – IWRM). 
Cílem IWRM je zabezpečení koordinovaného rozvoje, správy a využívání vodních zdrojů a 
s nimi souvisejících zdrojů zvyšováním hospodářského a společenského blahobytu bez toho, 
aby byl narušen trvale udržitelný rozvoj složek životního prostředí.  

GWP pomáhá prosazování principů IWRM vytvářením globálních, regionálních a národních 
fór s cílem podporovat různé subjekty při praktickém uskutečňování principů IWRM. Vedení 
GWP reprezentuje Technický poradní výbor (Technical Advisory Committee – TAC), což je 
skupina dvanácti mezinárodně uznávaných profesionálů a vědců se zkušenostmi v různých 
odvětvích vodního hospodářství. Tento výbor, jehož členové navíc pocházejí z různých 
oblastí světa, poskytuje odbornou podporu jiným složkám vedení GWP i celé organizaci. 
TAC byl pověřen vývojem analytického rámce vodohospodářského sektoru a návrhem 
činností, které napomohou prosazení udržitelného hospodaření s vodními zdroji. TAC je ve 
stálém kontaktu s Regionálními poradními technickými výbory (Regional Technical Advisory 
Committees – RTACs) z celého světa, aby usnadnil aplikaci IWRM na regionálních i 
národních úrovních. Předsedové RTACs se podílejí na činnosti TAC. Země střední a 
východní Evropy měly ustaven vlastní TAC se zkratkou CEETAC. Po změně organizační 
struktury na začátku roku 2002 je hlavním orgánem v regionu střední a východní Evropy 
GWP-CEE Council, ve kterém je zastoupen jeden zástupce z každé členské země. 

Celosvětové akceptování a následná aplikace IWRM vyžaduje změnu způsobu řízení vodního 
hospodářství, zvláště v oblasti investic. Pro provedení takových změn jsou nutné nové 
přístupy k řešení globálních, regionálních i koncepčních aspektů a programů realizačních 
opatření. 

Publikační řada sekretariátu GWP ve Stockholmu, ve které byla vydána i tato příručka, 
vznikla za účelem celosvětového šíření publikací vydaných a vyžádaných TAC. Tyto 
publikace se zabývají např. tématy jako je význam a definice IWRM, hygienicky bezpečná 
voda a potraviny, spolupráce veřejného a soukromého sektoru, voda jako zboží apod. Seznam 
dosud vydaných publikací je uveden na zadní straně obálky.  
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                                        Ivan Chéret, Francie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAN CHÉRET, v současné době člen GWP TAC, dříve vedoucí divize vody Lyonnaise des 
Eaux a předseda její části zabývající se nakládáním s odpady. V letech 1960 – 1970 zpravodaj 
francouzské Vodohospodářské komise, jež se aktivně podílel na zřízení agentur pro jednotlivá 
povodí ve Francii, poté co získal zkušenosti při své 10leté činnosti v Africe. 
 
 
 

 
 
Vyšlo s finanční podporou  
Global Water Partnership a Ministerstva zemědělství ČR 
 
 



 
 
Poznámka k českému vydání 
 
Čtenáři se dostává do rukou překlad již druhé knihy vydané Global Water Partnership - GWP. 
První v pořadí byla Integrovaná ochrana a využití vodních zdrojů, vydaná v roce 2001 
s podporou GWP a MZe ČR. Zájem o tuto publikaci převýšil očekávání a proto byl nyní 
přichystán její dotisk.  
 
To bylo také impulsem pro to, abychom našim čtenářům připravili i překlad další publikace 
GWP. Z nabídky literatury vydané GWP, která je uvedena na konci této publikace, jsme 
zvolili dílo Ivana Chéreta, které držíte nyní v ruce. 
 
K jeho textu jsme přiřadili také několik krátkých statí, které souvisí s tématem a vydavatelé 
považují za účelné, aby je čtenáři měli k dispozici v jedné publikaci. Od souborné úvahy a 
dovětku k této knize od RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., přes stručnou informaci o činnosti 
GWP a vzniku českého Vodního klubu GWP od Doc. Ing. Petra Dolejše, CSc, je dále uvedena 
podnětná stať k jednomu bodu ochrany a využití vodních zdrojů od Ing. Evžena Polenky, až 
po dva závěrečné dokumenty, kterými jsou Česká vodní charta a deklarace z konference 
ministrů z 2. světového fóra o vodě v Haagu. 
 
Věříme, že čtenáře kniha zaujme a těšíme se na případné ohlasy a připomínky. Doufáme také, 
že pomůže tomu, aby se principy integrované ochrany a využití vodních zdrojů stávaly 
běžnými principy života na naší krásné planetě.  
 
 
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 
Člen GWP–CEE Council  
 
petr.dolejs@cmail.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato útlá kniha je osobním příspěvkem Ivana Chéreta k aplikaci integrované ochrany a 
využití vodních zdrojů jako nástroje ke koordinaci výzkumu a managementu vody, krajiny a 
dalších zdrojů s cílem zajištění bezpečné vody pro všechny. Třebaže Technický poradní výbor 
Global Water Partnership umožnil vytištění této příručky v rámci Základní řady publikací 
GWP TAC, odpovědnost za názory vyjádřené v této příručce leží výhradně na autorovi. 
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směl bych na pár minut obrátit Vaši pozornost na problematiku vody? Vím, že jste velmi 
zaneprázdněn a máte spoustu starostí s problémy, které se týkají lidí a ne, jak si asi myslíte, 
pouhých technických detailů.  

Ale co když v brzké budoucnosti dojde například k záplavám? Lidé si pak budou zcela jistě 
stěžovat, že se neudělalo dost v oblasti prevence. K záchranným pracím dojde navíc se 
zpožděním a s nedostatečným vybavením. Co když lidé, kterým komplikuje život nedostatek 
pitné vody a nedostatečná kanalizace dají průchod svému rozhořčení? Co když zemědělci 
nebudou mít dostatek závlahové vody na zajištění dobré úrody? Co když se lidem znechutí 
pohled na řeky, které se staly stokami? Co když nedostatek vody nedovolí průmyslu vytvořit 
v hustě obydlených oblastech dostatek pracovních příležitostí?  

To nejsou ani hypotetické ani technické otázky. Jsou to problémy lidí, které jsou s růstem 
životní úrovně stále naléhavější. Všechny vycházejí z jedné jediné skutečnosti – totiž z toho, 
že každá lidská činnost potřebuje vodu, a té spotřebovává a znečišťuje každým dnem víc a 
víc. 

 

 

HOSPODAŘENÍ S VODOU ZNAMENÁ PŘEDCHÁZET NESHODÁM MEZI 
SPOTŘEBITELI: 

JEDNÁ SE BEZPOCHYBY O POLITICKOU ODPOV ĚDNOST! 

 

 

Každá země má samozřejmě své vlastní problémy, které řeší v rámci svých možností a 
podmínek. My z Global Water Partnership jsme si dobře vědomi těchto místních specifik 
vodohospodářských problémů a nehodláme nikomu nic vnucovat. Zároveň se však 
domníváme, že se každá země může poučit ze zkušeností zemí jiných. 

Při příležitosti World Water Forum 2000 a souběžně s Vision and Framework for Action 
Reports bych chtěl v této příručce srozumitelně vysvětlit podstatu dlouhodobé zkušenosti a to 
jak moderní přístupy mohou přispět k řešení mnoha problémů. Uživatelé spolu musí 
komunikovat a nesmí ignorovat ekonomickou realitu. Zároveň bych vás, vážený pane 
ministře, chtěl vidět v postavení arbitra mezi soupeřícími zájmovými skupinami a nikoli jako 
toho, kdo sám rozhoduje o všem, a je proto při každé příležitosti kritizován. 

 

 

Správu vodních zdrojů lze zvládnout, ale ne obvyklými metodami 

 

„Proč se máme zabývat vodou, jakoby byla něčím zvláštním?“ Tato otázka byla to první, co 
jsem slýchal od Vašich spolupracovníků, pane ministře, se kterými jsem měl možnost 

ážený pane ministře, 

 



spolupracovat. Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, seznamme se krátce s různými 
přístupy k řešení problémů s vodou, s nimiž se setkáváme v dějinách lidské společnosti.  

Za starých časů byla voda nabízena poutníkům a cizincům – a zvláště na poušti – jako výraz 
přátelství a míru. Rudyard Kipling skvěle popisuje tento způsob myšlení v  Knize džunglí, 
když hovoří o příměří mezi zvířaty v období sucha, o příměří, které poruší pouze ničema starý 
tygr. Tento druh vstřícnosti však za normálních okolností často nefungoval a nefunguje 
dodnes. Ve španělské Valencii byl ve středověku ustaven speciální soudní tribunál pro 
rozhodování sporů mezi uživateli vody. Prokázal svou potřebnost a funguje dodnes. Jeho 
dosah je však omezený, neboť se vztahuje jen na jeden způsob využití vody, totiž 
zavlažování, a nezabývá se arbitráží mezi městy, zemědělstvím a průmyslem.  

 

 

Je vhodné spojit vodní práva s vlastnictvím pozemků? 

 

Toto spojení bylo zavedeno římským právem a dodnes představuje východisko mnoha 
současných zákonů. Ve Francii například může vlastník půdy: 

• „Jakýmkoli způsobem využívat či zneužívat dešťovou vodu spadlou na jeho pozemky.“ 
Avšak kdyby všichni vlastníci na horních tocích využívali „svou“ vodu, kolik by jí zbylo 
pro dolní toky? Kdyby v Súdánu vyschl Nil nebo v Nepálu Ganga?  

• „Využívat vodu z pobřežního toku k zavlažování pozemků, s podmínkou navrácení vody po 
jejím použití zpět do toku.“ Ale po zavlažování se do toku přímo nevrací zpět žádná voda. 

• „Využívat podzemní vodu nacházející se pod pozemkem.“  Avšak kdyby všichni vlastníci 
neomezeně čerpali vodu ze společného zdroje, klesla by hladina podzemní vody a 
nakonec by došlo ke zničení vodního zdroje. 

Spojení mezi vodními právy a vlastnictvím pozemků má tedy zjevná omezení. Ve Francii 
proto představují splavné toky součást „veřejných statků“ a provoz hydroelektráren a 
problematika znečišťování je zase upravena zvláštními zákony. To se však ukazuje jako 
nedostatečné. 

Ve východoevropských zemích byla všechna vodní práva součástí „veřejných statků“, ale toto 
„administrativní řízení“ bylo chybné. Je jasné, že žádné běžné metody nenabízejí řešení, která 
lze úspěšně využít v současnosti, kdy se díky technické revoluci potřeba vody rychle mění. 
Kromě toho žádný zákon o vodě nezabrání vlastníkovi půdy, aby si o způsobu využití svého 
pozemku rozhodoval sám. Zdá se to být přirozené, avšak změny ve využití půdy často 
dramaticky mění srážkové poměry a s tím i vodní zdroje. 

Jak víte, vážený pane ministře, v posledních letech byly základní prvky moderního myšlení 
formulovány na dvou mezinárodních konferencích, v Dublinu a v Riu v roce 1992. 

 

 

Je vhodné ponechat vodu volnému trhu? 

 

Jeden z principů přijatých v Dublinu říká, že voda je zboží. Není to tak dávno, co prohlásil 
ministr financí: „Nechejte působit tržní síly. A proč potom pořádat tolik konferencí?“ Mnoho 



ekonomů se přiklání k aplikaci tržního přístupu nejen v oblasti zásobování vodou, ale i 
v oblasti znečištění vody. 

Jsou v současnosti tržní mechanismy všeobecně použitelné? Teoreticky vzato, v prostředí trhu 
si všichni zúčastnění velmi dobře hlídají své zájmy a jsou dostatečně seznámeni jak 
s ekonomickými aspekty svého podnikání, tak s možnostmi konkurence. To jim pak 
umožňuje rozumné rozhodování. Platí to i v případě vody? Odpověď zní: pravděpodobně 
„ano“ v případě průmyslu, možná „ano“ v případě některých obcí a víc než s pochybami pro 
jiné uživatele, zvláště v zemědělství (ačkoli v některých zemích existují i v této oblasti určité 
regulace). A co se stane s chudými lidmi, kteří si nemohou dovolit vodu, kterou nutně 
potřebují? 

 

 

Voda jako společenská hodnota a dobro 

 

V následujících letech tedy nemůže být pouhý trh celosvětově použitelným řešením. To bylo 
příčinou prohlášení z Rio de Janeira o tom, že voda má také svoji sociální hodnotu. To 
znamená, že lidé mají právo využívat vodu i tehdy, když za ni nemohou zaplatit. Jak ale 
takový princip uplatnit prakticky? Máme poskytnout každému příděl 50 litrů vody na den 
podobným způsobem, jako byly v Evropě za války přidělovány potravinové lístky? A jaký 
příděl vody by mělo dostat zemědělství nebo průmysl? Kolik vody má být dostupné přes den, 
kolik v noci? Jak má být zohledňováno to, jestli prší každý den nebo ob den? A to ještě 
nezohledňujeme kvalitu vody nebo ekologické aspekty. Ani nejvýkonnější počítače by 
nemohly dát „ústřednímu vodohospodářskému orgánu“ dostatečné informace pro efektivní 
zásobování vodou. A je to vůbec, vážený pane ministře, sociálně přijatelný způsob 
hospodaření s vodou? Vždyť zavedení takového „ústředního vodohospodářského orgánu“ by 
narazilo na to, že lidé jsou stále více a lépe informováni a vzděláni. Kdyby lidé nemohli sami 
rozhodovat na lokální úrovni a účastnit se rozhodovacího procesu na národní úrovni, byli by 
velmi zklamáni.  

Je zřejmé, že žádný samoregulační mechanismus nemůže vyřešit dnešní ani budoucí 
problémy, a že je tedy bezpodmínečně nutný diferencovaný přístup. A to je přesně to, o co jde 
v Integrované ochraně a využití vodních zdrojů. Pro lepší porozumění bude užitečné se na 
chvíli vrátit k podstatě problému. 

 

 

Voda má mimořádné vlastnosti 

 

Už od dětství známe podstatu koloběhu vody na Zemi. Základem jsou vodní plochy tvořené 
z velké části mořskou vodou a voda putující prostřednictvím energie slunečního záření díky 
odpařování a činnosti rostlin. Víme dále, že se tyto zdroje vody mění podle lokality a ročního 
období. Odhad zdrojů vody a jejich kolísání je v oblasti vodního hospodářství pro každou 
vládu prvořadým úkolem. Tomuto problému nelze nikdy věnovat dost pozornosti. 

Stejně důležité je zdůraznit naprosto mimořádný charakter vody, který vysvětluje její 
prvořadou důležitost a všeobecné užívání: 

• voda je, jak víme, nezbytná pro život 



• voda je ve všech náboženstvích a v myslích lidí symbolem čistoty 

• voda je poslední nadějí, poslední čistou nadějí v případě nemoci 

      (proto taková citlivost veřejného mínění na problematiku vody) 

• voda je vynikající médium pro přenos tepla a rozpuštěných i nerozpuštěných látek 

• voda plyne, to znamená, že táž kapka, táž molekula vody spadne při dešti v Andách a 
putuje v Amazonce až do oceánu 

• voda je obnovitelný zdroj, ale ne v tomtéž smyslu, jako jiné obnovitelné zdroje. Rýži 
jeden rok vypěstujeme, sníme a pak již neexistuje. Další rok lze však vypěstovat a sníst 
další, novou rýži. S vodou je to jiné. Voda při svém využívání nemizí. Může se vypařit, 
může odplynout, může být znečištěna… ale táž molekula vody pořád existuje a 
v koloběhu vody se může zase vrátit zpět. 

Poslední uvedená skutečnost se jeví tím důležitější, čím intenzivněji a podrobněji se věnujeme 
využívání vody. 

 

 

Voda odplavuje naše nečistoty 

 

Nejprve si představme naši vlastní zkušenost, zkušenost lidské bytosti. Vodu jednak pijeme, 
jednak ji přijímáme jako součást potravy, v množství asi 1-2 litry denně. Pouze malá část této 
vody zůstává v našem organismu, většina odchází z těla přirozenými cestami a odnáší s sebou 
nežádoucí látky, které by jinak působily na tělo toxicky. Kromě toho pomáhá voda v horku 
odvádět z těla teplo. A když se zaměříme na všechny ostatní způsoby využití vody 
v domácnostech, stále se setkáváme se slovem mýt: mýt si ruce, mýt nádobí, mýt podlahu… 
Ve všech případech se voda používá k odstraňování obtížných, znečišťujících nebo jinak 
nepotřebných látek. 

Kdybychom vodu k tomuto odstraňování nežádoucích látek nemohli využívat, tak bychom 
v našich domácnostech žádnou nepotřebovali – samozřejmě s výjimkou vody na pití a 
přípravu jídla. I takové použití vody však nevyhnutelně vede k nebezpečným a nepotřebným 
látkám. Měli bychom tedy, vážený pane ministře, klidně vracet tyto odpadní vody, tak jak 
jsou, zpět do řek a působit tak všemožné znečištění? Samozřejmě nikoli. Chceme-li však 
zamezit znečišťování, musíme stavět čistírny odpadních vod. Jednou bude mít možná každý 
ve svém příbytku nějakou čistírnu odpadních vod. Dnes ale taková představa reálná není, 
čistírny odpadních vod jsou společné pro jednu nebo více obcí. Stát musí stanovit rozumné 
normy a obce najít finanční zdroje na stavbu a provoz těchto zařízení. 

Uvážíme-li prakticky všechny lidské činnosti s výjimkou zemědělství (k němu se vrátíme 
později), zjistíme něco podobného jako v případě konzumace vody: pouze malá část 
spotřebovávané vody se stává součástí výrobků a většina je využívána v různých fázích 
výrobního procesu k odstraňování nečistot nebo chlazení strojů. Továrna se stejně jako 
domácnost musí zbavovat nežádoucích látek prostřednictvím odpadních vod. 

Obecně řečeno, průmysl má lepší podmínky než domácnosti cíleně měnit využívání vody i 
metody nakládání s nežádoucími zplodinami. Dobrým příkladem je výroba papíru ze dřeva. 
Některé výrobní postupy spotřebují až 500 tun vody na výrobu 1 tuny papíru, zatímco jiné 
spotřebovávají vody mnohem méně. Výrobní náklady se v obou případech samozřejmě liší, a 
proto je třeba dát výrobci jasný signál, který z těchto postupů má zvolit. Zde musí opět 



zasáhnout stát tím, že stanoví normy, schválí skládky a bude vymáhat poplatky za 
znečišťování.  

 

 

Voda umožňuje růst plodin 

 

Problematika vody v zemědělských velkochovech je obdobná jako v průmyslu. Zcela odlišná 
situace je v rostlinné výrobě, ať už se zavlažováním nebo bez. Vliv rostlinné výroby na 
kvalitu vodních zdrojů závisí víceméně na intenzitě používání pesticidů a hnojiv. Na rozdíl od 
komunálních odpadních vod nemohou být přebytky závlahových vod odváděny kanalizací do 
čistíren. Závlahová voda se aplikuje plošně a její přebytky nelze zpětně získat. Praktická 
řešení těchto problémů i přístup managementu musí tudíž být odlišný. 

Zemědělství, a rostliny vůbec, potřebují velká množství vody, která posléze odchází do 
atmosféry odpařováním (evapotranspirací). Použijeme-li vodu z řeky na zavlažování půdy, 
pak se z této vody do řeky bezprostředně nevrátí ani kapka. Velká většina této vody je buď 
rostlinami odpařena nebo se vsákne do půdy. Je tedy po velký časový úsek nevyužitelná. To 
je něco zcela jiného než komunální nebo průmyslové využití vody, při němž je vyčištěná voda 
velmi rychle vracena zpět do řek a může být opětovně použita. Tento typ „spotřebního“ 
využití vody, ke kterému dochází v zemědělství (a v menší míře i v jiných odvětvích – např. 
v elektrárnách), nutí management, aby vzal v úvahu postavení jednotlivých uživatelů podél 
vodního toku. Závlahové systémy by měly být například umístěny pod velkoměsty, aby 
obyvateli použitá a následně vyčištěná a zpět do řeky vrácená voda mohla být využita pro 
zavlažování. Tatáž voda je tak vlastně využita dvakrát. Kdyby závlahový systém čerpal vodu 
z řeky nad městem, většina vody odebírané na závlahy by pro město už využívána být 
nemohla.  

 

 

Voda zachovává dobré životní prostředí 

 

Lidé nejsou jediným biologickým druhem, jehož život je závislý na vodě. Všechny rostliny i 
živočichové potřebují tento základní zdroj a člověk nesmí na tuto skutečnost zapomínat. 
Pokud by tak lidstvo učinilo, zůstalo by brzy na této planetě osamoceno a odsouzeno k 
zániku. Zvířata a rostliny jsou biologické druhy, které se vyvíjely ve vlastním přírodním 
prostředí s jeho specifickými vlastnostmi jako je kvalita vody, kolísání vody, záplavy a sucha, 
klidná období a katastrofy. Po tisíce let člověk s přírodou bojoval, aby nalezl jemu 
odpovídající způsob života. Přitom došlo i k celé řadě destruktivních činností. Stále však 
nejsme na konci tohoto zápasu, lidstvo se stále potýká s povodněmi a suchy, která mají dopad 
na mnoho obyvatel světa. V řadě případů postupuje ničení přírody příliš rychle. Je proto třeba 
využít v co nejširším měřítku nabyté zkušenosti - zde něco upravit, tam toho příliš mnoho 
nezničit atd. Každá země a region jsou ale odpovědné za přijetí takových řešení, která jsou 
pro danou oblast nejlepší, a která jsou navržena a realizována tak, aby pokud možno zajistila 
život lidí v přírodním prostředí. 

 



Boje uvnitř sektoru vodního hospodářství 

 

Soutěžení mezi uživateli určitého zboží nebo komodit je celosvětový jev, který je právem 
považován za něco normálního. V oblasti vodního hospodářství však toto soutěžení často 
dostává velmi zvláštní charakter a intenzitu. Projevuje se to jistými představami a činnostmi, 
které vyvolávají vášně a spory. 

 

 

Co je to pitná voda? 

 

Všichni se shodneme na tom, že voda dodávaná do domácností by měla být natolik kvalitní, 
aby nezpůsobovala žádná onemocnění. Všichni sníme o čisté vodě, přírodně čisté vodě, ale to 
je bohužel jen „sen“. 

V současném světě je nutné pojem pitná voda nějak definovat. K tomu existují normy. 
Všichni se shodnou na tom, že by v pitné vodě vůbec neměly být patogenní organismy, ale 
názory na chemické ukazatele se různí. Světová zdravotnická organizace i mnohé státy 
stanovily vlastní normy, jež jsou průběžně upravovány. Kdyby všechny tyto rozdíly a změny 
vycházely z reálných lékařských poznatků, neměly by nikomu vadit. Ve skutečnosti však 
důvody těchto změn a odlišností bývají jiné. Ukazuje se, že v bohatých zemích je tendence 
snižovat limity řady chemických ukazatelů na hodnoty mezí stanovitelnosti nejmodernějšími 
metodami. Tento postup vychází z tzv. „preventivního přístupu“, což je jistě samo o sobě 
účelné. Uvážíme-li ale praktické okolnosti, musíme si položit otázku: Využíváme své finanční 
zdroje - s ohledem na zdravotního aspekty - opravdu nejlepším způsobem? Když se například 
státy Evropské Unie rozhodnou odstranit veškerá olověná potrubí ze starých systémů 
zásobování, bude to vyžadovat investice řádově v desítkách miliard Euro. Jedná se o nejlepší 
využití prostředků ve prospěch lidského zdraví? Nebylo by vhodnější věnovat tyto peníze na 
protidrogová opatření, lepší vybavení nemocnic, výzkum léčby rakoviny nebo zpřístupnění 
zdrojů vody pro 1,2 miliardy lidí mimo Evropu, kteří dosud dostatečný přístup k vodě nemají? 

Obtížným tématem je rovněž výroba pitné vody z vyčištěných odpadních vod. Nikomu nevadí 
pití vody získané z řek (dokonce ani v případech, kdy jde o řeky dosti znečištěné) a upravené 
v moderní úpravně vody. Když jde ale o pitnou vodu vyrobenou úpravou vyčištěných 
odpadních vod, tzn. bez mezistupně průchodu řekou, pociťují lidé odpor. Dnes však již 
existují účinné metody čištění a úpravy, které používají kosmonauti, namibijské město 
Windhoek a v budoucnu je zřejmě budou muset využívat i největší velkoměsta! Jak ale sladit 
technická fakta s veřejným míněním? A jak zabránit zneužívání zákonů? Zkrátka a dobře, 
zajištění odpovídající pitné vody je první z priorit. 

 

 

Boj proti znečišťování 

 

Znečišťování je často považováno za nepřítele číslo jedna pro vodní hospodářství a proto 
musí být zastaveno. Dodnes se mnohdy dopouštíme nepřiměřeného jednání ve snaze odvrátit 
pozornost od tohoto boje. Jde ale o různé typy sporů, kterým je třeba nejprve porozumět, 
máme-li je správně řešit.  



Klasickým případem takových sporů je konflikt mezi průmyslovým podnikem a městem 
ležícím níže po proudu řeky. Průmyslové odpadní vody, nejsou-li dostatečně čištěny, 
významně znečišťují zdroj pitné vody pro město. Proto musí být čištěny. 

Obtížnějším problémem je používání pesticidů a hnojiv v zemědělství. Tyto přípravky jsou 
aplikovány velkoplošně a jejich přebytky tudíž nelze zpětně získat a odstranit. Přítomnost 
těchto látek v podzemní vodě pak představuje velké ohrožení kvality pitné vody, kterou 
potřebují i sami zemědělci aplikující tyto prostředky. Jaké je tedy řešení? Upravovat vodu 
složitějšími a nákladnějšími postupy? Snížit nebo zakázat používání pesticidů a hnojiv v 
půdách, pod nimiž se nacházejí zásoby podzemních vod a doufat, že toto nařízení bude 
účinné? Vyvinout biologicky rozložitelné pesticidy a hnojiva?  

Na základě dostupných zkušeností lze konstatovat, že dostatečné čištění městských odpadních 
vod a zneškodňování městských odpadů vůbec, není pro chudé země snadným cílem. 
Náklady, a to nejen investiční, ale především na provoz a údržbu, jsou – v porovnání s příjmy 
těchto zemí - velmi vysoké. A je třeba dodat, že země tzv. „bohatého severu“ se těmito 
problémy začaly zabývat poměrně nedávno, v době kdy se staly dostatečně bohaté a cítily, že 
si to již mohou dovolit. 

   

 

Lze dosáhnout větší úrodu s menším množstvím vody? 

 

Zemědělství je největším spotřebitelem vody a jelikož produkce potravin stoupá, zvyšuje se i 
spotřeba vody v zemědělství. Objevují se tedy konflikty mezi zemědělci a městskou populací, 
mezi zemědělci na územích s omezenými zdroji vody (což je už od středověku případ 
Valencie), mezi obyvateli na horním a dolním toku (např. v povodí Nilu) nebo mezi uživateli 
vody na jednom a druhém břehu řeky (např. Jordánu).  

Dostupná technická řešení mají bohužel svá omezení, přehrady mohou vyrovnávat nízké 
průtoky v suchých obdobích jen do určité míry. Ztráty v závlahových systémech mohou a 
musí být sníženy, což ale vyžaduje velké náklady na provoz a údržbu. Závlahovou síť lze 
změnit z otevřeného systému kanálů na systém potrubní či dokonce na ještě úspornější 
systémy, např. kapkové závlahy. Taková řešení však vyžadují značné investice a mají vysoké 
provozní náklady. Téměř ve všech zemích světa existuje systém státních podpor pro 
zemědělce, jež snižuje ceny zemědělských produktů na národních i mezinárodních trzích, a je 
tedy zřejmé, jak obtížné bude přesvědčit ty samé zemědělce ke zvýšení jejich výdajů. Je to 
však nevyhnutelné.  

Další důležitou oblastí je vývoj podílu obyvatelstva pracujícího v zemědělství. V zemích 
„severu“ radikálně poklesl podíl zemědělců jako důsledek růstu produktivity. To, že se lidé 
mohli čím dál tím více věnovat oblastem mimo zemědělství, vedlo k růstu bohatství těchto 
zemí. Jedním z řešení pro chudé země je tyto země následovat. Měly by se proto pokoušet 
směřovat své investice do růstu produktivity zemědělství a zároveň do vytváření nových 
možností zvyšováním kvalifikace (alespoň těch mladších) zemědělců.  

Trh může být vhodnou cestou pro zajištění dostatku potravin a umožnění přechodu 
pracovníků ze zemědělství do jiných sektorů. Mezinárodní zemědělský trh musí být 
přizpůsoben vývoji problémů spojených s vodou, aby byla dosažena jak „větší úroda na jednu 
kapku vody“, tak „více pracovních míst na jednu kapku vody“. 

 



 

Vodohospodářské cíle 

 

K dosažení pokroku je nezbytné koncepčně oddělit vodní zdroje od jejich využití. V praxi to 
všude nemusí být zcela uskutečnitelné, ale je to jediná cesta pro lepší porozumění podstatě 
správné vodohospodářské politiky. Uvažujeme-li v dimenzi určité řeky nebo určitého zdroje 
podzemní vody, jaké základní cíle k nim můžeme přisoudit? 

1. Obecně řečeno, řeka musí existovat neustále, každý rok, tzn. v každém místě toku je třeba 
zachovat alespoň minimální průtok. To je první cíl. Ten se samozřejmě netýká sezónních 
„ řek“ v suchých oblastech. Pro většinu zemí je ale tento cíl platný a lze ho aplikovat i na 
ochranu studní v suchých oblastech. V případě, kdy za daných okolností nelze tuto zásadu 
dodržet, je nezbytné to otevřeně přiznat. 

2. Řeka musí žít a mít určitou kvalitu jak pro její obyvatele (živočichy a rostliny) tak pro 
uživatele vody. Stoka už není řeka. To znamená, že znečišťování musí být omezeno. 

3. Řeka nesmí představovat příliš mnoho rizik nebo příliš velké nebezpečí pro vodní 
živočichy a rostliny ani pro obyvatele na jejich březích. Jde především o ochranu jak proti 
povodním tak proti suchu. 

4. Obdobné cíle platí samozřejmě i pro zásoby podzemní vody představující významný 
zdroj, který je třeba chránit. 

 

Stanovení těchto základních cílů je prvním krokem. Poté je třeba uvést do pohybu všechny 
nástroje (a zvláště finanční a lidské zdroje) pro předcházení konfliktům a zabránění neštěstím 
z vysychání vodních zdrojů. 

 

 

Nejlepší využití dostupných prostředků 

 

Konflikty mezi uživateli limitovaných zdrojů se netýkají jen vody a jsou normální. Tržní 
přístup obvykle problémy vyřeší. Produkce komodity vzrůstá s rostoucí cenou, přičemž ti, pro 
které je nárůst ceny příliš velký, přesouvají své aktivity do jiné oblasti. 

Už jsem se zabýval tím, proč tento tržní přístup v případě vody selhává a není použitelný. 
Prakticky všude na světě je totiž nejdůležitější otázkou jak zajistit co nejefektivnější využití 
vždy nedostatečných finančních zdrojů. Oblast vodního hospodářství není výjimkou. A 
najednou i s tím, že máme na paměti, že ekonomická hlediska jsou směrodatná, bychom se 
měli pokusit k problému přistupovat pragmatičtěji.  

V případě vody je tento problém obvykle řešen dvěma způsoby investování. Např. 
průmyslové odpadní vody mohou být čištěny buď samotnými podniky nebo v městské 
čistírně odpadních vod (ČOV). Nejlepší řešení, vezmeme-li v úvahu všechny náklady, je to, 
které je nejlevnější. Jak toho dosáhnout? 

Pro obce je nejsnazším řešením informovat ty, kteří do ČOV vypouštějí své odpadní vody, o 
cenách za jejich čištění a nechat je rozhodnout, je-li pro ně ekonomicky výhodnější vybudovat 
si vlastní ČOV nebo odvádět své odpadní vody do veřejné kanalizace a městské čistírny.  



Je-li to provedeno s dostatečným předstihem, nebo ještě lépe jde-li o neustálý proces, obec 
může uvést do provozu čistírnu s přesně takovou kapacitou, jaká je potřebná. Obec i podnik 
tak mohou vyřešit své problémy tím nejlevnějším možným způsobem. Systém poplatků může 
být rozšířen o zpoplatnění množství nečistot vypouštěných přímo do řeky.  

Tentýž přístup je použitelný v případě stavby přehrady nebo vodovodu. Vlastník takové 
infrastruktury by měl znát náklady a na základě toho zveřejnit požadované poplatky. Různí 
uživatelé této infrastruktury se pak budou moci přizpůsobit ceně vody a zajistit tak co 
nejefektivnější využití peněz. Nyní byste se mohl, vážený pane ministře, oprávněně ptát, co 
dělat s těmi oblastmi, kde si lidé nemohou dovolit platit odpovídající poplatky – např. 
v zemědělství? Měla by vláda umožnit zemědělcům odpovídající výdělky tím, že by ze 
státního rozpočtu přispěla na stavbu přehrady? Pak by mohl být pro zemědělce stanoven 
speciální zvýhodněný tarif pro odběr vody. Tento postup je široce využíván vládami, které 
směřují subvence do zemědělství formou investic. Taková podpora ale nevyřeší problémy s 
nedostatkem vody. Pro každý konkrétní případ je tedy třeba vypracovat důkladnou studii, 
která pomůže směrovat podporu tak, aby došlo ke snížení spotřeby vody. Příkladem může být 
přesměrování subvence ceny energií při čerpání vody na podporu investic pro úsporu vody. 

 

 

Zásobování vodou a kanalizace pro chudé 

 

Zajištění zásobování vodou a kanalizace pro chudé je složitým úkolem v mnoha zemích světa. 
Ačkoli na „bohatém severu“ se jako nejlepší pomoc chudým jeví systém cíleně směrovaných 
podpor (od sociálních úřadů k chudým rodinám), v mnoha jiných částech světa tento model 
nelze úspěšně použít a je nezbytné hledat jiné cesty. 

Je třeba si vždy uvědomit, že plošné snižování poplatků za pitnou vodu není nikdy dobrým 
řešením. Vedení vodáren v takových případech přestává pracovat efektivně, zanedbává 
údržbu a rozvodná síť chátrá. V konečném důsledku jsou to opět chudí, kteří nesou následky, 
protože „bohatí“ si vždy najdou jiná řešení. 

Příklad východoevropských zemí, které ze sociálních důvodů dodávaly obyvatelům vodu za 
skutečně velmi nízké ceny, ukazuje, že takový přístup vede k nesmírnému plýtvání vodou. 
Vysoká spotřeba vede k přehnaným investicím do vodních zdrojů, z nichž řada není potřebná 
a zůstává tak bez užitku. Stavba čistíren odpadních vod je zanedbávána, protože na ni 
nezbývají peníze. Výsledkem je plýtvání vodou i finančními prostředky. Máme tedy 
na pomoc chudým shromažďovat peníze z veřejných rozpočtů a finanční dary? 

 

Výzva pro zúčastněné subjekty 

 

Vlády jsou obvykle sestavovány tak, že je každému ministerstvu přidělena určitá oblast a s ní 
spojená činnost a odpovědnost. Ve Francii máme např. ministerstvo zemědělství, průmyslu, 
obchodu, energetiky a nerostných zdrojů, námořní plavby, dopravy atd. Dále existují 
zastřešující ministerstva jako např. financí, vnitra nebo zahraničních věcí, která mají také 
určitou oblast odpovědnosti (bezpečnost nebo zahraniční vztahy) nebo moc ovlivňovat jiná 
ministerstva (ministerstvo financí).  



Je třeba zdůraznit, že ve stále více zemích již existuje Ministerstvo životního prostředí a 
někdy i přímo Ministerstvo vodního hospodářství. To je krok správným směrem. K čemu ale 
dojde, když lidé, kteří potřebují vodu, nebo ti, které potkala nějaká pohroma, jdou a hledají 
pomoc u „svého“ ministerstva? Ministr životního prostředí (nebo vodního hospodářství) musí 
se svými kolegy případ vyřešit. Problémy se dostávají na nejvyšší státní úroveň a vlády musí 
při hledání řešení rozhodovat vahou své autority. Lidé, kteří problém nastolili většinou nemají 
možnost o něm diskutovat s oponenty, takže oponenti jejich pohled na věc neznají a nemohou 
je tedy ani pochopit.  

Uživatelé vody však mají podobný úděl a je v jejich vlastním zájmu řešit problémy společně. 
V zájmu vlády zase je taková společná jednání zprostředkovat a stát se vítaným arbitrem 
místo vystupování v roli nepřijatelného všeználka, který chce o všem rozhodovat bez znalosti 
lokálních specifik.  

Takový přístup má velmi pozitivní dopady na všech úrovních - pro správní orgány největších 
povodí (či dokonce mezinárodních organizací tohoto typu), pro povzbuzení spolupráce obcí a 
měst v povodích malých vodních toků a nádrží nebo v různých částech velkoměst. 

 

 

Integrovaná ochrana a využití vodních zdrojů 

 

Shrneme-li všechny tyto prvky, dopějeme k následující definici Integrované ochrany a využití 
vodních zdrojů, jak ji předkládá Technický poradní výbor (TAC) Global Water Partnership: 

 

IWRM je proces, který podporuje koordinovaný rozvoj a hospodaření s vodou, půdou 
a dalšími zdroji, s cílem maximalizace hospodářského a sociálního prospěchu, a to 
spravedlivě a bez negativního vlivu na trvalou udržitelnost základních ekosystémů. 
 
To neznamená, že by všechna vládní rozhodnutí měla být přijímána jen z hlediska vody. 
Znamená to však, že správa země nemůže být nikdy uspokojivá, nebude-li zohledňovat 
problematiku vodních zdrojů. Pro budoucnost vodních zdrojů je nezbytný dialog mezi všemi 
zúčastněnými subjekty. 

Implementace těchto zásad není snadná, poněvadž to předpokládá zásadní změny pro stávající 
uživatele vody, kteří mají (ostatně jako všichni lidé) tendenci se jakýmkoli změnám bránit. Je 
tedy naprosto nutné umožnit všem zúčastněným poznání skutečného stavu věcí a s tím 
spojené nevyhnutelnosti požadovaných změn. 

 

 

Jak dosáhnout změn? Pozvěte soupeřící strany k jednacímu stolu! 

 

Ať už se jedná o jakoukoli zemi, ekonomiku a sociální situaci, rychlost změn v současném 
světě vyžaduje neustálé vyhodnocování situace a pružné reagování na měnící se situaci. 

Úspěšné zavádění a provádění Integrované ochrany a využití vodních zdrojů vyžaduje, aby si 
každá země nejprve zmapovala vlastní situaci. Zúčastněné osoby – zemědělci, vedoucí 



pracovníci v průmyslu, starostové obcí, poslanci, ministři – nemohou plýtvat svým časem na 
řešení neexistujících problémů. Prvním krokem je proto zmapování skutečných problémů a 
hledání nových způsobů jejich řešení. 

Jedním z příkladů takového postupu je vytvoření nebo obnovení činnosti Konzultační komise 
na národní úrovni, která reprezentuje všechny zúčastněné subjekty a má sekretariát mladých 
řídících pracovníků jak z akademické sféry tak z praxe. Zastoupení musí skutečně 
reprezentovat všechny, tzn. nejen uživatele vody, znečišťovatele, starosty, poslance či 
zástupce různých ministerstev, ale rovněž akademické pracovníky, vědce a pracovníky z 
výzkumu, ekology, rybáře, představitele nevládních organizací, ženské spolky a zástupce 
médií. 

Sekretariát by měl s pomocí místních zastupitelstev zkoumat problémy, které již existují a 
vyhledávat ty, které se pravděpodobně teprve objeví, a informovat o tom Konzultační komisi. 
Tento postup by měl mít přinejmenším následující pozitivní vlivy:  

• Všichni zúčastnění by měli objasnit svá stanoviska, vysvětlit svá omezení a prodiskutovat 
je s ostatními. To umožní každému zjistit i potřeby ostatních subjektů a zvážit je z jejich 
úhlu pohledu, což povede k lepšímu pochopení skutečnosti. 

• Přestože se existující problémy nevyřeší, dojde k pokroku ve vzájemném porozumění a to 
bude mít pozitivní vliv na všechny zúčastněné. Ti se - ve společné snaze najít přijatelná 
řešení - mění z oponentů na partnery. 

• Veřejné orgány na místní i národní úrovni mohou získat lepší přehled o skutečném stavu 
věcí, lépe odolávat nesmyslným požadavkům na investice a navrhovat lepší řešení.  

• A konečně, na základě skutečných problémů, mohou jak vláda tak parlament posoudit, 
zda jsou potřebné nějaké reformy a pokud ano, tak jaké. 

 

 

Jak hospodařit se zdroji integrovaným způsobem? 

 

Na tuto otázku neexistuje žádná obecně platná odpověď. Každá země se musí přizpůsobit 
realitě, s ohledem na svou kulturu, stávající struktury, stupeň rozvoje, cíle a lidské i finanční 
možnosti.  

Některé země již mají s Integrovanou ochranou a využitím vodních zdrojů zkušenost, byly 
publikovány knihy a existují odborníci připravení pomoci. První přidružený program GWP je 
přesně zacílen na co nejefektivnější organizaci, výměnu informací, sdílení zkušeností a 
vytváření kapacit. Technický poradní výbor Global Water Partnership (GWP TAC) 
publikoval o Integrované ochraně a využití vodních zdrojů zvláštní zprávu. Na základě všech 
těchto zkušeností lze jednoznačně konstatovat, že každá země si musí zvolit svůj vlastní 
systém a ten v průběhu času přizpůsobovat novým podmínkám. 

Na tomto místě nelze vést detailní diskusi o různých způsobech a prostředcích, které už byly 
zmíněny. Místo toho na závěr doporučuji, aby jednotlivé země před reformou vyhodnotily 
svou situaci a aby v každém povodí zřídily organizaci, mající tyto tři prvky: 

• vodohospodářská svědomitost – pravdivé a úplné informování o vodě 

• fórum - rozhodovací orgán 

• rozpočet - vybírání poplatků a poskytování grantů. 



Věnujme se na chvíli jednotlivým bodům. 

Povodí. Hranice povodí není zcela uspokojivá veličina, protože hranice oblastí povrchových a 
podzemních vod nejsou totožné. Přesto je povodí jakýmsi logickým útvarem, v jehož 
hranicích můžeme uspokojivě řešit problémy spojené s vodou. Příslušné orgány samozřejmě 
mohou zcela svobodně zvolit velikost povodí tak, aby co nejlépe vyhovovalo jejich 
požadavkům. Může být užitečné zřídit řadu organizací pro jednotlivé malé přítoky a sdružit je 
na vyšší úrovni. Takové sdružení může zahrnovat skupinu povodí nebo oblastí s důležitým 
zdrojem vody. 

Vodohospodářská svědomitost. Je založena na pracovním týmu. Ten by měl být složen z lidí 
různých profesí a oborů – tato rozmanitost je podstatná pro zajištění integrovaného přístupu. 
Účelem je znalost všech faktů o řece, příprava jednotlivých rozhodnutí včetně strategických 
cílů pro řeky v povodí, zjištění všech okolností týkajících se projektů a problémů a příprava 
konkrétních řešení spolu se  zúčastněnými subjekty. Účelem je říkat všem pravdu o situaci ve 
vodních zdrojích. Veškeré návrhy tohoto týmu musí být předloženy diskusnímu fóru. 

Na tým mohou být přeneseny i jiné pravomoci, např. zavádění vodohospodářských opatření, 
správa přehrad nebo místních vodovodů. To jsou ale nepodstatné věci, protože hlavní úlohou 
týmu je pochopení problémů spojených s vodou, které je pro úspěch nového přístupu bytostně 
důležité.  

Fórum. Je to shromáždění všech zúčastněných subjektů, o kterých byla řeč. Jeho úkolem je 
dohled na uvedený pracovní tým. Musí naslouchat jeho sdělením a návrhům, diskutovat o 
nich a v případě potřeby je i upravovat, schvalovat a předkládat příslušným orgánům. Fórum 
by se mělo chovat jako malý „vodní parlament“ pro povodí, přinášet informace a 
zdůvodňovat svá rozhodnutí. Fórum by mělo především schvalovat rozpočet zmíněné 
organizace. 

Rozpočet. Bez finančních prostředků by tato organizace nemohla sloužit svému účelu. 
Pro fungování organizace jsou finanční prostředky nezbytné, ale kdyby měla sloužit pouze 
jako administrativně konzultační prostředek, bylo by to plýtvání penězi. Pro úspěch nového 
přístupu k vodnímu hospodářství je třeba nalézt další zdroje a finanční procedury, aby byla 
podpořena realizace potřebných investic a provozních rozhodnutí. Organizacím 
v jednotlivých povodích by měla být dána pravomoc udělovat granty a půjčky městům, 
průmyslu a každému vlastníku, který je ochoten investovat a rozumně provozovat zařízení, 
která podporují cíle Integrované ochrany a využití vodních zdrojů v povodí. 

Nejdůležitějším bodem je pak rozhodnout, odkud prostředky získat. Dostáváme se k praktické 
aplikaci výše uvedeného odstavce s nadpisem „Nejlepší využití dostupných prostředků“. 
Konkrétně se jedná o poplatky za odběr vody a její znečišťování. Taková iniciativa má 
strategickou důležitost a musí být samozřejmě velmi dobře promyšlena, protože je 
podstatným prvkem pro úspěch nové hospodářské politiky v oblasti vod i pro správný pohled 
a koncepční přístup pracovního týmu. A bez skutečné odpovědnosti za finanční zdroje 
získávané od uživatelů vody by se fórum mohlo dopouštět ryze demagogických prohlášení.  

Pracovní tým, fórum a rozpočet jsou tedy pevně provázány! 

 

Vážený pane ministře, 

vize, kterou předložil World Water Council ukazuje, že lidstvo bude vodu potřebovat stále 
více, a že věda nemá na skladě žádný zázračný lék na bolestné problémy spojené s vodou. 
Vize dále ukazuje, že přístup „obchod jako každý jiný“ nás při vytváření zdrojů pro 



uspokojení neustále rostoucích aktivit lidstva přivádí do slepé uličky. Na obzoru jsou čtyři 
velké změny: 

• Posun od stále rostoucích investic vedoucích k rostoucí „výrobě“ vody směrem k řízení 
„poptávky“, aby se snížila jak potřeba vody, tak i finanční výdaje. 

• Posun od administrativních nástrojů vodohospodářské politiky k ekonomickým nástrojům. 

• Posun od názoru, že všechny vodní zdroje mohou být přizpůsobeny politice jakékoli 
růstové politiky, k vědomí, že při všech strategiích i činnostech lidské společnosti je nutné 
brát v úvahu, že možnosti zdrojů vody jsou omezené. 

• Návrat k moudrosti předků - voda je čistota a život a jako taková musí být ve svém 
přirozeném prostředí zachována. 

 

INTEGROVANÁ OCHRANA A VYUŽITÍ VODNÍCH ZDROJŮ představuje i přes poměrně 
neohrabaný název cestu k nejméně konfliktnímu zavádění těchto nevyhnutelných změn. 

 

     S úctou 

 

 

 

 

                                        Ivan Chéret 



Odkaz na literaturu: 

Integrated Water Resources Management by TAC. GWP TAC Background Papers No.4. 
Global Water Partnership, Stockholm (2000). 

(Tato kniha vyšla v českém překladu v roce 2001 pod názvem Integrovaná ochrana a 
využití vodních zdrojů.)  

 

 

 



Apel Ivana Chéreta, česká legislativa a Česká vodní charta 
 
 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. 
Ministerstvo zemědělství České republiky 
 
 
Naší veřejnosti – zejména vodohospodářské – se dostává další publikace připravená Světovým 
partnerstvím pro vodu (GWP – Global Water Partnership) a musím zdůraznit hned úvodem, 
že jde o publikaci mimořádně zdařilou. 

Zkušený francouzský vodohospodářský expert a diskutér Ivan Chéret si dal záležet. 
V prostých, každému snadno pochopitelných větách, shrnul výstupy 2. světového fóra o vodě 
z nizozemského Haagu, které tvoří vizi zabezpečení vody v 21. století. Zvolil neobvyklou 
formu, která apeluje na úlohu politiků v rozhodovacích procesech v oblasti správy vodních 
zdrojů, péče o ně, jejich vyvážené užívání a účinnou ochranu. 

Již originální název publikace okamžitě zaujme a vzbudí zvědavost. Je však třeba uvést, že 
jde o nadsázku, neboť obsahem je apelování a polemika určená všem účastníkům rozhodovací 
(decisní) sféry v oblasti vodních zdrojů – tedy představitelům státní správy, samosprávy 
včetně vedení vodohospodářských institucí. 

Svěží styl, čtivost a střídání přímé řeči jsou zcela ojedinělé v odborné literatuře tohoto druhu a 
díky tomu se příručka stává literaturou všech uživatelů vodního bohatství, neboť oslovuje 
každého občana svojí srozumitelností a jasnými formulacemi cílů, potřeb a očekávaných 
aktivit. A to je také jedním z hlavních záměrů, neboť zabezpečení vize trvalé udržitelnosti a 
užívání vodních zdrojů pro 3. tisíciletí se odvíjí od dvou základních principů: integrované 
péče (management) v hydrologických povodích a zapojení uživatelské veřejnosti do 
rozhodovacích a plánovacích procesů. 

V textu je postupně rozebírána aktivita nezbytná k naplnění vize k zabezpečení sladkovodních 
zdrojů vody na Zemi, obsažená v závěrech 2. mezinárodního fóra o vodě a v přijaté tzv. 
Ministerské deklaraci, jejíž text je pro úplnost připojen jako příloha (byl publikován také v 
časopise Vodní hospodářství a je dostupný na internetových stránkách Ministerstva 
zemědělství ČR – www.mze.cz). 

Vývoj využívání vodních zdrojů a nakládání s nimi v posledních desetiletích zjevně ukázal, že 
nároky lidstva trvale vzrůstají, zatímco sladkovodní zásoby jsou konstantní a tedy omezené. 
Jejich objem nemůže při zachování stávajícího trendu stačit. Navíc jsou prostorově 
nerovnoměrně rozděleny a dostupnost je velmi rozdílná v různých oblastech světa, takže  
mnohde kritický nedostatek vody potvrzuje platnost výroku „Voda je život“. 

V České republice v současnosti nedochází k významným problémům s vodními zdroji i přes 
skutečnost, že má ve srovnání s průměrem zemí Evropské unie poloviční disponibilní 
množství zásob při vyjádření na 1 obyvatele resp. na 1 km2 území. Tato situace vyplývá 
nejenom z výrazného poklesu spotřeby vody u nás v posledním desetiletí (v domácnostech ze 
170 l/osobu/den na 109 l/osobu/den v mezidobí 1994-2000), ale především díky řadě 
akumulačních nádrží a vodárenských soustav vybudovaných v minulém století. Tato 
akumulace umožňuje překlenout obvykle bez velkých problémů krátkodobé deficity srážek. 
Uspokojivý stav ovšem nemusí trvat věčně a předběžná opatrnost před důsledky případné 
změny klimatu je na místě. 



Méně příznivá je však u nás, stejně jako v dalších vyspělých státech Evropy, situace ve stavu 
vodních ekosystémů. Nejde jen o jakost vody, která se v posledních deseti letech výrazně 
zlepšila, ale o poškození resp. změny morfologických struktur v různých vodních útvarech 
včetně změn v hydrologickém režimu. Ke zlepšení tohoto stavu směřuje zásadním způsobem 
nedávno přijatá směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES označovaná v praxi jako 
Rámcová směrnice vodní politiky. Ta vytváří nezbytný právní rámec pro naplnění požadavků 
vyplývajících z vize pro zajištění vody v 21. století  resp. třetím tisíciletí, neboť vyžaduje 
integrovanou správu vod v hydrologických povodích a dosažení dobrého ekologického stavu 
popř. potenciálu.  Jedná se o velmi závažný cíl, neboť vyžaduje zlepšení jakosti vod 
(chemického stavu), nápravu poškozených morfologických struktur (prostředí vody ve 
zdrojích – charakter dna, břehů apod.) a dosažení co nejpřirozenějšího oživení. Ke splnění 
těchto požadavků využijí členské státy (k nimž Česká republika brzy přistoupí) vypracování 
plánů pro užívání a ochranu vod, jejich monitorování  a zavedení účinných ekonomických 
principů na bázi 3 požadavků: 

- uživatel platí 

- znečišťovatel platí 

- podporovat (dotovat) zlepšování, postihovat (penalizovat) poškozování. 

 

Naplňování požadavků Rámcové směrnice je termínováno a záměrem je zlepšit situaci 
vodních ekosystémů ve všech vodních útvarech, kde je to možné (proveditelné a ekonomicky 
únosné) anebo ji v žádném případě nezhoršit v průběhu následujících 20-30 let.  

Rád bych upozornil právě na vazbu obsahu publikace Ivana Chéreta na požadavky zmíněné 
směrnice a lze konstatovat, že je v podstatě návodem na zajištění nezbytných kroků a výzvou 
politikům ke splnění cílů směrnice. 

V tomto ohledu bychom měli dlouholetou tradici našeho vodního hospodářství využít pro 
zavedení nových, moderních prvků, které povedou ke splnění uvedených cílů. Velmi 
podstatně k tomu přispěje zcela nová vodohospodářská legislativa – zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), které byly přijaty v r. 2001 a jejichž účinnost začala 1.1.2002. Nový vodní 
zákon představuje v naší historii pátou komplexní úpravu (od prvních tzv. zemských zákonů 
z r.1870) a zákon o vodovodech a kanalizacích je zcela prvním zákonem svého druhu u nás. 
Tyto zákony konečně nahradily přežilou legislativu ze sedmdesátých let minulého století, 
poplatnou centralistickému pojetí tzv. rozvinutého socialismu. Obě tyto základní normy tak 
vytvořily legislativní prostředí odpovídající demokratickým podmínkám země s tržní 
ekonomikou a současně zavedly požadavky právního systému Evropského společenství 
(„acquis communautaire“). Vodohospodáře pravděpodobně nepřekvapuje, že vzhledem ke 
zmíněné tradici vodního hospodářství u nás, jsme prvním státem v Evropě, který zavedl tuto 
nejnovější směrnici ES do našeho právního řádu.  

Ale nejenom zákony, rovněž nevládní aktivity českých profesních sdružení a organizací 
významně začínají přispívat k naplňování zásad obsažených v apelech Ivana Chéreta. Vždyť 
prakticky souběžně s vytvářením vize k zajištění vody pro budoucí generace se Česká 
republika zapojila do Světového partnerství pro vodu (GWP), jehož zásluhou se šíří informace 
o moderním pojetí péče o vodní zdroje a úkolech, které z toho vyplývají, formou, která 
oslovuje opravdu všechny uživatele. Svědčí o tom i publikace „Integrovaná ochrana a využití 
vodních zdrojů“ přeložená z anglického originálu, která byla předána široké vodohospodářské 



veřejnosti při oslavě Světového dne vody v r. 2001 (navíc je text i v tomto případě trvale 
přístupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR). 

Současně vznikla iniciativa České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti 
k vytvoření tzv. České vodní charty, kterou zahájil nestor českého vodního hospodářství Prof. 
Ing. Ladislav Votruba, DrSc. Jedná se o aktivitu se zásadním významem pro vytvoření 
platformy k dialogu jak mezi vodohospodáři a ochránci životního prostředí (ekologických 
iniciativ), tak k oslovení naší širší veřejnosti. Tento dialog a účast veřejnosti na rozhodování 
v otázkách vodního bohatství jsou nezbytné k naplňování zásad formulovaných na semináři 
k vytvoření České vodní charty, které přináší druhá příloha této publikace. Předpokládám, že 
nikoho příliš nepřekvapí, že jde o podrobněji rozpracované kroky k naplnění požadavků 
Rámcové směrnice vodní politiky a tedy i k naplnění vize pro trvalé zabezpečení vodních 
zdrojů. Jedná se především o vytváření rovnováhy (harmonie) mezi užíváním vodních zdrojů 
a jejich ochranou. Není pochyb o tom, že v minulosti byly vodní ekosystémy poškozeny a 
devastovány necitlivými zásahy. Nastala doba, kdy je třeba škody napravit a situaci nezhoršit 
při umožnění dalšího využívání vodních zdrojů a zajištění ochrany před škodlivými účinky 
vod.  Ostatně z těchto principů vychází také Koncepce vodohospodářské politiky, která byla 
schválena vládou jako součást Koncepce Ministerstva zemědělství České republiky pro období 
před vstupem do Evropské unie v r. 2000. 

Za velmi pozitivní krok k vytvoření diskusního prostoru a zapojení veřejnosti (uživatelů) do 
plánování a postupů při ochraně a užívání vodního bohatství považuji provázání práce České 
vědeckotechnické vodohospodářské společnosti a národní úrovně Světového partnerství pro 
vodu (GWP), k němuž došlo v loňském roce. Posílí informační tok do veřejnosti a představuje 
cestu zapojení i dalších nevládních sdružení do problematiky hospodaření s vodou na bázi 
vyvážených požadavků  uživatelů v regionech a nezbytných ochranných aktivit. Nejen pro 
nás, ale pro všechny evropské státy představuje zapojení široké veřejnosti do rozhodovacích 
procesů v této oblasti obtížný úkol a je třeba ho zahájit. Doufám, že vodohospodářské  
veřejnosti a ekologicky orientovaným nevládním sdružením neunikne seminář, který je pod 
záštitou obou organizací každoročně svoláván pro posouzení pokroku dosaženého k naplnění 
zásad České vodní charty. 

Závěrem bych rád upozornil na ty pasáže v publikaci Ivana Chéreta, které jsou věnovány 
náplni činnosti správců ucelených povodí („oblastí povodí“). Je totiž zřejmé, že se výrazně 
rozšiřuje zaměření od standardních a zažitých  činností správců vodních toků ke koncepčním 
otázkám. Tedy směrem, který zajistí vyvážené komplexní plánování vyvážené ochrany a 
užívání vod tak, aby se stav vodních ekosystémů zlepšil a v uvedeném časovém  horizontu 20 
– 30 let dosáhl tzv. dobrého  ekologického potenciálu. K plnění tohoto poslání bude třeba 
rozšířit nejenom spolupráci s mnoha subjekty v regionech hydrologických (oblastí) povodí, 
ale také zajistit profesní skladbu multidisciplinárních týmů schopných ekonomických 
posuzování a zabezpečení komunikace s veřejnou správou i uživatelskou veřejností ve 
výrazně vyšší míře než dosud. 

Doporučuji všem čtenářům – a vodohospodářům zejména – aby při čtení přemýšleli o 
vazbách jednotlivých částí  „Dopisu mému ministrovi“ nejenom na naše nové právní 
prostředí, ale také o svých možnostech i odpovědnosti, jak přispět k moderní péči o vodní 
bohatství v České republice. 

Závěrem chci poděkovat českému representantovi Světového partnerství pro vodu (GWP) 
Doc. Ing. P. Dolejšovi, CSc., a předsednictvu České vědeckotechnické vodohospodářské 
společnosti za jejich přínos k vydání české verze této užitečné a velmi poučné publikace, jejíž 
vznik Ministerstvo zemědělství ČR velmi vítá, a proto vydání podpořilo jako příležitostnou 
publikaci ke Světovému dni vody v r. 2002. 



 

RNDr. Pavel Punčochář, CSc. 
Ministerstvo zemědělství České republiky 
Těšnov 17, 117 05 Praha 
e-mail: puncochar@mze.cz 



 

Global Water Partnership (GWP) a vznik českého Vodního klubu GWP 
 
Doc.Ing. Petr Dolejš, CSc. 
 
 
O činnosti a cílech GWP byli například čtenáři časopisu Vodní hospodářství již informováni. 
Této problematice byly také věnovány příspěvky na několika konferencích. Činnosti GWP 
(GWP můžeme překládat jako Světové partnerství pro vodu) se velice podrobně věnoval také 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. z MZe ČR v několika článcích, opět především v časopise 
Vodní hospodářství.  
 
Co je to GWP?  
 
GWP se například významnou měrou podílel na programu II. Světového fóra o vodě v Haagu 
a minimálně stejnou úlohu bude hrát i na příštím světovém fóru v Kyotu. Hlavním cílem 
činnosti GWP je uvádění principů „integrované ochrany a využití vodních zdrojů“ 
(IWRM) do praxe.  
 
V současnosti se řada zemí potýká s nedostatečnou kvalitou či množstvím povrchové a 
podzemní vody, nedostatečnými protipovodňovými opatřeními, zásobováním kvalitní pitnou 
vodou a ochranou ekosystémů. Země střední a východní Evropy jsou dosud v období 
transformace. V rámci Vize pro budoucnost (GWP) budou všechny tyto problémy 
analyzovány. Naplnění této vize vyžaduje spojené úsilí nás všech. Víme, že budoucnost 
nebude stejná jako minulost. Hospodářský rozvoj a s ním spojený růst vytvářejí tlak na vodní 
zdroje.  
 
Demokratické a tržní síly slibují pozitivní směřování vodního hospodářství. Soukromý sektor, 
v případě že je efektivnější a účinnější než sektor veřejný, by se měl rozvíjet a růst. Veřejný 
sektor však musí též bojovat o efektivitu své činnosti a nebylo by vhodné, ve vodním 
hospodářství dvojnásob, aby byl považován za historicky překonaný. Přičlenění k EU 
poskytuje hnací sílu podporující integrovaný systém vodního hospodářství. Politické reformy 
včetně cenových změn, privatizace a pokles státních intervencí povedou ke zlepšení v oblasti 
vodního hospodářství. Základním předpokladem je zřetelný apel na zavedení integrovaného 
systému hospodaření s vodou všemi zúčastněnými složkami – vládními i občanskými. 
 
Jako zástupce ČR v GWP CEE Council (Výboru GWP zemí střední a východní Evropy) jsem 
velice rád, že u nás je takový zájem o tuto po pravdě globální problematiku. Na špici tohoto 
zájmu je nesporně činnost a organizační aktivity České vědecko-technicko vodohospodářské 
společnosti. S velkým zájmem jsem se například seznámil s obsahem sborníku z diskusního 
fóra organizovaného Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností (ČVT VHS) 
„Voda pro příští generace“, který byl vydán v roce 2000. V roce 2001 se konalo další 
pokračování tohoto významného národního fóra.  
 
K dosažení cílů IWRM probíhá teď v členských zemích GWP zakládání tzv. Water Clubs 
(Vodních klubů).  Jejich cílem je v jednotlivých zemích a v konkrétních podmínkách těchto 
zemí přispívat zavádění IWRM a vytvářet uvnitř jednotlivých zemí „vodní partnerství“. Tím 
se převážně rozumí snaha o zapojení široké odborné i laické veřejnosti do komplexních 
diskusí o vodě a o zvyšování povědomosti o problematice vody ve společnosti.  



 
Když jsem přemýšlel o tom, jak tuto jistě velice záslužnou činnosti iniciovat u nás, již sborník 
o prvního diskusního fóra mě přesvědčil o tom, že činnost ČVT VHS je v této oblasti vlastně 
identická s cíli GWP. Protože si myslím, že je v současné době spíše potřeba organizační 
integrace než diverzifikace k tomu, aby bylo dosahováno požadovaného dialogu o IWRM, 
byla nasnadě úvaha o tom že založení našeho českého Water Club bude nejvhodnější „pod 
křídly“ ČVT VHS. Tato úvaha se v současné době zkonkretizovala a byla již výborem ČVT 
VHS přijata. Je to velice dobrá zpráva pro všechny, které tato oblast zajímá. Nebylo by 
rozumné snahou o dosažení nesporně ušlechtilých cílů GWP přispívat k zvyšování již tak 
málo přehledné nabídky profesních společenstev, sdružení, vládních, nevládních či 
zájmových organizací. Proto vznikla a byla přijata idea spojení sil mezi již dobře zavedenou 
organizační strukturou ČVT VHS a novou globální iniciativou, kterou představuje GWP. 
 
Hlavním cílem v první fázi činnosti Českého vodního klubu GWP - ČVT VHS je začít 
vyvíjet prospěšnou činnost. Postupem času bude budována propracovanější organizační 
struktura a ta se bude postupně dotvářet. Organizační struktura je svým způsobem druhotná - 
měla by sloužit činnosti, ne naopak.  
 
Sekretariát ČVT VHS bude proto také současně kontaktním místem Českého vodního klubu 
GWP – ČVT VHS. Počítáme s tím, že bude vyhlášena určitá doba, kdy je sekretariát 
k dispozici také činnosti Českého vodního klubu GWP – ČVT VHS. Sekretariát bude jednak 
místem pro kontakt s veřejností (především telefonický, e-mailový a písemný) a také místem, 
ze kterého bude probíhat distribuce materiálů GWP zájemcům v ČR.  
 
Dne 15.11.2001 konalo 19. Zasedání výboru České vědeckotechnické vodohospodářské 
společnosti. Na tomto zasedání byl oficiálně ustaven Vodní klub GWP jako nová odborná 
skupina ČVT VHS. Členy pracovního týmu pro rozběhnutí práce se zatím obětavě stali (v 
abecedním pořadí) Doc.Ing.Petr Dolejš,CSc. (zvolený předseda Vodního klubu GWP), Ing. 
Bohumil Müller (tajemník Vodního klubu GWP), Ing. František Pácalt a Prof. Ing. Adolf 
Patera,DrSc. 
 
Předsedu je možné kontaktovat na adrese uvedené níže (nejlépe e-mailem), tajemníka na 
adrese ČVT VHS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 02- 21 08 23 86,  
e-mail: muller@csvts.cz  
 
 
Doc.Ing. Petr Dolejš, CSc. 
W&ET Team 
Box 27, Písecká 2 
370 11 České Budějovice 
e-mail: petr.dolejs@cmail.cz 

 

 

 



Jakou chceme a jakou můžeme mít povodňovou ochranu? 
 
Ing. Evžen Polenka  
 
 

Odpověď na otázku položenou v nadpisu bude asi tím komplikovanější, čím hlouběji se nad 
odpovědí zamyslíme. Pokud se někoho ohrožení povodněmi přímo týká bude asi jeho přáním, 
aby ochrana byla co nejspolehlivější a proti všem rizikům, která se mohou vyskytnout. Pokud 
si uvědomí, že ochranu bude třeba také zaplatit, začne přemýšlet také o tom, které 
nepříjemnosti spojené s povodněmi je ochoten snášet, výměnou za požitky z života blízko 
vody, a že by ochrana mohla být levnější, ale také menší. Současně se začne ptát, jestli by se 
nenašla pomoc z veřejných prostředků, když se ohrožení a ochrana proti němu týká celých 
velkých skupin obyvatelstva a zákon ji uznal za veřejný zájem. Takové úvahy ale přináší další 
otázky. Budou to veřejné prostředky státu, krajů nebo obcí? Jaké jsou důvody pro jejich 
zapojení do řešení těchto problémů, které jsou pro někoho otázkou bytí a nebytí a někoho se 
týkají jen vzdáleně? Co v tomto směru připravila nová legislativa – zákon o vodách č. 
254/2001 Sb.? Jak se na tyto problémy pamatuje při přerozdělování daní vybraných státem 
mezi ústřední instituce, kraje a obce? A je vůbec rozumné, abychom ochranu před povodněmi 
platili z daní? A když, tak ze kterých? 

Další řádky jsou nejen pokusem hledat odpovědi na tyto otázky, ale především pobídkou k 
zamyšlení, případně k diskusi, nad rolí orgánů samosprávy a všech zainteresovaných při 
preventivní povodňové ochraně. Záměrně jsem si vybral tuto méně frekventovanou a 
legislativně málo upravenou problematiku, jejíž aktuálnost nám ale v posledních letech 
důrazně připomněly opakované živelní pohromy v několika oblastech státu. Zvu Vás tímto k 
přemýšlení jak postupovat a s čím vším si musíme poradit, když nás ovládne přesvědčení, že 
pro zvládnutí povodní musíme doplnit vodohospodářský systém povodí o nová opatření? 
Neztrácejme přitom ze zřetele, že na všechno budou potřebné peníze a investovat  by je měl 
ten komu přinesou efekt. Jen tak bude použito jen jejich nutné množství, na nezbytně 
potřebný rozsah opatření. 

Příprava opatření na zlepšení ochrany před povodněmi, s účinností pro větší části povodí, není 
triviální úlohou a vyžaduje koordinovaný postup  

• specialistů,  

• politických orgánů  

• a zainteresované veřejnosti  

a to zdaleka ne jen proto, že navrhovaná opatření bude třeba vyhodnocovat i z hlediska jejich 
vlivu na životní prostředí. Příprava opatření se ve většině případů dotýká velmi citlivých 
problémů, které mohou být řešeny jen s využitím politických prostředků a metod a současně 
vyžaduje fundované odborné přístupy. Absence zkušenosti z takového procesu u převážné 
většiny jeho účastníků přináší nebezpečí vážných chyb, již jen ze zanedbání nebo podcenění 
nepominutelných postupných kroků.  

Obtíže vyvolává také nerespektování optimálního řazení potřebných kroků a nedostatečná 
účast jednotlivých aktérů na nich, zejména pak v ovzduší zjitřených emocí, které téma 
povodní a financování nákladných opatření vždy doprovází. Z některých probíhajících příprav 
jsme se pokusili zobecnit poznatky do návrhu, co by dobrý postup přípravy měl zahrnovat. Z 
návrhu současně vyplývá význam účasti jednotlivých hlavních účastníků a přesnější obsah 



jejich rolí v procesu, včetně nesporně zajímavých závěrů k financování, které by podporovalo 
princip ekonomicky a ekologicky udržitelného rozvoje. 

Krokem základního významu je jasná deklarace zásady, že je povinností každého chránit před 
povodněmi přiměřeně svůj majetek a nést i náklady na příslušná opatření. Zásadu vytyčila 
Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR, přijatá usnesením vlády č. 382 v loňském 
roce. Vodní zákon v konečné podobě bohužel takto jasné ustanovení neobsahuje. Naopak 
obsahuje ustanovení určující, že stát a kraje hradí náklady na ochranná opatření, vymezená v 
plánech hlavních povodí a v plánech oblastí povodí. To by mohlo být vykládáno jako 
potlačení nebo zpochybnění této zásady. Domnívám se, že toto ustanovení činí zásadu 
vytyčenou ve strategii jen prakticky uskutečnitelnou.  

Striktně individuální ochrana jednotlivých subjektů může být nad určitou úrovní ohrožení 
nejen drahá, ale také nežádoucí, pro svůj nežádoucí účinek na jiné uživatele území, zejména v 
dolních částech povodí. Přesto ohrožený jedinec nebo subjekt musí zůstat tím, kdo bude o 
zlepšení své ochrany usilovat nebo se rozhodne, že riziko ohrožení bude přijímat tak, jak 
ho přírodní pochody přinášejí. Zachování tohoto principu považuji za klíčové pro 
konstrukci celého systému přípravy ochranných opatření. Je rozhodující pro udržení 
vyváženosti mezi ochranným efektem a náklady ochranných opatření, při jakkoliv silné 
angažovanosti orgánů státu v povodňové ochraně z titulu veřejného zájmu. 

Aby byla uskutečnitelná jakákoliv opatření upravující povodňové odtoky v rámci celých 
povodí nebo v jejich větších částech, je nevyhnutelné jednak vyhodnotit a sumarizovat 
potřeby ochrany všech dotčených subjektů, ale také zajistit možnost kompenzace záporných 
dopadů opatření na jiné uživatele území, než u kterých se projeví příznivé účinky ochranných 
opatření. Řešení této úlohy musí zůstat doménou politiků a musí být použity politické nástroje 
a mechanismy pro zajištění tohoto doprovodného úkolu. Nezastupitelnou rolí politiky a jejích 
institucí je také stanovení priorit ve vztahu k jiným veřejným zájmům (zdravotní a sociální 
péče, školství doprava,…) nebo k dílčím zájmům jednotlivých subjektů a obcí v území při 
rozdělování vždy omezených a na vše nepostačujících veřejných prostředků. 

Racionální a systémově zdůvodněný proces přípravy preventivních opatření na ochranu před 
povodněmi by měl probíhat v šesti základních etapách: 

1. Hydrologické zhodnocení, které shromáždí a vyhodnotí dostupné informace o druhu 
ohrožení a míře rizika pro jednotlivá ohrožovaná místa. Státní financování je zřejmě 
žádoucí pro zajištění stejné informovanosti o nebezpečí z povodní ve všech částech 
státu. 

2. Vyhodnocení potenciálních škod, které lze očekávat při ohrožení, identifikovaném jako 
možné, v předchozí etapě. Financování činnosti je možné v rámci studií ve 4. etapě. 

3. Stanovení požadavků na ochranu, které bude třeba uspokojit opatřeními mimo území 
ohrožených obcí. Takové požadavky by měly být výsledkem první rozvahy jaké riziko 
ohrožení má být odstraněno a jaká opatření může provést ohrožený subjekt nebo obec 
jako základní územní jednotka na vlastním území a vlastním nákladem (podle základní 
zásady). V této etapě je také třeba zvážit principiálně první možnost ochrany – vyklizení 
záplavového území a udělat si v obcích představu o nákladech a důsledcích takové 
varianty.  

4. Vypracování reálných variant ochranných opatření pro části povodí nebo pro území 
celých povodí. Do návrhu by bylo třeba zahrnout i vliv všech místních opatření, 
provedených nebo předpokládaných v rámci obcí, protože v podstatě každé opatření 
ovlivňující odtok má na průběh budoucích povodňových událostí nějaký vliv a ten by 
měl být v řešení odhadnut a vyhodnocen. Pro řešení této fáze je možné používat 



jednodušší modely s výrazně menšími nároky na potřebná data, je však důležité 
zpracovat variantní řešení do srovnatelné hloubky informací o účincích, nákladech a 
zatížení prostředí. Pro další etapu je účelné zpracovat variantní návrhy možných opatření 
tak, aby zajišťovaly srovnatelnou úroveň ochrany (tj. uspokojení stejných požadavků z 
třetí etapy). Potřebné studie by měly být financovány z veřejných zdrojů, kde 
zadavatelem by mohly být povodňové orgány krajů a odbornými zpracovateli nebo 
garanty řešení hydrologických celků povodí státní podniky správců toků. 

5. Projednání variant a korekce požadavků na ochranu. Etapa je politicky nejnáročnější fází 
procesu přípravy preventivních opatření, protože vyžaduje i jistou míru vynucování 
solidárního chování v rámci větších územních celků, může vyžadovat i ústup z původně 
požadované úrovně ochrany u ohrožených subjektů a bude politické rozhodování stavět 
před problém jakému umístění veřejných prostředků dát přednost (např. lepší ochrana 
před povodněmi nebo lepší silnice). Z toho je zřejmé, že rozhodování z úrovně obcí je v 
této etapě nepoužitelné, protože bude nutné řešit případy protichůdných zájmů celých 
obcí a rozhodování z úrovně státu je příliš vzdálené. Především priority mezi různými 
veřejnými zájmy jsou na úrovni státu jiné než v dílčím území povodněmi ohroženého 
regionu. Rozhodovacím místem blízkým ideálu jsou v tomto případě kraje. Jednak svou 
kompetencí k rozhodování voleným orgánem samosprávy, jednak relativně dobrým 
přiblížením hranic správního území také hydrologickým celkům dílčích povodí. 
Podstatnou součástí této etapy procesu musí být veřejné projednání návrhů, projednání 
možných kompenzačních opatření mezi subjekty profitujícími na ochraně a těmi, které 
budou mít újmu (např. zatápění jejich území pro retenci povodňových průtoků). Nutným 
výstupem jsou rozhodnutí o úrovni ochrany pro jednotlivé sídelní celky a o umístění 
ochranných opatření regionálního významu v rámci povodí. Tato rozhodnutí nemohou 
vznikat jen jako odborné závěry, ale musí zahrnovat politická hlediska.  

6. Návrh základní kostry systému ochranných opatření je závěrečnou etapou, kde bude 
detailně dořešena podoba regionálně významných opatření tak, aby byly zajištěny 
schválené požadavky na ochranu z předchozí etapy.  Přitom musí být optimalizován vliv 
na území a prostředí, vyhodnoceny účinky, náklady a odstranitelné škody, vyhodnoceno 
zbytkové riziko, jako podklad pro úpravu povodňových plánů a rozhodnuto o regulaci 
využívání záplavových území v celém regionu. Důležitou součástí musí být i rozhodnutí 
o podílu financování mezi obcemi profitujícími z ochranných opatření, kraji (do povodí 
může zasahovat i více krajů) a státem. Ani tento poslední krok nebude politicky 
jednoduchý a možná by k jeho usnadnění přispělo stanovení určitého základního 
schématu podílnictví. Pro vytvoření tlaku na vznik na úsporných řešení se nabízí 
schéma: obce 30%, kraje 50% a stát 20%. Vzhledem k nákladnosti opatření by však toto 
schéma vyžadovalo určité přerozdělení zdrojů mezi státem, kraji a obcemi.  

Výsledná rozhodnutí o způsobu řešení povodňové ochrany v hydrologických celcích povodí 
se při projednávání plánů oblastí povodí musí stát součástí těchto dokumentů, případně plánů 
hlavních povodí. V rámci těchto dokumentů by navržená opatření, sloužící povodňové 
ochraně, měla získat další potvrzení své platnosti v programu všech vodohospodářských 
opatření v povodí.  

Nezbytní účastníci procesu si svoje role uvědomují velmi rozdílně. Odborníci specialisté svoji 
roli znají a většinou ji i uspokojivě plní. Musí být přítomni v celém procesu, ale stěžejní úloha 
je čeká v první, druhé, čtvrté a šesté etapě. V ostatních etapách musí být spíše po ruce, musí 
přispět radou co jak být může a co jak být musí a vysvětlením souvislostí a důsledků 
rozhodnutí, které musí přijímat politické orgány nebo přímo ohrožené subjekty. 



Role ostatních aktérů již tak jednoznačně vnímány a přijímány nejsou a tyto řádky si kladou 
za cíl přispět i k odstranění tohoto handicapu třeba i vyvoláním diskuse o naznačených 
otázkách. V dosud probíhající přípravě ochranných opatření se nejčastěji setkáváme s 
nevyváženou angažovaností ohrožených subjektů při formulaci požadavků na ochranu. 
Požadavky na ochranu jsou často zjednodušovány na poslední povodeň, která se vyskytla 
(zvláště, byla-li drastičtější).  

Přitom je zanedbávána hydrologická analýza možných rizik a někdy i ekonomické aspekty. 
Požadavky pak rostou s pocitem, že platit se vše bude z nějakých jiných než z vlastních 
zdrojů. Naopak nezřetelné stanovení požadavků na ochranu, nahrazované předpoklady 
odborných řešitelů, spojené s malým povědomím nutnosti podstatně se podílet na financování 
uvažovaných opatření, pak vede k nákladnému vypracovávání nekončící řady variant 
možných řešení bez šance racionálně jejich výběr zúžit podle zřetelných kriterií uspokojení 
požadavků a podle reálného vztahu mezi náklady a přínosy. Bez tohoto zúžení pak nemůže 
proces přípravy ani dospět do závěrečné fáze rozhodnutí o realizaci. Na takový závěr ale 
netrpělivě čekají ti co se cítí ohroženi a roste v nich pocit, že se na jejich strádání s ubíhajícím 
časem zapomíná.  

Chybí často i fundovaná veřejná diskuse o tom jaký rozsah ochrany a za jakou cenu ji 
ohrožená místa a regiony chtějí a s tím úzce související odvaha politických představitelů 
zhostit se v nutných případech i role arbitra, který zvolí řešení s nejméně nedostatky, 
přinášející někomu užitek a někomu újmu. Tato nevděčná úloha čeká a nemine také nové 
krajské orgány a politiky, stejně jako řešení problému, kde na to vzít peníze. 

 
Ing. Evžen Polenka, Jabloňová 2, 621 00 Brno,  
pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského, pobočka Brno   
tel. 05/49250247, e-mail: epolenka@atlas.cz 
 
 



ZÁVĚRY 
diskusního fóra „VODA PRO PŘÍŠTÍ GENERACE“, 

konaného na půdě České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti 
12. září 2000 v Praze 

 
 
pořádaného Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, Ministerstvem 
zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
Českou společností krajinných inženýrů a Společností pro trvale udržitelný život  s cílem 
koordinovat v souladu se zákonem o vodách  záměry a opatření k zajištění ochrany vodních 
zdrojů, jejich spravování a šetrného využívání, aby byly v potřebném množství a jakosti 
zachovány pro příští generace a aby byla zajištěna účinná ochrana před škodlivými účinky 
vody a dále s cílem vytvořit podmínky pro dobrou spolupráci veřejné správy, uživatelů vod, 
občanských sdružení a iniciativ i profesních organizací. 
 
 

I.   Ochrana vod 

1. Zajistit soulad české legislativy v oblasti vod s legislativou Evropské unie, zejména ve 
stanovení norem přípustného znečištění vod a jejich zavedení  do praxe. 

2. Učinit opatření ke zlepšování popř. alespoň udržení stavu  zdrojů povrchových a 
podzemních vod a vodních ekosystémů, důsledně je monitorovat a chránit. 

3. Ochranu vod podmínit zachováním nebo zvýšením životadárných produkčních schopností 
vodních ekosystémů.  

4. Chránit podzemní vodní zdroje i dosud nevyužívané a určit jejich správce. 

5. Přednostně řešit odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích a městech v kategorii od   
2 do 15 tis. obyvatel. Modernizovat větší čistírny odpadních vod vzhledem k odstraňování 
nutrientů.  

6. Omezovat znečištění vod erozními splachy, živinami  a dalšími polutanty  ze zemědělství. 

7. Podporovat vynutitelnost legislativních opatření, účast veřejnosti na ochraně vod a 
vytváření zpětných vazeb s ní.  

8. Formulovat Vodní politiku ČR v souladu se schválenou tzv. Rámcovou směrnicí EU o 
vodní politice v členských zemích.  

 

II.  Hospodaření s vodou 

1. Optimalizovat monitorovací síť měrných profilů podzemních a povrchových vod. 

2. Zajišťovat spolehlivé zásobení pitnou vodou v potřebném množství a ve vyhovující 
jakosti.    

3. Monitorovat jakost pitné vody u spotřebitelů a průběžně je o ní informovat. 

4. Zajišťovat dostatek vody pro průmysl, energetiku a zemědělství a čištění odpadních  vod z 
výrob před vypuštěním tak, aby neohrožovaly čistotu povrchových a podzemních vod. 

5. Zajišťovat  racionální užívání vody pro technologické účely a zajistit uplatnění technologií 
bez úniku nebezpečných látek, zejména fosforu. 



6. Vzhledem k proměnlivosti meteorologických a hydrologických podmínek v ČR včetně 
očekávaných důsledků globální změny klimatu přizpůsobovat možnost akumulace vod v 
nádržích potřebám. 

7. Při hospodaření s vodou trvale věnovat  pozornost očekávané globální změně klimatu a 
dbát přitom principu předběžné opatrnosti. 

8. Zabývat se možnými důsledky sucha a jejich prevencí. 

9. Učinit dostupná opatření k šetření s pitnou a užitkovou vodou a ke snížení ztrát 
v rozvodných sítích spolu s účinným uplatněním ekonomických nástrojů (ceny vody).  

10. Podle návrhu nového vodního zákona plánovat v oblasti vod ve vzájemné dohodě všech 
zúčastněných (státní správy, samosprávy, zájmových skupin uživatelů, odborné veřejnosti, 
ekologických iniciativ atd.), a to od tvorby zadání plánů oblastí povodí až po návrhy a 
posuzování  variantních řešení.    

11. Pro plán oblastí povodí vymezit minimální obsah; do jejich tvorby zahrnout hodnocení 
vlivů na životní prostředí.  

 

III.  Voda v krajin ě 

1. Pečovat o vodu v krajině, ve které probíhají první a základní procesy, ovlivňující život na 
Zemi a vytvářející podmínky pro následné nakládání s vodami, zpomalovat vhodnými 
opatřeními odtok vody z území a zvyšovat akumulační schopnost krajiny, pokud je 
přebytek vody v krajině a zpomalovat její podzemní a povrchový odtok, pokud její 
přebytek neohrožuje faunu a floru. 

2. Hospodařit s vodou na zemědělských a lesních pozemcích tak, aby se vyloučila nebo 
omezila její erozní činnost, zachovala se infiltrační schopnost půdního profilu a snižovaly 
se tak povodňové odtoky. 

3. Úpravy toků navrhovat tak, aby  se zlepšoval nebo nezhoršoval stav vodních ekosystémů 
a aby ve zdůvodněné míře chránily okolí před záplavami a nezhoršovaly poměry v jiných 
úsecích toku.  

4. Nevhodné úpravy toků napravovat zejména revitalizačními prostředky spolu 
s komplexním řešením vodního režimu krajiny a s ohledem na různé krajinné typy. 

5. Zpracovat metodiku objektivního hodnocení revitalizačních opatření v krajině a 
provedená opatření objektivně hodnotit a poznatky aplikovat s uvážením jedinečnosti 
každého revitalizačního  opatření . 

6. Podporovat výstavbu malých vodních nádrží a hodnotit význam a účinek suchých poldrů a 
mokřadů pro ovlivnění průběhu lokálních povodní. 

 
IV.  Ochrana před škodlivými účinky vod 
1. Zlepšovat funkci hydrometeorologické služby, aby umožňovala včasná preventivní 

opatření a pohotové řízení ve větším předstihu než dosud. 

2. Rozšiřovat a zkvalitňovat předpovědní a varovnou službu k ochraně životů a zdraví 
obyvatel, jejich majetku a ke snižování povodňových škod.  

3. Technickými i netechnickými prostředky a opatřeními založenými na dlouhodobých 
programech zajišťovat ochranu území a obyvatel před povodněmi s využitím rizikové 
analýzy. 



4. Připravit včas záchranná opatření pro případ povodní převyšujících vybudovanou míru 
ochrany, zapracovat je do povodňových plánů sídel a trvale dbát na informování 
obyvatelstva a na přípravu záchranných opatření pro tento případ.  

5. Vymezit záplavová území, sledovat jejich dodržování, přísně regulovat jejich využití a 
podle možností přispívat k jejich uvolňování. 

6. Dodržovat minimální zabezpečené odtoky z nádrží. 

7. Podporovat preventivní protipovodňová opatření a vázat k nim finanční prostředky 
státního rozpočtu. 

 

V. Komplexnost přístupu 
1. Při plánování v oblasti vod vycházet a z dobrých zkušeností se Směrným 

vodohospodářským plánem a zahájit přípravy k jeho modernizaci ve spolupráci s uživateli.  

2. Respektovat vodohospodářské zájmy v územních plánech všech stupňů.  

3. V oblasti ochrany vod, hospodaření s vodou, funkce vody v krajině a ochrany před 
škodlivými účinky vod soustavně informovat a spolupracovat  s odbornou a občanskou 
veřejností.  

 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Účastníci diskusního fóra vyjadřují svoji vůli pokračovat ve spolupráci mezi techniky, 

ekology, pracovníky státní správy i nevládních organizací, organizovat obdobná fóra i 
v budoucnu s cílem informovat se o zkušenostech a výsledcích v plnění závěrů, uplatňovat 
trvale mezioborový přístup a naplňovat tak českou  vodní chartu.  

2. Účastníci se rozhodli uspořádat další diskusní fórum v roce 2001, popř. 2002. 

3. O výsledcích diskusního fóra a o těchto závěrech budou jeho pořadatelé informovat své 
organizace a odborný tisk. 

 

 

(V abecedním pořadí:) 

 
Česká společnost krajinných inženýrů při ČSSI 
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Společnost pro trvale udržitelný život 

 

 

V Praze v září 2000 
 



Deklarace Konference ministrů (den Haag) 

o zabezpečení vody v 21. století 
 
 

1. Voda je nezbytnou podmínkou pro život, zdraví lidí a ekosystémů a zároveň základním 
předpokladem pro rozvoj zemí. Na mnohých místech na světě však ženy, muži a děti 
postrádají přístup k potřebnému množství nezávadné vody, nutné pro uspokojení jejich 
nejzákladnějších potřeb. Vodní zdroje a související ekosystémy, které zajišťují jejich 
udržení, jsou vážně ohroženy znečištěním, nepřiměřeným využíváním, změnami v užívání 
půdy, změnami ovzduší a mnohými dalšími faktory. Souvislost mezi těmito hrozbami a 
chudobou je zřejmá, protože právě chudí jsou jimi dotčeni jako první a nejvážněji. Z toho 
vyplývá jediný jednoduchý závěr: chovat se jinak než doposud. Samozřejmě zde existuje 
obrovská rozmanitost potřeb a situací na celé zeměkouli, ale všichni mají jeden společný 
cíl: zajistit vodu pro 21. století. Znamená to zajistit, aby sladkovodní, přímořské a 
související ekosystémy byly chráněny a zlepšovány; aby byl podporován udržitelný rozvoj 
a politická stabilita; aby měl každý přístup k dostatečnému množství nezávadné vody za 
přijatelnou cenu, aby mohl vést zdravý a produktivní život, a aby ti nejvíce zranitelní byli 
chráněni před riziky, které jsou s vodou spojeny. 

  

2. Tyto hrozby nejsou nové. Ani pokusy o jejich vyřešení. Diskuse a činnosti spojené 
s řešením těchto problémů začaly již v roce 1977 v Mar del Plata, pokračovaly v Dublinu 
a byly sloučeny v Kapitole 18 Agendy 21 v Riu v roce 1992. Byly znovu zdůrazněny 
v Paříži v roce 1998, Komisí pro udržitelný rozvoj, v rámci Druhého světového fóra o 
vodě a Konference ministrů. Celý proces bude pokračovat na setkání v Bonnu v roce 2002 
(„Dublin + 10“) prostřednictvím přezkoumání implementace Agendy 21 po deseti letech a 
dalšími navazujícími akcemi. Tato a další mezinárodní setkání s sebou přinesla množství 
dohod a zásadních myšlenek, které tvoří základ, na němž by mělo být vybudováno toto a 
všechna další prohlášení. Stanovený cíl, zajistit vodu pro 21. století, se odráží 
v jedinečném procesu široké účasti a diskusí ze strany odborníků, uživatelů vody a 
vládních zástupců v mnoha zemích světa. Tento proces těžil z významných příspěvků 
Světové rady pro vodu (World Water Council), která zahájila proces Světové vize pro 
vodu na Prvním světovém fóru o vodě v Marakeši, z vytvoření Světové komise pro vodu v 
21. století a z Rámcového sytému aktivit navrženého  Světovým partnerstvím pro vodu 
(Global Water Partnership). 

 

 

Hlavní úkoly  
 

3. Pro zajištění vody, je nutno vyřešit následující problémy: 
 

Uspokojit základní potřebu vody: uvědomit si, že přístup k nezávadné vodě v dostačujícím 
množství a zajištění hygieny jsou základní lidské potřeby nezbytné pro zdraví a dobrou 
kondici, a udělit větší pravomoci lidem, zejména ženám, ke spoluúčasti na vodním 
hospodářství. 



Zajistit vodu pro získání potravin: zajistit potraviny, zejména pro chudé a zranitelné, 
prostřednictvím účinnější mobilizace a účinnějšího využívání vody a jejího spravedlivějšího 
rozdělování pro výrobu potravin. 

Chránit ekosystémy: zajistit integritu ekosystémů prostřednictvím udržitelného hospodaření 
s vodními  zdroji. 

Sdílet vodní zdroje: podporovat nerušenou spolupráci a rozvíjet optimální vazby mezi 
různými užitími vody na všech úrovních všude tam kde je to možné, mimo i uvnitř hraničních 
a přeshraničních vodních zdrojů, mezi příslušnými státy, a to prostřednictvím udržitelného 
hospodaření v povodí či jiných vhodných způsobů. 

Zvládat rizika negativních vlivů vody: zajistit ochranu proti povodním, obdobím sucha, 
znečištění a dalším nebezpečím souvisejícím s vodou. 

Ocenit hodnotu vody: hospodařit s vodou takovým způsobem, který bude odrážet její 
ekonomickou, sociální, environmentální a kulturní hodnotu v případě všech způsobů jejího 
použití a začít oceňovat vodohospodářské služby tak, aby jejich ceny odrážely náklady na 
jejich poskytování. Tento přístup by měl vzít v úvahu princip spravedlivosti a základní 
potřeby chudých a zranitelných. 

Hospodařit s vodou racionálně: zajistit dobré hospodaření tak, aby byla zahrnuta účast 
veřejnosti a zájmy všech uživatelů byly zohledněny při hospodaření s vodními zdroji. 

 

 

Plnění těchto úkolů 
 

4. My, ministři a vedoucí delegací, si uvědomujeme, že naše setkání a toto prohlášení tvoří 
součást rozsáhlého procesu, a že jsou spojeny s velkým množstvím iniciativ na všech 
úrovních. Uvědomujeme si stěžejní roli, kterou mají vlády při realizaci činností nutných 
k plnění těchto úkolů. Jsme si vědomi potřeby provedení institucionálních, 
technologických a finančních inovací, aby bylo možno vykonávat činnosti jinak než 
„obvykle“ a rozhodli jsme se vyzvat k plnění těchto úkolů. 

  

5. Opatření, která jsou zde doporučována, jsou založena na integrovaném  hospodaření 
s vodními zdroji , který zahrnuje jak tradiční, tak netradiční plánování a správu vodních 
zdrojů a půdy. Bere v úvahu sociální, ekonomické a environmentální faktory a spojuje 
povrchovou vodu, podzemní vodu a ekosystémy, kterými protékají. Integrované řízení 
uznává důležitost otázek spojených s kvalitou vody. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována chudým, úloze, dovednostem a potřebám žen a zranitelným oblastem jako jsou 
například malé ostrovní státy, vnitrozemské státy a opuštěné oblasti. 

 

6. Integrované řízení vodních zdrojů závisí na spolupráci a partnerství na všech úrovních, od 
jednotlivých občanů až po mezinárodní organizace, jež bude založeno na politickém 
závazku a na širším společenském uvědomování si potřeby zajištění vody a udržitelného  
hospodaření s vodními zdroji. Aby bylo možné dosáhnout integrovaného řízení vodních 
zdrojů, je nutné vytvořit provázané národní, regionální a mezinárodní politické strategie 
pro odstranění roztříštěnosti, a založit transparentní a zodpovědné instituce na všech 
úrovních. 

  



7. Budeme i nadále zlepšovat proces spolupráce, aby bylo možné uvést odsouhlasené 
principy v činnost, a to na základě partnerství a optimálních vazeb s vládními orgány, 
občany a dalšími zainteresovanými subjekty. Za tímto účelem: 

 

A. Stanovíme cíle a strategie k plnění  úkolů pro zajištění vody. Jako součást této snahy   

           podporujeme vytvoření ukazatelů pro vyhodnocení pokroků dosažených na národní a   

           nadnárodní úrovni. Přitom vezmeme ohled na cenné výsledky práce vykonané v rámci  

           Druhého světového fóra o vodě. 

B. Budeme nadále podporovat systém periodického posuzování stavu sladkovodních 
zdrojů a souvisejících ekosystémů OSN, rovněž  tak systém pro pomoc zemím, a 
v případě vhodnosti podpoříme vypracování systémů pro měření pokroku v realizací 
cílů a  podávání zpráv o těchto ukazatelích v rámci dvouleté Zprávy o vývoji světových 
vod  jako součást celkového monitorování Agendy 21.  

C. Budeme spolupracovat s dalšími uživateli vod při vývoji účinnější vodohospodářské 
osvěty k dosažení jejich většího porozumění a zainteresovanosti. Zvolíme ty nejlepší 
metody založené na podpoře výzkumu a znalosti výrobních kapacit, na rozšiřování 
znalostí pomocí vzdělávání a dalšími způsoby a na výměnu znalostí mezi jednotlivci, 
institucemi a společnostmi na všech příslušných úrovních. To bude obsahovat 
spolupráci na regionální a jiných úrovních za účelem zajistit zvládání ohrožení 
spojených s vodou a na výměně zkušeností v oblasti reformy vodohospodářského 
sektoru. Tyto činnosti se budou rovněž týkat mezinárodní spolupráce v oblasti přenosu 
technologií do rozvojových zemí a budování kapacit v těchto zemích.  

D. Budeme pracovat společně se zainteresovanými stranami na zvýšení účinnosti strategií 
snižování znečišťování založených na principu „znečišťovatel platí“ a na zvážení 
vhodných pravidel a procedur v oblasti odpovědnosti a náhrady škod vzniklých 
v důsledku činností nebezpečných pro vodní zdroje. 

E. Na podkladě přípravných prací pro setkání v Haagu a diskusí, které zde proběhly, 
budeme pracovat v rámci multilaterálních institucí, zejména v systému OSN, 
v mezinárodních finančních institucích a organizacích vytvořených mezivládními 
dohodami za účelem posílit vodohospodářské politiky a programy, které podpoří 
zajištění vody a v případě potřeby pomoci zemím vyřešit úkoly vymezené touto 
Deklarací. 

F. Vyzýváme  generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby dále posiloval 
spolupráci a provázanost činností týkajících se problematiky vody v systému OSN. 
Přijmeme jednotné postupy v příslušných vládních organizacích ke zvýšené 
provázanosti uvedených aktivit.  

G. Vyzýváme Radu Globálního fondu životního prostředí (Global Environmental 
Facilities - GEF), aby v rámci svého mandátu rozšířila aktivity v oblasti sladkých vod 
usnadněním a urychlením investic do oblastí národního hospodaření s vodami, které 
mají přínosný dopad na mezinárodní vody. 

H. Vítáme příspěvek Světové rady pro vodu týkající se Vize a přínos Světového 
partnerství pro vodu pokud jde o vytvoření Rámce systému aktivit. Vítáme i další akce 
provedené všemi příslušnými činiteli otevřeným, účastnickým a průhledným 
způsobem, který sdružuje všechny hlavní skupiny ve společnosti. 



I. Vítáme prohlášení (připojená k této deklaraci), která učinili zástupci velkých 
organizací, jako jasný důkaz jejich připravenosti ke spolupráci s námi při zajišťování 
vody pro všechny. 

 

8. Uznávajíce, že opatření uvedená v odstavci 7, včetně pokroku  ve stanovení cílů a 
strategií, jsou důležitá a ambiciózní, budeme náš pokrok pravidelně přezkoumávat na 
vhodných fórech, včetně zasedání v Bonnu v r. 2002 a při příležitosti přezkoumání 
desetileté implementace Agendy 21. 

  

9. Konference ministrů vítá, že řada těchto témat byla projednána v průběhu Druhého 
světového fóra o vodě, a že předseda Fóra předložil tato témata Konferenci ministrů. 
Důležitost těchto otázek je nesporná; budeme je dále rozšiřovat v rámci příslušného fóra 
v budoucnosti a jejich dopady vezmeme v úvahu pro řešení problémů jednotlivých 
národů. 

 

10. Uvedené úkoly jsou nelehké, ale jsou také výzvou. Na celém světě existuje mnoho 
zkušeností,z nichž lze vycházet. Nutné je, abychom pracovali společně, rozvíjeli 
spolupráci a partnerství a vytvořili bezpečné a udržitelné zajištění vody pro budoucnost. 
Budeme individuálně i společně usilovat o dosažení těchto cílů a podporovat a využívat 
přínosy celé společnosti. S uspokojením jsme zaznamenali, že na schůzce v Haagu již 
vznikly v tomto směru určité dohody (jsou přílohou Deklarace). Tato Deklarace odráží 
odhodlanost našich vlád a představuje rozhodující krok v procesu zajištění dostupnosti 
vody pro všechny. 

 

11. My, ministři a vedoucí delegací, děkujeme vládě a občanům Nizozemského království za 
jejich vizi a za jejich pohostinnost při uspořádání této Konference a Fóra. 

 

 

Schváleno ve středu 22. března, 2000. 

den Haag, Nizozemí 
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