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Předmluva

Integrovaná ochrana a využití vodních zdrojů (IWRM) je definována jako 
„proces, který podporuje koordinovaný rozvoj a hospodaření s vodou, 
krajinou a půdou a příbuznými zdroji, s cílem spravedlivě maximalizovat 
ekonomický a sociální blahobyt lidské společnosti s ohledem na 
udržitelnost živých ekosystémů“.

IWRM usiluje o vytvoření rovnováhy mezi využitím zdrojů na straně jedné 
a jejich ochranou na straně druhé, tak aby byla jejich funkce zachována 
budoucím generacím. Definice IWRM prosazuje tři hlavní pilíře: 
ekonomickou hospodárnost, udržitelnost životního prostředí a sociální 
spravedlivost.

Vodní zdroje musí být využity ke zvýšení ekonomického a sociálního 
blahobytu, ale nesmí utrpět udržitelnost živých ekosystémů. Hlavním 
cílem této publikace je analyzovat vztahy mezi lidskou společností, 
vodními zdroji a ekosystémy, objasnit jak a proč je třeba ekosystémy  
chránit a ukázat, jak může být tato snaha lépe začleněna do IWRM.

Od roku 1970 byla věnována velká pozornost vlivu rozvoje vodních zdrojů 
na přírodní prostředí a vyvíjela se metodika vyhodnocování tohoto vlivu 
(hodnocení vlivu na životní prostředí – EIA). Poněkud stranou pozornosti 
zůstalo hodnocení vlivů strategie využití a ochrany vodních zdrojů na 
přírodní prostředí. Vodním hospodářstvím a ochranou ekosystémů se 
přirozeně zabývaly různé profesní skupiny. Práce těchto skupin ale 
vyústila ve zcela rozdílný pohled na věc. Jejich těsná spolupráce byla 
proto obtížná, a to dokonce v případech, kdy cíl práce byl prakticky stejný. 
Během posledních let se přesto podařilo spojeným silami vyzdvihnout 
několik problémů, které se týkají primárních akvatických ekosystémů, 
a zavést minimální ekologická kriteria pro jejich ochranu.

V terestrických ekosystémech byly již tradičně spatřovány komponenty 
využití krajiny a půdy a nebyl brán ohled na obrovská množství vody, 
které tyto ekosystémy spotřebují během fotosyntetických procesů. I přesto 
byl v JAR popsán možný vliv lesních ploch na pokles průtoku ve vodních 
tocích.

Autorka Prof. Malin Falkenmark, která je členkou GWP TEC, pro nás 
připravila tuto publikaci, aby nám pomohla a ujistila nás, že ochranu 
ekosystémů je možné začlenit do procesu IWRM. Tato publikace 
vychází z příspěvku, který byl prezentován na semináři GWP v listopadu 
roku 1999, organizovaném společně s Ústavem systémové ekologie 
University ve Stockholmu (GWP, 1999). Poděkování patří zejména 
Dr. Paulu Robertovi (JAR), členovi TEC GWP, za jeho příspěvky, které se 
týkají nových postupů přijatých v JAR a dále Prof. Carlu Folke z Ústavu 
systémové ekologie University ve Stockholmu, za jeho zevrubnou diskuzi 
na téma „úloha vody v ekosystémech a ekologické perspektivy lidstva 
a lidského živobytí“.
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1.  ÚVOD  

ato publikace se zabývá vzájemnými vztahy mezi vodou 
a ekosystémy. V hlavních rysech naznačuje, jak je možné 
začlenit ekosystémový přístup do procesu integrované ochrany 

a využití vodních zdrojů (IWRM). Analyzuje, do jaké míry je voda součástí 
vztahu lidské společnosti a okolních ekosystémů. Vysvětluje to, že lidstvo 
i ekosystémy sdílejí jednu a tutéž vodu společně a rovněž ukazuje, jak je 
možné posílit udržitelnost  ekosystémů aplikací procesu IWRM. Zpráva 
zavádí nové koncepce a pojmy, které dovolují začlenit problematiku 
krajiny, půdy a vody do nového přístupu k povodí. Tento přístup pohlíží 
na povodí jako na mozaiku ekosystémů a slouží k hodnocení aktivit lidské 
společnosti. Publikace rovněž naznačuje, jakým způsobem je - v rámci 
procesu IWRM – třeba kombinovat tolik potřebný ohled na ekosystémy 
s přiměřenými společenskými a ekonomickými potřebami v širším 
a komplexním přístupu k hospodaření, ochraně a využití základních 
životodárných složek povodí.

Hlavním poselstvím této publikace je, že proces IWRM - s vědomím 
prospěšnosti sdílené závislosti lidstva a ekosystémů na vodě - může 
integrovat problematiku krajiny, vody a ekosystémů a prosadit do života 
tři hlavní pilíře IWRM – dva, které souvisejí s lidskou společností (sociální 
spravedlivost a ekonomická hospodárnost) a jeden, který souvisí 
s ekosystémem (udržitelnost životního prostředí).

2.  OBTÍŽNÉ ROZHODOVÁNÍ

Zabezpečení potřeb lidí

oda, potrava a suroviny, které jsou zárukou životaschopnosti 
lidské společnosti, pocházejí z přírodního prostředí, 
obklopujícího lidská sídla. Zdroje těchto surovin však nelze 
čerpat a těžit beze změn důležitých součástí krajiny (kopání 

studen, stavba vodních kanálů, budování nádrží, mýcení přirozené 
vegetace k zemědělským účelům, kácení lesů, odvodňování, zarovnávání 
terénu, atp.), tyto úpravy narušují rovnováhu jednotlivých ekosystémů. 
Nejprve to byla hnojiva a později herbicidy, které pomáhaly zvýšit výnosy 
zemědělských plodin a množství potravin pro obživu stále většího počtu 
lidí. V suchých oblastech bylo zavedeno zavlažování. Tato opatření měla 
však na životní prostředí také vedlejší účinky (eutrofizaci, znečištění vody, 
pokles zásob vod, zasolování půdy, zvýšení koncentrace anorganických 
složek ve vodách atd.). Existují opatření a zásahy, kterých se lze 
vyvarovat, jiným se vyhnout nelze. Prakticky veškeré lidské aktivity jsou 
provázeny produkcí odpadů (odpady z domácností, průmyslový odpad, 
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atd.), které významně narušují lokální ekosystémy. Spolu s růstem 
populace roste i množství a intenzita změn, úprav a opatření a dochází 
ke stupňování vedlejších vlivů na ekosystémy, a tím i ke zvýšení 
sociálního napětí uvnitř populace.

Rostoucí zájem o ochranu životního prostředí

Podstatou udržitelného způsobu ochrany a využití životního prostředí je 
nalezení té správné rovnováhy mezi potřebami lidstva a dopady činnosti 
lidí na toto prostředí. Boj s degradací životního prostředí v celosvětovém 
měřítku je ale nesmírně obtížný. I přes značné systémové úsilí - se 
snahou minimalizovat znečištění vodních nádrží a toků v oblastech 
mírného pásma - vyplavování agrochemikálií pokračuje a způsobuje 
v regionálním měřítku eutrofizaci pobřežních zón. Vedle vážných 
problémů se znečištěním vody se v některých částech světa, např. 
v suchých klimatických oblastech, potýkají s problémem obrovského 
odčerpávání vody z říčních toků pro nezbytné zavlažovaní zemědělských 
plodin. Příkladem jsou řeky Colorado, Žlutá řeka, přítoky Aralského 
jezera a mnoho dalších vysychajících řek v rozvojových  zemích. Další 
potíže v oblastech se suchým klimatem způsobuje rozsáhlé regionální 
zasolování vody a půd.

Během několika příštích desetiletí lze očekávat, že narůstající 
tlaky pokračujícího růstu populace, procesu globalizace, rostoucí 
průmyslové výroby a snahy zmírnit chudobu a hlad, povedou k dokonce 
ještě rozsáhlejším zásahům do krajiny. Uvedené problémy vyžadují 
uvážlivější a moudřejší přístup k životnímu prostředí a integrovaný přístup 
k problémům, které spolu souvisí.

Snaha odborné mezinárodní veřejnosti o zastavení ničení životního 
prostředí započala v roce 1972, kdy se ve Stockholmu konala Konference 
o životním prostředí lidstva. Vzhledem k tomu, že existující instituce 
(vědecké + odborné a vládní) jsou odděleny a nijak zvlášť spolu 
nekomunikují, odrazem jejich vzájemného vztahu jsou i omezené vyhlídky 
spolupráce různých profesních skupin a týmů, což je intelektuální 
dědictví přetrvávající již od dob velkého francouzského filozofa 17. století 
Descarta. Fyzikové rozumějí hlavně fyzikálním aspektům krajiny, chemici 
hlavně chemickým, biologové hlavně záležitostem povahy biologické, 
a tak bychom mohli pokračovat dále. Vzhledem k tomu, že pohledy  
představitelů různých odborných disciplín na svět jsou nesmírně odlišné, 
mají tito odborníci velké potíže jak při vzájemné komunikaci, tak při 
komunikaci s politickými představiteli. Vytvoření společného pohledu 
na věc, vzájemné pochopení a společné rozhodování v otázkách 
problematiky lidského prostředí, pak není jednoduché.

Jak se vypořádat  s prakticky neslučitelnými požadavky

Základním problémem společensko-ekonomického rozvoje a rozvoje 
kvality života a ekonomického blahobytu jsou nevyhnutelné úpravy 
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krajinných prvků a součástí. Díky přirozeným pochodům, které v krajině 
probíhají – z nichž většina je spojena s vodou - mají tyto úpravy 
neúmyslné vedlejší vlivy na místní ekosystémy. Výsledkem může být 
vážný střet zájmů, hádky a spory či dokonce násilí.

Mezi manažéry vodního hospodářství je již obecně známa a uznávána 
myšlenka respektování naléhavých potřeb ekosystému. Vzhledem ke 
společné závislosti jak lidstva tak ekosystémů na vodě je zcela přirozené, 
že součástí problematiky vodního hospodářství se stal skutečný zájem 
o otázky spojené s ekosystémy. Před nedávnem schválili vrcholní 
představitelé Organizace spojených národů Deklaraci tisíciletí 2000, která 
uvádí seznam naléhavých potřeb lidstva, jež všechny úzce souvisejí 
s vodou. Záměrem deklarace je docílit do r. 2015 snížení počtu lidí 
trpících hladem, chudobou, nemocemi, nedostatkem pitné vody a hygieny 
na polovinu. Při realizaci těchto snah budou důležité zejména důsledky 
(v nichž hlavní roli hraje voda) rostoucí produkce potravin, biomasy, 
zaměstnanosti a počtu lidských obydlí pro různé ekosystémy.

Základním úkolem a povinností je si uvědomit a pochopit, že lidstvo je 
závislé na planetárním systému, který podporuje a chrání život a bez 
něhož bychom neměli žádnou potravu, žádné palivové ani stavební 
dřevo, nebyla by tu žádná divoká zvěř, nedocházelo by k opylování 
našich kulturních rostlin, atd. Voda má řadu funkcí, v dynamice jak 
ekosystémů tak lidské společnosti plní různé úlohy. Má funkci „životního 
elixíru“ terestrických ekosystémů, je médiem přenášejícím živiny  a je 
nezbytným životní prostředím vodních ekosystémů. V lidské společnosti 
má voda elementární společenský význam, neboť umožňuje a chrání 
život, a je podmínkou výroby potravin a energie. Slouží jako transportní 
médium, rozpouštědlo a k řadě dalších účelů. Vzhledem k tomu, že 
lidská společnost i ekosystémy jsou na vodě závislé, nabízí proces IWRM 
integrovaný přístup, kterým se pokouší zabezpečit lidstvu spokojenost 
a živobytí a zároveň ochránit živé a zdravé ekosystémy.

K dosažení tohoto cíle bude muset být použit přístup založený na využití 
povodí a ochraně jeho ekosystému. Tento přístup bude muset zahrnovat 
ochranu základních funkcí ekosystému, protože - poněkud expresivně 
vyjádřeno - živý a zdravě fungující ekosystém je pro člověka dobrodiním. 
Poskytuje služby a servis, na kterých spočívá blahobyt lidské společnosti. 
Je třeba si uvědomit, že existuje mnoho způsobů, kterými člověk do 
ekosystému zasahuje. Jedná se jak o přímé zásahy do místních toků 
a různých větví koloběhu vody, tak o zásahy nepřímé, mající vliv na 
propustnost půdy, vegetaci a odtokové poměry. Funkce ekosystému, 
které vyžadují vodu, jsou však činností člověka trvale narušovány. Lidé 
využívají krajinu a půdu, produkují biomasu rostlinného a živočišného 
původu, znečišťují vodu a způsobují zhoršování její kvality. Klíčovým 
úkolem proto bude studium vztahů biotické povahy existujících mezi 
cirkulující sladkou vodu a ekosystémy. Další cesta bude vyžadovat řadu 
rozhodnutí a mnoho kompromisů, týkajících se toho do jaké míry vodu 
využívat a do jaké míry dbát na její kvalitu a chránit její zásoby. A to je 
úkol dokonce ještě těžší a složitější, než běžné úsilí a potíže s dodávkami 
vody obyvatelstvu, pro průmysl a zemědělství.
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Co je ekosystém?

ýrazem ekosystém je myšlen systém či soustava „poháněná“ 
sluneční energií, kterou obývají organismy, jež na sebe 
vzájemně působí a vzájemně se ovlivňují – producenti, 
konzumenti a destruenti. Biotická a abiotická složka 

ekosystému společně zajišťují toky energie, koloběh prvků a vody 
a členění vegetace z hlediska prostoru a teploty. Ekosystémy mohou být 
různě velké, počínaje obrovskými makroekosystémy a konče poměrně 
malými systémy na lokální úrovni. Příkladem prvního je ekosystém, který 
pokrývá celou naši planetu Zemi. Je to soustava napájená sluneční 
energií a v koloběhu vody, která v tomto systému cirkuluje, lze spatřovat 
paralelu s krevním oběhem živočichů. Na opačném konci – co do velikosti 
-jsou nesrovnatelně menší ekosystémy jako např. pastviny, lesy, jezera, 
vodní toky a podobně.To jsou ekosystémy, které poskytují místním 
obyvatelům úrodu, krmivo pro chovná zvířata, palivové a stavební dřevo, 
ryby, maso, a o které se tito obyvatelé pečlivě starají.

V obecném slova smyslu je každý ekosystém dynamickým 
a nepostradatelným faktorem, na kterém závisí sociální a ekonomický 
rozvoj (Folke, 1997). Ekosystémy poskytují množství obnovitelných 
zdrojů, služby, komfort a  pohodlí, na nichž závisí prosperita lidské 
společnosti. To znamená, že s hodnotami, které jim ekosystémy nabízejí, 
musí lidé zacházet opatrně, musí se chovat tak, aby byl multifunkční 
charakter ekosystémů zachován a aby cesty vody v ekosystémech 
zůstaly tím zdravým „krevním oběhem“.

Vzhledem k tomu, že ekosystémy jsou na vodě existenčně závislé, je 
naprosto nezbytné popsat vzájemné vztahy mezi ekosystémy a vodou 
a porozumět jim. Literární údaje, týkající se vazeb mezi hydrologií 
a ekologií, jsou bohužel velmi kusé. Hydrologie byla a je doménou 
inženýrů, tradičně se orientujících na průtokové poměry v řekách a jejich 
význam pro společnost. Zatímco ekologie je polem působnosti biologů, 
kteří se zaměřují na studium vztahu ekosystémů a podnebí a analyzují 
spletité vztahy uvnitř ekosystémů. V rozborech biologů plní voda jen úlohu 
dalšího faktoru prostředí a má význam celkem jednoduchého ukazatele.

Ekologičtí praktikové věnují pozornost hlavně viditelným krajinným 
prvkům, v prvé řadě vodním ekosystémům a mokřadům. V terestrických 
ekosystémech se zabývají především problematikou vztahů mezi vodou 
a vegetací na půdním povrchu, zvláště se zajímají o vliv rostlin na 
koloběh vody, o úlohu vegetace při záplavách i o to, jak rostliny ovlivňují 
koloběh vody v obdobích sucha. V nížinných oblastech s nedostatkem 
vody v jižních zeměpisných šířkách přitahuje pozornost studium 
terestrických ekosystémů  a tvrzení, že „lesy produkují vodu“, zde začalo 
být pomalu zpochybňováno. Fotosyntetické procesy však nebyly v těchto 

3.  JAK SOUVISÍ LIDSKÁ ČINNOST 
S EKOSYSTÉMY?
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krajinných prvků a součástí. Díky přirozeným pochodům, které v krajině 
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souvislostech příliš studovány, navzdory tomu, že při fotosyntéze se 
spotřebovávají obrovská množství vody a že tak dochází ke kolísání 
množství vody a změnám odtokových poměrů.

Zájem o studium úlohy vody v ekosystémech v ekologických vědeckých 
a odborných kruzích stoupá, stejně intenzivní je i zájem hydrologů 
o studium ekosystémů. To se odrazilo ve Zprávě o významu vody 
v současném světě (World Water Action Report, 2002). Ačkoli je zde 
zdůrazněna potřeba ekosystémového přístupu, tato zpráva upřednostňuje 
činnosti vztahující se k problematice vody v mokřadech a vodních 
ekosystémech, zaměřuje se na tok vody prostředím, znečištění vody, 
a míru rozvoje infrastruktury.

Termín ekosystém není bohužel - z hledisky potřeb využití a ochrany 
vodních zdrojů - příliš srozumitelný. Pokud tento pojem chápeme 
z perspektivy povodí, může být interpretován ještě dvěma dalšími 
způsoby:
1. přírodní systém, který podporuje a chrání život a závisí na něm 

prosperita lidské  společnosti,
2. specifická biologická složka prostředí, která má zvláštní společenský 

význam a hodnotu pro místní obyvatele (např. mokřady, lesy, jezera, 
atp.).

Lidé a ekosystémy se dělí o tutéž vodu

Jeden díl srážek v povodí náleží přírodě a druhý díl lidské společnosti, 
část srážek patří terestrickým ekosystémům a část se dostane do 
vodních toků a nádrží. Povodí je tedy jednotkou, ve které se vytváří určitá 
rovnováha mezi člověkem a přírodou z hlediska spotřeby vody. Veškeré 
srážky, které v povodí spadnou, jsou pak zdrojem pro všechny činnosti 
závislé na vodě (obr.1). Jakmile se dešťová voda dostane na zemský 
povrch, rozdělí se na tzv. vodu zelenou, tj. vodu využívanou pro produkci 
biomasy a „ztracenou“ evapotranspirací, a vodu „modrou“, tj. vodu 
proudící v řekách a nádržích, kterou lidé mohou dále využívat.

Obr.1:  Srážky v krajině jsou obrovským zdrojem vody. Část vody je spotřebována vegetací 
a část se vypaří (zelená voda). Přebytek plní řeky a nádrže (modrá voda) a je 
k disposici pro vodní ekosystémy a potřebu lidí.
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Rozmanité cesty zelené vody jsou odrazem spotřeby vody v lesích, na 
pastvinách a zemědělských plochách. Obecně vzato, zelená voda udržuje 
a podporuje terestrické ekosystémy, zejména slouží k zavlažování úrody 
na polích. Modrá voda stéká  terénem po svazích ve směru shora dolů, 
nakonec se shromažďuje ve vodních systémech, a zde ji využívá lidská 
společnost. Čerpáním vody z vodních toků a nádrží se voda dostává do 
měst a průmyslových oblastí a zde slouží k dalším lidským činnostem, 
které vyžadují vodu. Poté co je voda použita, vrací se zpět do vodních 
systémů jako voda znečištěná a odpadní, to v případě že nedošlo k jejímu 
důkladnému vyčištění. Modrá voda slouží také k zavlažování, během 
něhož je část vody spotřebovávána rostlinami a mění se na vodu zelenou, 
zatímco nevyužitý přebytek zůstává vodou modrou a odtéká zpět. 
Vracená nevyužitá voda je často obohacena o vyplavené agrochemikálie 
a půdní živiny, které jsou příčinou eutrofizace řek a pobřežních vod.

Zabezpečení lidských potřeb znamená přeměnu krajiny

Jak již bylo uvedeno, lidé jsou velmi aktivní a mají značný vliv na 
koloběh modré vody. Na jedné straně modrou vodu kontaminují, na 
druhé straně ji ovlivňují tím, že mění samotnou krajinu a její reliéf, 
provádějí zásahy do vegetace, půdy a vodních toků (Falkenmark 
a Mikulski, 1994). Vegetace může být zcela odstraněna (odlesňování) 
nebo změněna (nové plodiny, zalesňování) ve snaze zajistit lidem 
dostatek potravin, vlákniny, palivového a stavebního dřeva. Tím, že 
člověk upravuje povrch krajiny a terénu, manipuluje s půdou, např. při 
orbě, odvodňování, „zabetonování“ půdy v urbanizovaných oblastech 
apod. Manipuluje i s vodními toky, protože vrtá studny a čerpá podzemní 
vodu, kterou přivádí vodovodními sítěmi a kanály do měst i na venkov 
anebo zavlažovacími soustavami na pole. Člověk dopravuje rovněž 
povrchovou vodu do městských a průmyslových aglomerací, touto vodou 
jsou napájeny zavlažovací kanály, dále řada různých vodních nádrží 
a přehrad, které slouží k zadržování přebytečné vody a jsou využívány 
jako zásobárny vody v období sucha. Zadržením vody v nádržích je 
regulována hladina vodních toků a snižováno riziko záplav a tuto vodu lze 
využívat v suchých ročních obdobích.

Snahou lidské společnosti udržet a ochránit vlastní život jsou předem 
dány nezbytné lidské potřeby - čerpání vody, výroba potravin a energie, 
těžba dřeva a stavba obydlí. Od čelných představitelů společnosti se 
očekává, že zabezpečí - nebo alespoň umožní - dostupnost těchto 
výdobytků lidstva a služeb, což je základní předpoklad k odstranění 
chudoby a dosažení blahobytu obyvatel (tzv. imperativ lidského 
živobytí)(obr.2, Falkenmark, 1997). Naplňování těchto potřeb znamená 
fyzické zásahy jak do krajiny (kácení, orba, atd.), tak do koloběhu vody 
(studny, vodovodní a kanalizační sítě, zásobní nádrže). Chemickými 
zásahy do přírody je např. vypouštění výfukových plynů, ukládání 
pevných odpadů, produkce odpadních vod a používání agrochemikálií. 
Prakticky veškeré lidské aktivity a sociálně-ekonomický rozvoj jsou 
provázeny produkcí odpadů (Falkenmark a Lundqvist, 2000). Vzhledem 
k tomu, že v krajině neustále probíhají přírodní procesy a pochody, 
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měst a průmyslových oblastí a zde slouží k dalším lidským činnostem, 
které vyžadují vodu. Poté co je voda použita, vrací se zpět do vodních 
systémů jako voda znečištěná a odpadní, to v případě že nedošlo k jejímu 
důkladnému vyčištění. Modrá voda slouží také k zavlažování, během 
něhož je část vody spotřebovávána rostlinami a mění se na vodu zelenou, 
zatímco nevyužitý přebytek zůstává vodou modrou a odtéká zpět. 
Vracená nevyužitá voda je často obohacena o vyplavené agrochemikálie 
a půdní živiny, které jsou příčinou eutrofizace řek a pobřežních vod.

Zabezpečení lidských potřeb znamená přeměnu krajiny

Jak již bylo uvedeno, lidé jsou velmi aktivní a mají značný vliv na 
koloběh modré vody. Na jedné straně modrou vodu kontaminují, na 
druhé straně ji ovlivňují tím, že mění samotnou krajinu a její reliéf, 
provádějí zásahy do vegetace, půdy a vodních toků (Falkenmark 
a Mikulski, 1994). Vegetace může být zcela odstraněna (odlesňování) 
nebo změněna (nové plodiny, zalesňování) ve snaze zajistit lidem 
dostatek potravin, vlákniny, palivového a stavebního dřeva. Tím, že 
člověk upravuje povrch krajiny a terénu, manipuluje s půdou, např. při 
orbě, odvodňování, „zabetonování“ půdy v urbanizovaných oblastech 
apod. Manipuluje i s vodními toky, protože vrtá studny a čerpá podzemní 
vodu, kterou přivádí vodovodními sítěmi a kanály do měst i na venkov 
anebo zavlažovacími soustavami na pole. Člověk dopravuje rovněž 
povrchovou vodu do městských a průmyslových aglomerací, touto vodou 
jsou napájeny zavlažovací kanály, dále řada různých vodních nádrží 
a přehrad, které slouží k zadržování přebytečné vody a jsou využívány 
jako zásobárny vody v období sucha. Zadržením vody v nádržích je 
regulována hladina vodních toků a snižováno riziko záplav a tuto vodu lze 
využívat v suchých ročních obdobích.

Snahou lidské společnosti udržet a ochránit vlastní život jsou předem 
dány nezbytné lidské potřeby - čerpání vody, výroba potravin a energie, 
těžba dřeva a stavba obydlí. Od čelných představitelů společnosti se 
očekává, že zabezpečí - nebo alespoň umožní - dostupnost těchto 
výdobytků lidstva a služeb, což je základní předpoklad k odstranění 
chudoby a dosažení blahobytu obyvatel (tzv. imperativ lidského 
živobytí)(obr.2, Falkenmark, 1997). Naplňování těchto potřeb znamená 
fyzické zásahy jak do krajiny (kácení, orba, atd.), tak do koloběhu vody 
(studny, vodovodní a kanalizační sítě, zásobní nádrže). Chemickými 
zásahy do přírody je např. vypouštění výfukových plynů, ukládání 
pevných odpadů, produkce odpadních vod a používání agrochemikálií. 
Prakticky veškeré lidské aktivity a sociálně-ekonomický rozvoj jsou 
provázeny produkcí odpadů (Falkenmark a Lundqvist, 2000). Vzhledem 
k tomu, že v krajině neustále probíhají přírodní procesy a pochody, 
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uvedené zásahy se projevují některými nechtěnými vedlejšími účinky, 
a to zvláště pokud se týká vody. Výsledkem bude zhoršení kvality 
ovzduší (např. kyselé srážky), pokles produktivity krajiny a půdy (snížení 
úrodnosti, zhutňování půd a tvorba nepropustné vrstvy na jejím povrchu), 
zhoršení kvality vody (znečištění bakteriemi, nutrienty a toxickými 
látkami). Jakmile dojde ke změně kvality ovzduší, půdy a vody, dojde 
k narušení rovnováhy systémů vyšších řádů - ekosystémů. Dojde k jejich 
(terestrických i vodních) degradaci, ztrátě odolnosti, tj. schopnosti 
ekosystémů přizpůsobovat se změnám jak přirozeným tak vyvolaným 
lidskou činností. Všechny tyto vedlejší účinky mohou znemožnit a narušit 
čerpání základních zdrojů energie a potravy lidské společnosti a není 
možné je brát na lehkou váhu. Je proto nanejvýš žádoucí nalézt způsob, 
jak dosáhnout integrované ochrany a hospodaření s hodnotami jako 
jsou půda, voda a ekosystémy obecně. To potom umožní prosperitu 
a blahobyt bez nepřípustného vážného poškozování ekosystému, jenž 
podporuje a chrání život, systému, na němž právě uvedený prospěch 
a blahobyt stojí a závisí. Existují rovněž zpětné vazby na lidskou 
společnost, vyvolané nedostatečným uspokojováním lidských potřeb či 
nepřijatelnými vedlejšími účinky, ty mohou mít pasivní i aktivní charakter. 
Z těch pasivních uveďme úmrtnost, hlad a sváry, z těch aktivních migraci 
obyvatel, změnu očekávání, snížení výměry neobhospodařovaných ploch 
a dovoz potravin.

Obr.2:  Lidské aktivity v krajině (podle Falkenmark, 1997)

Na obr.2 si všimněme, že různé profesní skupiny mají sklon soustředit 
svůj zájem na různé oblasti: inženýři do pole 2 (vpravo nahoře), odborníci 
na otázky životního prostředí a ekologové do pole 3 (vpravo dole), 
podnikatelé a obchodníci do pole 1 (vlevo nahoře) a politici a představitelé 
společenských věd do polí 1 a 4 (vlevo). Taková separace zájmů 
evidentně přispívá k potížím v boji s vedlejšími účinky na životní prostředí, 
vyvolanými lidskou činností, a dosažení udržitelného rozvoje společnosti.
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Pohled na svět se mění

Dnes si stále více uvědomujeme, že lidské aktivity mají - téměř ve všech 
případech - za následek změny krajiny a terénu. Tento nový pohled 
znamená určitý posun v myšlení řady ekologů. Zatímco začínáme 
dobře rozumět tomu, že lidstvo se bude muset přizpůsobit změnám, 
udržitelný rozvoj znamená udržet kapacitu a potenciál pro prosperující 
sociální a ekonomický rozvoj. To úzce souvisí s ekosystémy, s tím 
jaké nám poskytují možnosti, služby a podporu, jinými slovy, jakého se 
nám od ekosystémů dostává dobrodiní. A bude tomu tak i v dohledné 
budoucnosti. Nejnovější vědecké přístupy se ve stále větší míře věnují 
procesům s důrazem na biofyzikální interakce mezi vodou – „krví biosféry“ 
– a ekosystémy.

Tradiční názor, který panoval celá desetiletí, že je nutné zajistit a chránit 
rovnováhu ekosystému, pomalu ztrácí na síle. Důvody shrnuje Příklad 1 
- lidstvo se musí naučit žít v neustálých změnách. Stabilita je výjimečná. 
Podobně také názor, že ekosystémy stačí pouze zachovat, ztrácí na 
aktuálnosti ve prospěch myšlenky, že lidé musí ekosystémy chránit, 
rozvíjet a řídit.

Příklad 1
Souběžný vývoj společnosti a prostředí

Základním stavebním kamenem pokračujícího myšlenkového posunu je 
nedávná studie van der Leeuwa a kol., která se zabývá degradací země 
a krajiny v oblasti Středomoří, vyvolané lidskými aktivitami v průběhu 
posledních 20 tisíc let. Studie se týká neúrodných půd, období sucha a záplav 
po prudkých deštích ve Španělsku. Dále pojednává o zvýšeném obsahu solí 
ve vodách a nesprávné ochraně a využívání vodních zdrojů v jižním Řecku, 
o problematice tektonické činnosti a interakcích mezi lidskou společností 
a vegetací v severozápadním Řecku, a o sedm tisíc let trvajícím vlivu lidské 
činnosti na utváření údolí řeky Rhony  ve Francii. Studie předpokládá, že 
za pozorovanými změnami a degradací země nestojí žádný přírodní činitel, 
žádná přírodní dynamika. Spíše se jedná o výsledek interakce lidské 
činnosti s okolním prostředím, tedy o souběžný vývoj (koevoluci) procesů 
společenských a pochodů probíhajících v prostředí. Autorský kolektiv si 
uvědomil, že lidská reakce na změny, které probíhají v prostředí, není tak 
čitelná a okamžitá ve srovnání s reakcí představitelů jiných živočišných druhů 
a rostlin. Lidská společnost si nejprve musí změnu uvědomit, a teprve pak na 
ni vědomě odpovídá. Vzájemné vztahy mohou mít proto charakter rezonance, 
spíše než charakter příčiny a následku. Autoři se rovněž zamýšlejí nad 
představou udržitelnosti, ve smyslu pokračování takového způsobu života, 
jak tomu bylo doposud. To je myšlenka, která předpokládá, že stabilita je 
přirozená a lidskou společností dosažitelná. Závěry analýzy tak obrovského 
časového úseku ale naznačují, že tato myšlenka je iluzorní. Od té doby, co si 
lidé uvědomili, že je to lidská činnost, která je hlavním činitelem působícím na 
dynamiku ekosystémů, starší pohled na svět, který viděl lidskou společnost 
a přírodu jako systém v rovnováze, pomalu ustupuje a je nahrazován novým 
pohledem plným dynamiky. Stabilita je pravděpodobně výjimka, která vyžaduje 
zvláštní rozbor. A jako výsledek bychom místo předpokládané stability 
a zaměření se na studium změn, měli předpokládat změny a soustředit se na 
výzkum stability.
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4.  EKOSYSTÉMY JSOU ZÁVISLÉ NA VODĚ

idská společnost je podsystémem biosféry, ve které klíčovou 
úlohu sehrává voda. Lidstvo je na globálním ekosystému 
kriticky závislé, protože ten poskytuje lidem obnovitelné zdroje 
surovin a nabízí řadu ekologických služeb (obr.3). Lidské 

aktivity směřují ke zlepšení a zvýšení pohodlí, blahobytu a prosperity 
občanů. Tyto aktivity jsou řízeny společenskými silami a ovlivňovány 
institucionálním zřízením té které společnosti. Mají však i své stinné 
stránky, kterými neblaze působí na funkci ekosystémů (produkce odpadu, 
rozrušování vazeb ekosystémů, atd.). Biologická koncepce ekosystému 
hovoří o systému jistého bio-fyzikálního prostředí, které je osídleno 
skupinami organismů, svázaných vzájemnými vztahy. Klíčový význam 
v ekosystémech má voda, a tak hydrologické poměry a ochrana a využití 
vodních zdrojů jsou určujícími faktory specifického ekosystému.

Ekosystémy jsou pro lidstvo velmi důležité. Poskytují lidem přijatelné 
životní prostředí a životní podmínky, a v tomto smyslu lze hovořit 
o službách, kterých se nám od ekosystémů dostává. Terestrické 
ekosystémy jsou lidské společnosti prospěšné tím, že produkují palivové 
a stavební dřevo, léčiva, zemědělskou úrodu, atp. Vodní ekosystémy pak 
tím, že poskytují maso ryb, mořských živočichů atd. Produktivitu obou 
typů ekosystémů je potřeba udržet na jisté kvalitativní a kvantitativní 
úrovni. Další služby ekosystémů mají charakter pochodů důležitých 
pro funkci coby systému, který umožňuje a podporuje život. Terestrické 
ekosystémy, které jsou v krajině rozloženy výše na kopcích a svazích 
jsou první v řadě při rozdělování srážkové vody na tu, která se vypaří, 
na tu co odteče a tu co se vsákne a skončí jako voda podzemní. Vodní 
ekosystémy v údolích nesou zátěž, kterou způsobují lidské aktivity ve 
výše položených oblastech krajiny. Zaznamenáváme zhoršenou kvalitu 
vody v řekách a údolních nádržích, vyčerpanost těchto systémů a řadu 
změn sezónního charakteru.

Po tisíciletí trvající nadměrná těžba a vyčerpávání přírodních zdrojů 
dávnými civilizacemi vedly k degradaci přírodního prostředí. K degradaci tak 
rozsáhlé, že to přispělo k úpadku a zhroucení celých společností. Jedním 
z příkladů může být vzestup a pád civilizace Velikonočního ostrova v Tichém 
oceánu. Centralizovaná a dobře organizovaná společnost, hnaná pudem 
demonstrovat sílu a převahu sousedním kmenům, vedena ambiciózním 
velitelem, byla schopná vyšinout ekosystém tvořený přirozeným řídkým lesem 
do stavu téměř úplné pouště. Hlavní příčinou bylo rozsáhlé odlesňování, za 
účelem získat dostatek dřeva a kmenů na transport velikých kamenných soch 
z vnitrozemí ostrova na pobřeží. Dvě stě ohromných soch zde stále stojí, ale 
sedm set dalších zůstalo ležet ve vnitrozemí díky hroutícímu se ekosystému. 
Zdá se nanejvýš pravděpodobné, že odlesnění vedlo ke zvýšenému 
narušování povrchu ostrova větrem a vodou, a důsledkem pak bylo stále 
těžší poškozování půdy zákonitě vystavené erozi.

Zdroj: van der Leeuw (2000), Redman (1999)
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Obr.3:  Lidstvo je závislé na ekosystémech, které nabízejí obnovitelné zdroje surovin 
a poskytují řadu ekologických služeb. Lidské aktivity směřují ke zlepšení prosperity 
společnosti, jsou řízeny společenskými silami a ústavním systémem, ale mají také 
negativní vliv na funkci ekosystémů, např. tím, že produkují odpad a mají řadu 
vedlejších účinků.

Příklad 2
Některé užitečné funkce ekosystému závislé na vodě

Koloběh vody

Význam vody v ekosystémech, tj. v systémech, které podporují a chrání 
život, má komplexní povahu. Abychom úlohu vody lépe pochopili, měli 
bychom věnovat větší pozornost koloběhu vody a jeho funkci jako „krevního 
oběhu“ biosféry. Také vzájemné vztahy mezi lidskou společností a přírodním 
prostředím bychom měli studovat s větším důrazem na koloběh vody. 
Voda má naprosto zásadní postavení v ekosystémech. Je součástí všech 
procesů, které v ekosystémech probíhají, ať již mají povahu spíše fyzikální, 
chemickou nebo biologickou. Voda vyrovnává kolísání intenzity sluneční 
energie v prostoru a čase. Toto vyrovnávání energie se děje vzájemně 
propojenými a vyváženými pochody, které mají charakter:

- fyzikální - jedná se o vypařování a kondenzaci vody, velmi důležité 
procesy pro redistribuci energie na celé planetě,

-  chemický - jedná se o krystalizaci a rozpouštění, zásadní pochody pro 
redistribuci rozpuštěných látek po celé planetě,

-  biologický - jedná se o štěpení molekuly vody na začátku fotosyntézy 
a její opětovný vznik během respirace; uvolněný vodík se stává součástí 
celulózy biochemickými reakcemi za uvolňování kyslíku.
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Terestrické ekosystémy

Terestrické ekosystémy významně ovlivňují odtok vody tím, že 
spotřebovávají obrovská množství zelené vody. Tato spotřeba představuje 
dvě třetiny objemu veškeré srážkové vody, která dopadne na pevninu (viz 
Příklad 3).

Při fotosyntetickém procesu je spotřebovávána voda a jeho intenzita 
je závislá na podnebí. Dvěma základními surovinami fotosyntetické 
reakce jsou voda a oxid uhličitý. Řetěz fotosyntetických reakcí začíná 
štěpením molekuly vody, poté následuje druhá biochemická reakce, při 
které se uvolněný vodík váže na vzdušný oxid uhličitý. Vznikají molekuly 
sacharidů, základních stavebních kamenů rostlinných tkání (Waterlow 
a kol., 1998). Jakmile však rostliny otevřou na povrchu svých listů 
průduchy, aby přijaly oxid uhličitý z okolního vzduchu, začnou ztrácet 
vodu, která uniká z jejich těl ven. Tuto ztrátu vyrovnávají činností kořenů, 
které nasávají vodu z půdy.

Krajinné ekosystémy se mohou výrazně lišit svými vlastnostmi. Jednu 
skupinu tvoří travinné ekosystémy a druhou lesní ekosystémy. Obě 
skupiny se liší dominantními druhy rostlin, rostlinná skladba je v první 
řadě určována podnebím.

Traviny

Mezi travnaté ekosystémy patří stepi, prérie a travnaté savany. Největší 
pozornost v nejméně rozvinutých zemích je věnována terestrickým 
ekosystémům vyprahlých oblastí, pro které je charakteristická nízká 
biologická produktivita. Množství dešťových srážek v tropech podléhá 
značné sezónní, meziroční i dlouhodobé  variabilitě. Schopnost atmosféry 
přijímat vodu v podobě vodních par je vysoká. Koruny stromů jsou 
otevřené a tvoří často méně než 30 % vegetačního krytu. Struktura 

Klíčové funkce a jejich význam

„Služby“ ekosystému mají rozhodující význam pro podporu a udržení života. 
Některé z nich jsou naprosto zřejmé, jiné zůstaly intelektuálně skryty. Opět 
je lze rozdělit do tří kategorií:

-  fyzikální - jedná se např. o sorpci fosforu v půdě, erozi a sedimentaci 
nánosů a naplavenin, zachycování srážek, zasakování dešťové vody do 
půdy,

-  chemické - jedná se např. o uvolňování kyslíku a vázání oxidu uhličitého 
během fotosyntézy, denitrifikaci, uvolňování živin při biologickém 
rozkladu,

-  biologické - jedná se např. o fotosyntézu, opylování, distribuci semen, 
kontrolu škůdců, produkci biomasy, vznik makroskopických pórů v půdě.

Zdroj: Ripl (1995), Daily (1997), FAO (2000)
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vegetačního krytu je dosti komplikovaná a vyskytují se i velká místa, 
kde vegetace chybí zcela. Zásoby vody jsou hlavním faktorem, který 
ovlivňuje výskyt a růst rostlin. Rostliny jsou vzhledem k extrémnímu 
kolísání množství vody rozmanitě adaptovány, např. „váhají s odpovědí 
a reagují později v čase“, mají přizpůsobené růstové cykly, rostou v trsech 
a pruzích, atd.

Načasování srážek, jejich intenzita a sezónní variabilita determinují další 
hydrologický „osud“ dešťových vod. Významným prvkem vegetace mohou 
být dokonce lišejníky s jejich schopností přijímat srážkovou vodu, rosu 
i vodní páry. Protože vegetační kryt není souvislý a vyskytují se i velké 
plochy holé půdy, má množství sedimentů v suchých oblastech zvláštní 
význam. Nízký vzrůst vegetačního krytu způsobuje, že transfer vody ve 
směru půda-vegetace-atmosféra má komplikovaný charakter. Degradace 
povrchu půdy může mít nepřímý vliv na množství a rozložení srážek na 
závětrné straně svahů a terénních nerovností (Savenije, 1995).

Lesy a zalesněné krajiny

Ztráty dešťové vody zachycené na listech vegetace v lesích a lesních 
krajinách mohou být značné. V tomto ohledu se mírný a tropický pás 
vzájemně liší. Tyto ztráty jsou často menší v lesích olistěných sezónně 
(Roberts, 1999). Transpirace bývá nižší než celkový potenciál odpařování 
a mezi lesy tropického a mírného klimatu nejsou významné rozdíly. 
Kořeny rostlin tropických lesů mohou sahat až do hloubky 15ti metrů. 
Skutečný význam tak dlouhých kořenů však není jasný. Scvrkávání 
a sesýchání kořenů během období sucha může usnadnit vsakování vody, 
existují ale i jiné možnosti, jak se voda může do půdy dostat. Obsah vody 
v půdě je značně variabilní a je dán rozdíly mezi průsakem a množstvím 
vody nasáté kořeny rostlin. Vegetace s vysokým podílem dřevin může 
mít až 50 % kořenové hmoty v povrchové vrstvě půdy do hloubky 30ti cm. 
Plocha, kterou zaujímají kořeny, odpovídá ve vlhkých lesích půdorysu 
koruny stromů. V semiaridních oblastech je však tato plocha mnohem 
větší a je určujícím faktorem vzájemné vzdálenosti stromů v savanách 
(Eagleson a Segarra, 1985).

Příklad 3
Terestrické ekosystémy spotřebovávají vodu

Terestrické ekosystémy si v podstatě berou vodu z půdních horizontů, do 
kterých se dostala průsakem. Z globálního pohledu spotřebovávají dvě 
třetiny srážkové vody, která dopadne na souš.

- zemědělské půdy (včetně zaplevelení a mezí)            6800 km3/rok
- traviny mírného a tropického klimatu                         15100
- lesy mírného a tropického pásu                                 40000
- bažiny a močály                                                           1400
- tundra a pouště                                                            5700
- jiné ekosystémy                                                           2000
Celkem                                                                         71000
Těchto 71000 km3/rok tvoří celkovou masu zelené vody kontinentů, tj. 
kontinentální evapotranspiraci.
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vegetačního krytu je dosti komplikovaná a vyskytují se i velká místa, 
kde vegetace chybí zcela. Zásoby vody jsou hlavním faktorem, který 
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povrchu půdy může mít nepřímý vliv na množství a rozložení srážek na 
závětrné straně svahů a terénních nerovností (Savenije, 1995).

Lesy a zalesněné krajiny

Ztráty dešťové vody zachycené na listech vegetace v lesích a lesních 
krajinách mohou být značné. V tomto ohledu se mírný a tropický pás 
vzájemně liší. Tyto ztráty jsou často menší v lesích olistěných sezónně 
(Roberts, 1999). Transpirace bývá nižší než celkový potenciál odpařování 
a mezi lesy tropického a mírného klimatu nejsou významné rozdíly. 
Kořeny rostlin tropických lesů mohou sahat až do hloubky 15ti metrů. 
Skutečný význam tak dlouhých kořenů však není jasný. Scvrkávání 
a sesýchání kořenů během období sucha může usnadnit vsakování vody, 
existují ale i jiné možnosti, jak se voda může do půdy dostat. Obsah vody 
v půdě je značně variabilní a je dán rozdíly mezi průsakem a množstvím 
vody nasáté kořeny rostlin. Vegetace s vysokým podílem dřevin může 
mít až 50 % kořenové hmoty v povrchové vrstvě půdy do hloubky 30ti cm. 
Plocha, kterou zaujímají kořeny, odpovídá ve vlhkých lesích půdorysu 
koruny stromů. V semiaridních oblastech je však tato plocha mnohem 
větší a je určujícím faktorem vzájemné vzdálenosti stromů v savanách 
(Eagleson a Segarra, 1985).

Příklad 3
Terestrické ekosystémy spotřebovávají vodu

Terestrické ekosystémy si v podstatě berou vodu z půdních horizontů, do 
kterých se dostala průsakem. Z globálního pohledu spotřebovávají dvě 
třetiny srážkové vody, která dopadne na souš.

- zemědělské půdy (včetně zaplevelení a mezí)            6800 km3/rok
- traviny mírného a tropického klimatu                         15100
- lesy mírného a tropického pásu                                 40000
- bažiny a močály                                                           1400
- tundra a pouště                                                            5700
- jiné ekosystémy                                                           2000
Celkem                                                                         71000
Těchto 71000 km3/rok tvoří celkovou masu zelené vody kontinentů, tj. 
kontinentální evapotranspiraci.
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Vodní ekosystémy

Vodní ekosystémy jsou užitečné nejen tím, že mají tekoucí vodu. Ta je 
vhodná k rekreaci, plavbě, anebo rozpouštění znečišťujících látek či 
napájení mokřadů. Vodní ekosystémy jsou pro nás ale i zdrojem potravy 
- ryby, vodní ptactvo, měkkýši, atp.(Postel a Carpenter, 1997).

Vodní toky

Pohyb vody ve vodních tocích je považován za nejdůležitější faktor, který 
působí na distribuci rostlin (Large a Prach, 1999). Makrofyta rostou na 
stanovištích ve vodních tocích spíše ve shlucích. To je dáno značnou 
lokální proměnlivostí rychlosti proudu a rozdíly v distribuci sedimentů. 
Husté porosty rostlin však zpětně ovlivňují proudění vody, snižují jeho 
rychlost a umožňují vyšší sedimentaci a důsledkem toho je vznik 
vhodných stanovišť pro ryby a bezobratlé živočichy. Nestálý charakter 
proudění vody je jedním z primárních faktorů, které ovlivňují výskyt druhů 
živočichů a rostlin v říčních systémech, jistý význam mohou mít i výrony 
podzemní vody (Wood a kol., 2001).

Obr.4 ukazuje rozdělení kontinentální vody, kterou využívají terestrické 
ekosystémy včetně zemědělské půdy. Zachycuje důležité vztahy mezi toky 
zelené a modré vody. Zobrazuje poměrně malý podíl modré vody, která je ve 
skutečnosti spotřebována a využita. Na tento podíl se zaměřovala ochrana 
a využití vodních zdrojů a byl námětem diskuse Světové komise pro vodu 
(WWC). Celkové množství přijaté modré vody je odhadováno na 3900 km3/rok, 
z toho 2600 km3/rok je nevratně spotřebováno a zbylých 1300 tvoří zpětný tok.

Zdroj: Rockström a kol. (1999), Cosgrove a Rijsberman (2000)

Obr.4:   Globální pohled na vodu přijatou a spotřebovanou terestrickými ekosystémy (podle 
Falkenmark - SIWI seminář, 2001)
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Pokud má být zachována zdravá funkce ekosystémů a jejich biologická 
integrita a neporušenost, bude nutné chránit společenství bezobratlých 
živočichů (Buffagni, 2001). Požadavky některých taxonů na stanoviště - 
z hlediska rychlosti proudění, množství kyslíku a preference určité teploty 
- je možné vyhodnotit a zajistit, aby měly dostatek potravy a kyslíku 
(Freistűhler a kol., 2001). Ekologicky přijatelnou intenzitu proudění lze 
stanovit na základě produkce bezobratlých obyvatel dna a výskytu 
jednotlivých druhů. Sezónní dynamika období záplav a vysychání je 
významná pro ty organismy, které jsou přizpůsobeny skutečnosti, že stavy 
vysoké vody a silného proudění se vyskytují pouze několik měsíců v roce. 
V tropických řekách proto jakákoli sezónní změna období záplav a jejich 
rozsahu ovlivní biodiversitu vodních toků.

Uveďme příklad řeky Mekong, kde mnoho druhů ryb putuje proti proudu 
do horního toku řeky za účelem rozmnožování. K této migraci dochází 
v období dešťů a záplav. Naopak v období sucha migrují ryby po proudu 
do dolních partií řeky. V zaplavovaných oblastech rybí plůdek putuje 
v období dešťů proti proudu, a pak se v období sucha shromažďuje 
v říčních kanálech a bočních jezerech. Jiné druhy ryb využívají vzestupu 
hladin řek a proplouvají do močálů, podmáčených lesů, rýžových polí 
a ramen řek, kde všude nalézají dostatek potravy, úkryt a místa pro 
kladení jiker (Dudgeon, 2000).

Jezera

Jezerní ekosystém je těsně propojen s povodím, které ho zásobuje 
vodou a chemickými látkami v ní obsaženými (Wetzel, 1999). Jezera 
jsou v podstatě místní deprese terénu vyplněné stékající a prosakující 
vodou z přilehlé pánve. V jezerech dochází - díky srážkám a vypařování 
- k vertikálnímu pohybu vody. Povodí zajišťuje přísun iontů, které jsou 
charakteristické pro chemické složení přitékající vody. Jakmile se 
jednou voda dostane do jezera, její kvalita je modifikována vertikálním 
pohybem a promícháváním. V jezerech s vysokým přísunem srážkových 
vod jsou vstupní koncentrace srážkovými vodami ředěny, tam, kde je 
srážek naopak málo, dochází k hydrologickému obohacení a zvýšení 
koncentrace iontů oproti koncentracím v přítoku.

Z toho vyplývá, že vlastnosti stanovišť v jezerech se liší podle toho, zda 
je pohyb vody významnější spíše ve svislém nebo ve vodorovném směru. 
V některých jezerech převažuje výměna vody v horizontálním směru 
s pouze bezvýznamným vertikálním pohybem, a proto je tento typ jezer 
charakterizován jako průtočný systém s celkem rychlou obnovou veškeré 
jezerní vody. V jiných jezerech malých povodí dominuje pohyb vertikální 
a výměna vody. Hydrologický režim v těchto jezerech je dán podnebím 
a závisí na změnách klimatu. Většina horských jezer je průtočných a patří 
do skupiny první. Zatímco například Aralské jezero patří do skupiny druhé, 
protože podléhá vlivu podnebí. Biologické charakteristiky a metabolismus 
jezera jsou těsně svázány s hydrologickými toky a jejich chemickou 
zátěží, které se do jezera dostávají z povodí (Wetzel, 1999). Podle toho, 
jak je využívána krajina v povodí, může podzemní voda ovlivňovat poměry 
v jezeře. V případě, že dochází ke ztrátám vody z jezera biologickou 
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cestou spolu s usazováním sedimentů v litorální zóně, jezero se postupně 
stává stále mělčím a mění se zvolna v terestrický ekosystém. Uvedené 
procesy dělají z jezer jen přechodné prvky krajiny.

Mokřady

Z pohledu vodního hospodářství a ochrany a využití vodních zdrojů 
představují mokřady nesnadné sousto, protože jsou hydrologicky 
velmi proměnlivé (Mitsch a Gosselink, 2000). Mokřady jsou definovány 
biologicky, je pro ně charakteristická absence kyslíku a nízký redox 
potenciál (Wheeler, 1999). Hydrologické poměry rozdělují mokřady na 
tzv. vodní, které jsou součástí vodních ekosystémů (mělké nádrže vody), 
a tzv. telmatické, které jsou v podstatě vlhkými terestrickými ekosystémy. 
Mokřady jsou charakteristické tím, že jejich půda je promáčená natolik, 
že zde roste typická vegetace, která se výrazně liší od vegetace na dobře 
odvodněné půdě (Pielou, 1998). Jinými slovy, mokřady jsou definovány 
vegetací, nikoli jejich hydrologií.

Mokřady vznikají všude tam, kde je terén špatně odvodněn. Shromažďuje 
se v nich dostatek vody a půda je po většinu času zatopena nebo vodou 
nasycena. Zvlášť hojné jsou v oblastech, s nedostatečným způsobem 
odvodnění. Např. mokřady v Severní Americe jsou co do produktivity růstu 
rostlin mnohem výnosnější než zemědělská půda nebo přirozené travinné 
porosty (Pielou, 1998). Jsou nenahraditelným stanovištěm pro nesmírná 
množství ptáků, kteří tu hnízdí nebo se zde zastavují během stěhování.

Existuje několik hlavních typů mokřadů (Pielou, 1998): vrchoviště (bog), 
slatiniště (fen), marsh a swamp. První dva typy jsou známá rašeliniště, 
liší se tím, že voda v typu bog je dešťového původu, je stojatá a chudá 
na živiny, zatímco v typu fen je buď podzemní voda, která prosakuje na 
povrch, nebo se jedná o pomalu tekoucí povrchovou vodu, bohatou na 
živiny. Výsledkem těchto poměrů jsou veliké rozdíly ve vegetaci. Do druhé 
skupiny patří nerašelinné mokřady, které čas od času vysychají, rašelina 
se tvořit nemůže, protože zaplavování půdy má sezónní charakter. 
Takové nerašelinné mokřady se vyvíjejí spíše v oblastech s teplejším 
a sušším klimatem. V této druhé skupině existují dva základní typy 
mokřadů: swamp a marsh, které se od sebe liší vegetací. Za swamp 
je hlavně v USA považován mokřad  s porostem dřevin (v Evropě 
s porostem rákosin), marsh je porostlý spíše bylinnou vegetací. V typu 
swamp je hladina podzemní vody během suchého období pod úrovní 
kořenů rostlin, zatímco v marsh vyrůstá vegetace na trvale zamokřené 
půdě. Přechodným prvkem jsou vlhké louky, kde voda dosahuje několik 
centimetrů pod povrch půdy a vegetace je velmi proměnlivá.

Z výše uvedeného rozdělení vyplývá, že hlavními určujícími faktory 
terestrických mokřadů mohou být srážky (vrchoviště), přítok vody z okolí 
(slatiniště), zátopová voda (swamp a marsh) a průsak podzemní vody 
(slatiniště a vlhké louky). Mnoho mokřadů vzniká na místech, kde je 
vsakování dešťové vody blokováno nepropustnými vrstvami půdy anebo 
skalami.

21

GLOBAL WATER PARTNERSHIP

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOSYSTÉMY: MĚNÍCÍ SE SVĚT

V povodí mají mokřady důležitou hydrologickou funkci. Podílejí se 
na obnově zásob podzemní vody v případech, kdy se její hladina 
v oblasti sníží. Mají funkci zásobárny vody a mohou ovlivňovat některé 
cesty v koloběhu vody. A konečně ovlivňují kvalitu vody v povodí díky 
biochemickým reakcím, které v mokřadních ekosystémech probíhají 
(denitrifikace, sorpce fosforu a kovů).

5.  JAK UVÉST DO SOULADU AKTIVITY LIDSKÉ 
SPOLEČNOSTI A  OCHRANU EKOSYSTÉMŮ

ak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, rozmanité úpravy 
krajiny mají zásadní význam pro sociální a ekonomický rozvoj 
společnosti. Změny krajiny však s sebou přinášejí i vedlejší 
vlivy na přirozený koloběh vody, a působí na ekosystémy, které 

jsou na vodě závislé. Změny krajiny zasahují do pochodů, které se týkají 
vody, např. rozdělování a redistribuce srážkové vody vegetačním krytem, 
plynulosti a nenarušené funkce jednotlivých komponent koloběhu vody. 
Právě uvedené pochody způsobují to, že jsou ekosystémy náchylné ke 
změnám. A právě proto jsou úpravy krajiny často v rozporu s potřebami 
zachování existujících ekosystémů.

Učme se jak žít se změnami

Přibližme si stručně současnou situaci v rozvojových zemích. Existuje zde 
rozpor mezi snahou o udržitelný ekonomický rozvoj a zlepšení životních 
podmínek na straně jedné a potřebou využívat a chránit krajinu a životní 
prostředí na straně druhé (IUCN ROSA, 2002). Ekonomický rozvoj 
ohrožuje šetrné nakládání s přírodními zdroji a ochranu a zachování 
biodiverzity. Zaměříme-li se na specifické a naléhavé problémy 
rozvojových zemí, musíme patřičnou pozornost věnovat základním hydro-
klimatickým rozdílům mezi situací v tropech a situací v mírném pásmu. 
V tropické oblasti je hydrologická a klimatická problematika lokalizována 
a většinou ohraničena, zatímco v oblastech mírného pásu zasahuje do 
mnoha průmyslově propojených zemí (Falkenmark a Chapman, 1989; 
Ayebotele a Falkenmark, 1992). Nejdůležitějšími faktory jsou tu mnohem 
větší variabilita srážek a mnohem vyšší nároky na evaporaci.

Tři typy lidských aktivit ohrožujících ekosystémy

Na vybraných funkcích a vlastnostech ekosystémů podmíněných vodou 
lze ukázat, jakým způsobem mohou být narušovány lidskou 
činností. Jedná se o funkci ekosystému produkovat vodu, trasu vody 
ekosystémem, sezónní variabilitu průtoku, hladinu podzemní vody 
a chemické složení vody. Vyjmenované vlastnosti mohou být ovlivněny 
lidskou činností - spojenou s vodou - jak přímo tak nepřímo.
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cestou spolu s usazováním sedimentů v litorální zóně, jezero se postupně 
stává stále mělčím a mění se zvolna v terestrický ekosystém. Uvedené 
procesy dělají z jezer jen přechodné prvky krajiny.

Mokřady

Z pohledu vodního hospodářství a ochrany a využití vodních zdrojů 
představují mokřady nesnadné sousto, protože jsou hydrologicky 
velmi proměnlivé (Mitsch a Gosselink, 2000). Mokřady jsou definovány 
biologicky, je pro ně charakteristická absence kyslíku a nízký redox 
potenciál (Wheeler, 1999). Hydrologické poměry rozdělují mokřady na 
tzv. vodní, které jsou součástí vodních ekosystémů (mělké nádrže vody), 
a tzv. telmatické, které jsou v podstatě vlhkými terestrickými ekosystémy. 
Mokřady jsou charakteristické tím, že jejich půda je promáčená natolik, 
že zde roste typická vegetace, která se výrazně liší od vegetace na dobře 
odvodněné půdě (Pielou, 1998). Jinými slovy, mokřady jsou definovány 
vegetací, nikoli jejich hydrologií.

Mokřady vznikají všude tam, kde je terén špatně odvodněn. Shromažďuje 
se v nich dostatek vody a půda je po většinu času zatopena nebo vodou 
nasycena. Zvlášť hojné jsou v oblastech, s nedostatečným způsobem 
odvodnění. Např. mokřady v Severní Americe jsou co do produktivity růstu 
rostlin mnohem výnosnější než zemědělská půda nebo přirozené travinné 
porosty (Pielou, 1998). Jsou nenahraditelným stanovištěm pro nesmírná 
množství ptáků, kteří tu hnízdí nebo se zde zastavují během stěhování.

Existuje několik hlavních typů mokřadů (Pielou, 1998): vrchoviště (bog), 
slatiniště (fen), marsh a swamp. První dva typy jsou známá rašeliniště, 
liší se tím, že voda v typu bog je dešťového původu, je stojatá a chudá 
na živiny, zatímco v typu fen je buď podzemní voda, která prosakuje na 
povrch, nebo se jedná o pomalu tekoucí povrchovou vodu, bohatou na 
živiny. Výsledkem těchto poměrů jsou veliké rozdíly ve vegetaci. Do druhé 
skupiny patří nerašelinné mokřady, které čas od času vysychají, rašelina 
se tvořit nemůže, protože zaplavování půdy má sezónní charakter. 
Takové nerašelinné mokřady se vyvíjejí spíše v oblastech s teplejším 
a sušším klimatem. V této druhé skupině existují dva základní typy 
mokřadů: swamp a marsh, které se od sebe liší vegetací. Za swamp 
je hlavně v USA považován mokřad  s porostem dřevin (v Evropě 
s porostem rákosin), marsh je porostlý spíše bylinnou vegetací. V typu 
swamp je hladina podzemní vody během suchého období pod úrovní 
kořenů rostlin, zatímco v marsh vyrůstá vegetace na trvale zamokřené 
půdě. Přechodným prvkem jsou vlhké louky, kde voda dosahuje několik 
centimetrů pod povrch půdy a vegetace je velmi proměnlivá.

Z výše uvedeného rozdělení vyplývá, že hlavními určujícími faktory 
terestrických mokřadů mohou být srážky (vrchoviště), přítok vody z okolí 
(slatiniště), zátopová voda (swamp a marsh) a průsak podzemní vody 
(slatiniště a vlhké louky). Mnoho mokřadů vzniká na místech, kde je 
vsakování dešťové vody blokováno nepropustnými vrstvami půdy anebo 
skalami.
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V povodí mají mokřady důležitou hydrologickou funkci. Podílejí se 
na obnově zásob podzemní vody v případech, kdy se její hladina 
v oblasti sníží. Mají funkci zásobárny vody a mohou ovlivňovat některé 
cesty v koloběhu vody. A konečně ovlivňují kvalitu vody v povodí díky 
biochemickým reakcím, které v mokřadních ekosystémech probíhají 
(denitrifikace, sorpce fosforu a kovů).

5.  JAK UVÉST DO SOULADU AKTIVITY LIDSKÉ 
SPOLEČNOSTI A  OCHRANU EKOSYSTÉMŮ

ak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, rozmanité úpravy 
krajiny mají zásadní význam pro sociální a ekonomický rozvoj 
společnosti. Změny krajiny však s sebou přinášejí i vedlejší 
vlivy na přirozený koloběh vody, a působí na ekosystémy, které 

jsou na vodě závislé. Změny krajiny zasahují do pochodů, které se týkají 
vody, např. rozdělování a redistribuce srážkové vody vegetačním krytem, 
plynulosti a nenarušené funkce jednotlivých komponent koloběhu vody. 
Právě uvedené pochody způsobují to, že jsou ekosystémy náchylné ke 
změnám. A právě proto jsou úpravy krajiny často v rozporu s potřebami 
zachování existujících ekosystémů.

Učme se jak žít se změnami

Přibližme si stručně současnou situaci v rozvojových zemích. Existuje zde 
rozpor mezi snahou o udržitelný ekonomický rozvoj a zlepšení životních 
podmínek na straně jedné a potřebou využívat a chránit krajinu a životní 
prostředí na straně druhé (IUCN ROSA, 2002). Ekonomický rozvoj 
ohrožuje šetrné nakládání s přírodními zdroji a ochranu a zachování 
biodiverzity. Zaměříme-li se na specifické a naléhavé problémy 
rozvojových zemí, musíme patřičnou pozornost věnovat základním hydro-
klimatickým rozdílům mezi situací v tropech a situací v mírném pásmu. 
V tropické oblasti je hydrologická a klimatická problematika lokalizována 
a většinou ohraničena, zatímco v oblastech mírného pásu zasahuje do 
mnoha průmyslově propojených zemí (Falkenmark a Chapman, 1989; 
Ayebotele a Falkenmark, 1992). Nejdůležitějšími faktory jsou tu mnohem 
větší variabilita srážek a mnohem vyšší nároky na evaporaci.

Tři typy lidských aktivit ohrožujících ekosystémy

Na vybraných funkcích a vlastnostech ekosystémů podmíněných vodou 
lze ukázat, jakým způsobem mohou být narušovány lidskou 
činností. Jedná se o funkci ekosystému produkovat vodu, trasu vody 
ekosystémem, sezónní variabilitu průtoku, hladinu podzemní vody 
a chemické složení vody. Vyjmenované vlastnosti mohou být ovlivněny 
lidskou činností - spojenou s vodou - jak přímo tak nepřímo.
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Obr. 5:  Lidské aktivity v krajině modifikují toky modré vody přímo - přímými zásahy do toku  
a spotřebou vody - a nepřímo cestou úprav krajiny a vegetace.

Obrázek 5 znázorňuje příčinnou souvislost mezi změnou služeb 
a dobrodiní poskytovaných ekosystémem, na straně jedné a aktivitami 
lidské společnosti v krajině, které souvisejí s uspokojováním poptávky po 
potravinách, vodě a energii, na straně druhé. Tři uvedené okruhy lidských 
aktivit se týkají vlivu na funkce ekosystému a vlastnosti podmíněné vodou:

● zásahy do toku za účelem přizpůsobení sezónní variability průtoku 
sezónním potřebám vody,

● změny vegetačního krytu, které mají vliv na propustnost půdy 
a distribuci vody a následně na její odtok,

● změny vody po jejím použití - spotřeba a následné znečištění.

Dvěma typy změn rostlinného porostu v krajině, které byly podrobně 
analyzovány, jsou odlesnění (viz Příklad 4) a zasolování suchých oblastí 
jako následek kácení lesů (viz Příklad 5). Přeměna lesa a přechod 
na jiný typ ekosystému mohou způsobit značné změny v odtoku vody 
(GWP, 1999). Vliv odlesnění na výšku lokální hladiny vody byl rozsáhle 
studován s typickým závěrem, že došlo k podstatnému navýšení odtoku 
a k přívalovým záplavám. Celkový odtok vody se po odlesnění sice 
zvýší, ale primárním důvodem je změna transpirace rostlin. Transpirace 
po odlesnění klesne, protože hluboko kořenící stromy jsou většinou 
nahrazovány zemědělskými plodinami s mělčím kořenovým systémem. 
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Na místě ekosystému tropických lesů dochází po odlesnění ke změnám 
vlastností půdy. V půdě se snižuje množství a rozměry velkých pórů, půda 
je náchylná ke zhutňování a typická biologická aktivita půdy klesá.

Odborníci, zabývající se problematikou životního prostředí, často tvrdí, 
že lesy logicky mají kladný vliv na vlastnosti vody a její koloběh. Tvrdí, že 
zvyšují množství srážek, navyšují odtok, regulují průtok vody, snižují erozi, 
zmenšují riziko záplav, „sterilizují“ vodní zdroje a zlepšují kvalitu vody. 
Tyto názory shrnuje např. zpráva IUCN „Vize pro vodu a přírodu“ (2000) 
prezentovaná na „2. Světovém fóru o vodě“.

Příklad 4
Lesy a voda

Zažitá představa, že lesy mají značný význam a pozitivní vliv na vodní zdroje 
a vodní prostředí, vznikla na základě pozorování, která jednak dávají do 
souvislosti poškozování krajiny s úbytkem lesních ploch, a jednak obnovu 
krajiny  se zvětšováním zalesněných ploch. Domníváme se, že tento názor 
vznikl díky značnému odbornému zájmu věnovanému dějům na povrchu půdy 
- tomu co je vidět - spíše než pochodům, které probíhají v kořenové zóně - do 
které nevidíme. Uvedená představa má svůj původ v lesnické praxi. Postupně 
pronikla hluboko do povědomí veřejnosti a dokonce se objevovala jako 
dogma v některých vlivných politických dokumentech (Calder, 1999). Calder 
podrobně prostudoval řadu původních závěrů a tvrzení, která se týkají lesů 
a vody. Podrobil je kritice ve světle nových vědeckých zjištění a na základě 
toho shrnul následující poznatky :

1. Lesy zvyšují množství dešťových srážek.  Dešťová voda vzniká 
srážením vodních par ze vzduchu. Vodní páry se do vzduchu dostávají 
vypařováním vody mořské a vody zelené původem z vegetačním krytu. 
Protože hornaté a kopcovité oblasti mají více srážek než sousední níže 
položené regiony, jejich přirozenou vegetací bývají lesy. Voda, která 
se vypařuje z lesů, tvoří zásobu vodní páry v atmosféře a nakonec se 
prakticky všude vrací v podobě dešťových srážek. Odlesnění tak může, 
díky uvedené zpětné vazbě mezi atmosférou a vegetací, způsobit 
nedostatek srážek ve směru převládajících větrů.

2. Lesy nadlepšují odtok. Odtok vody znamená přebytek, tj. rozdíl mezi 
množství dešťové vody a vody, která uniká odpařováním vody zachycené 
na listech rostlin a transpirací vegetace. Obecně lze říci, že odtok je vyšší 
na místech výskytu stromů s velkými listy a hlouběji sahajícími kořeny než 
na plochách s jednoletými zemědělskými plodinami. Odtok ze zalesněných 
ploch bývá nižší než z ploch porostlých nízkou vegetací.

3. Lesy regulují toky vody. Tím je myšlena úloha vegetace jako určujícího 
faktoru infiltračních vlastností půdy, a dále působení vegetace na množství 
vody během suchých období roku, kdy se ztrácí průsakem do spodních 
vrstev půdy a terénu. Charakter toku vody odráží specifické poměry 
ekosystému a je často výsledkem protichůdných pochodů na stanovišti. 
Obecně nelze říci, že zalesnění přispěje ke zvýšení objemu vody v tocích 
v obdobích sucha.
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4. Lesy omezují erozi. Máme na mysli následující pochody, které na sebe 
vzájemně působí: úhrny srážek, příčiny odtoku povrchové vody, vztlak 
vody v půdě, zpevňovací úloha kořenů rostlin na svazích, použití těžké 
techniky při kácení stromů, atd. Výsledný komplexní vliv je druhově 
i místně specifický.

5. Lesy omezují záplavy. Z hydrologických studií vyplývá, že neexistuje jasná 
souvislost mezi způsobem využití krajiny a půdy a odtokem po přívalových 
srážkách. To se týká zvláště velkých povodí s proměnlivým charakterem 
terénu a vegetace, anebo míst, kde dochází ke složité kumulaci zátopových 
vln několika menších „subpovodí“. Jedná se o protichůdné pochody typu 
intenzivní vsakování vody pod přirozenými lesy a charakter odvodnění 
a zhutňování půdy v lesních porostech určených k těžbě. Vědeckých 
podkladů, které by podporovaly hypotézu, že příčinou rozsáhlých záplav 
je právě odlesňování, není mnoho.

Závěrem lze shrnout, že je potřeba důkladněji zkoumat starší názory - týkající 
se vzájemného vztahu lesů a vodních zdrojů – a polemizovat s nimi.

Zdroj: Calder (1999), GWP (1999), Savenije (1995)

Příklad 5
Salinita suchých oblastí Austrálie – nepřímý vliv vody na 

změny vegetačního krytu

Jedním z hlavních problémů, který se týká přírodního prostředí suchých 
oblastí, je v Austrálii zasolování půd a sladkovodních systémů. Souvislosti 
mezi odlesněním a zasolováním půd jsou známy už více než jedno století, 
ale jakákoli opatření vedoucí k nápravě se daří realizovat jen obtížně, díky 
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Tři okruhy úvah

Ze současného stavu chápání problematiky vztahů mezi lidskou 
společností a ekosystémy coby soustavami, které chrání a podporují 
život, vyplývá, že proces IWRM se neobejde bez dohod a kompromisů. 
V tomto procesu je důležité, aby se s okruhy problémů na horním 
i na dolním toku řeky nebo povodí nezacházelo odděleně, nýbrž jako 
s celkem. V horní části povodí je provozována řada lidských činností, 
které ovlivňují množství a kvalitu vody. Vyberme některé – změna využití 
půdy, úpravy vodních toků, zatížení znečištěním atd. Společně ovlivňují 
říční tok, mají sezónní charakter a vliv na kvalitu vody v oblasti dolního 
toku. Spotřebitelé na dolním toku provozují řadu aktivit, které jsou na 
vodě závislé. Jedná se o přímé využití vody obyvateli měst a domácností, 
spotřebu vody průmyslem, zavlažování zemědělsky využívaných ploch, 
a dále o využívání mokřadů na březích řek a vodních ekosystémů na 
pobřeží.

Jak již bylo dříve naznačeno, musíme rozlišovat dva základní přístupy, jak 
pohlížet na ekosystém z hlediska jeho měřítek. Na jedné straně může být 
středem pozornosti určitý místně specifický ekosystém, který potřebuje 
zvláštní druh ochrany, na straně druhé se lze soustředit na ekosystém 
celého povodí a na zachování a udržitelnost jeho produktivity.

Zajištění dlouhodobé produktivity ekosystému

V této práci jsme již vysvětlovali, že nejdůležitější funkcí ekosystému, 
kterou je nutné uchovat i pro budoucí generace, je jeho schopnost 
zajišťovat a dodávat potravu a biomasu, ekologické služby všeho 
druhu, a zároveň odolávat poškození, narušení a „vyrovnávat“ 
výkyvy. Ekosystémy v krajině jsou propojeny vodními toky ve směru 
od horního toku k dolnímu. Produkce úrody, toky sladké vody a jiné 
služby poskytované terestrickými ekosystémy jsou vzájemně propojené 
a závislé. Vodní ekosystémy podél dolní části vodního toku odpovídají 
souhrnně na všechny události, ke kterým došlo v povodí podél horního 
toku. Otázky, které si bude třeba položit, jsou například: Kolik vody je 
třeba ponechat v řece a proč? Či další: Kterých znečišťujících látek je 
zapotřebí se vyvarovat a proč?

rostliny jsou nahrazovány hluboko kořenícími jako je vojtěška nebo vlčí bob. 
Navrhovaná opatření však nesplňují očekávání a mají jen omezený úspěch, 
protože nenabízejí žádné pobídky místním usedlíkům. Přestože jsme si vědomi 
uvedených potíží a existují i technologie vedoucí k nápravě, zasolování je 
problém, který se zatím nedaří zvrátit. Tato skutečnost vyvolává určité rozpaky, 
protože Austrálie zaujímá přední místo v chápání problematiky vztahů mezi 
využíváním krajiny a vodou. Abychom se dokázali vyrovnat s tímto regionálním 
rozměrem australské ekonomiky a překonali překážky a nástrahy, plynoucí 
z místních vlastnických poměrů a stavu ochrany životního prostředí, je důležité 
vyzdvihnout lidský rozměr nezbytných úprav a změn hospodaření v krajině.

Zdroj: Calder (1999) 
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Jeden ze způsobů, jak můžeme chápat souvislost mezi integrovanou 
ochranou a využíváním vodních zdrojů a ekologickými službami, je 
hospodařit s povodím jako s investicí, pozitivním vkladem, který obstarává 
a dodává vodu a „balík“ ekologického dobrodiní a služeb. Některé z těchto 
služeb mají kladný charakter a přinášejí užitek, jiné jsou ve vzájemném 
rozporu (GWP, 1999). Z tohoto důvodu je nutné vědomě vycházet z  toho, 
že lidstvo je pevnou součástí krajiny se všemi jejími eko-hydrologickými 
parametry. Člověk si dokonce může představit situaci, kdy majitelé 
pozemků a půdy dostanou za úkol hospodařit s přírodními zdroji na svých 
pozemcích ve prospěch celé společnosti a budou za to placeni. S vodou 
i službami a dobrodiním ekosystému je třeba hospodařit rozumně 
a cíleně, tedy integrovaným způsobem. S povodím je nutné  nakládat jako 
s ekosystémem, využívat ho a zároveň chránit jeho odolnost (resilienci) 
před náhlými otřesy a jevy, jež by ho učinily zranitelnějším.

Bude zapotřebí definovat kritéria potřebná pro zajištění nezbytné 
kapacity ekosystému, nutné k podpoře a ochraně života. To znamená 
zjistit a prostudovat z různých úhlů pohledu, které funkce jsou podstatné 
pro produkci terestrických ekosystémů a mají sociální a ekonomický 
význam, které služby ekosystému mají ekologický význam, a která 
dobrodiní a služby vodních ekosystémů jsou důležitá pro společnost 
a ekonomiku. Lidstvo svými aktivitami mění charakter vlivů, které evoluční 
vývoj provázejí. Rušivé vlivy mohou být rozmanitého původu: přirozené, 
nepřirozené a kombinované. Z toho vyplývá potřeba zajistit dostatečnou 
pružnost ekosystémů vůči náhlým změnám podmínek okolního prostředí 
jako jsou bouře, požáry, sucho nebo mimořádné znečištění. Ekologové 
mluví o pružnosti jako o odolnosti (resilienci) vůči rušivým vlivům. Hlavním 
problémem je proto zajistit dostatečnou kapacitu, tlumit a pohltit trvale 
přicházející změny, bez toho aby docházelo ke ztrátě dynamické kapacity 
ekosystému a schopnosti udržet dostatečnou nabídku ekologických 
služeb a dobrodiní. Z výše uvedeného je zřejmé, že kritickým místem 
bude, jak ochránit odolnost povodí jako systému, který podporuje a chrání 
život, anebo přesněji, jak ochránit produktivitu tohoto systému. Prvořadým 
úkolem bude přizpůsobivě využívat a chránit povodí s cílem řídit systém 
takovým způsobem, aby byla zajištěna a ochráněna práva budoucích 
generací. Okamžitě a s vynaložením všech prostředků a možností je třeba 
se vyvarovat možnosti zhroucení systému. Krajina, půda a vodní zdroje 
musí být zachovány pro naše potomky (viz Příklad 6).

Příklad 6
Dlouhodobá odolnost vůči změně

Existují dva typy odolnosti (resilience): společenská, tj. kapacita společnosti 
a jejich institucí „vědět si rady a vypořádat se“, a ekologická, tj. schopnost 
ekosystémů „vědět si rady a vypořádat se“. Odolnost (resilience) systému 
představuje míru jeho schopnosti tlumit a vstřebat změnu, která ho vystavuje 
stresu, beze ztráty základních vlastností a funkcí, zotavit se po narušení 
a vrátit se do původního stavu vlastními silami. Ztrácí-li společenský nebo 
ekologický systém odolnost, stává se zranitelným a citlivým vůči změnám, 
které by za normálního stavu rychle utlumil. Okamžitý stav se začíná měnit 
a to může být příčinou sociálních problémů, neboť předchozí zaběhlý způsob 
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Ochrana místních ekosystémů

V povodí se může vyskytovat zvláštní biologicky zajímavý krajinný 
prvek, který je nutné chránit. Mohou zde žít pozoruhodné endemické 
druhy, může tu být vysoká biodiversita, nebo krásné panorama krajiny 
či říční údolí mimořádné společenské hodnoty, atd. Důvody ochrany 
místního ekosystému mohou být emoční a/nebo ekologické, cíl bude 
v obou případech stejný - chránit toto místo před zhroucením nebo 
náhlým posunem do jiného nežádoucího stavu. Uveďme několik příkladů: 
čisté jezero se zakaluje, mlžný prales kolabuje, semiaridní pastvina 
zarůstá vegetací s vyšším podílem dřevin, zemědělsky využívaná 

života je rozvrácen. S tím, jak míra odolnosti klesá, mohou postupně stále 
menší vnější podněty a vlivy nakonec způsobit katastrofu. Snížení a omezení 
odolnosti znamená jinými slovy vzestup míry citlivosti a zranitelnosti systému. 
Například narůstání  společenské a ekonomické zranitelnosti následkem 
poklesu odolnosti poté, kdy došlo k degradaci krajiny a půdy a nastala sucha, 
může být - vzhledem ke kritickému stavu zdrojů (potravin a pitné vody) - 
příčinou ztráty živobytí, vytvářet napětí a posléze i generovat konflikty.

Hlavní zásadou bude nedovolit, aby procesy degradace systému zašly až příliš 
daleko a aby se ekosystém nepřiblížil stavu zhroucení. Cílem hospodaření 
v regionu povodí musí být ochrana a obrana jeho základních systémových 
parametrů a vlastností, které umožňují a podporují život. Ekosystémy bude 
třeba chránit a hájit před plíživými změnami, jež by mohly způsobit pozvolný 
pokles pružnosti/odolnosti systému  vůči dalším změnám a vlivům, které 
se mohou zcela nečekaně objevit. Při současné úrovni poznání bychom se 
měli zaměřit a soustředit na „pomalé“ proměnné, které ovlivňují fungování 
konkrétních ekosystémů. Mezi tyto proměnné patří využití krajiny a půdy, 
zásoba živin, vlastnosti půdy a biomasa organismů, dožívajících se vysokého 
stáří. Protože jak využití krajiny tak charakter a vlastnosti půdy úzce souvisejí 
s vodou, k dokonalejšímu pochopení problému bude třeba přidat proměnné, 
které se vody přímo týkají, v prvé řadě průtokový režim, tok zelené vody 
a znečištění vody toxickými látkami.

I když tlumičem rušení, chaosu a nepořádku je odolnost systému, schopnost 
tlumení existuje díky biologické diverzitě, která funguje v tomto kontextu jako 
pojistka. Biologická diverzita je důležitá pro znovunabytí kapacity ekosystému 
poskytovat základní ekologické služby. Ztráta biodiversity snižuje odolnost 
ekosystému vůči změnám a ohrožuje jeho úlohu základny ekonomické 
aktivity a blahobytu lidské společnosti. Mnoho biologických druhů zastává ve 
specifickém ekosystému podobné funkce, tzn., že jsou do určité míry duplicitní. 
Minimální zastoupení druhů musí být zachováno, aby byly zachovány  
i základní vztahy mezi primárními producenty, konzumenty a destruenty, a tyto 
funkční skupiny organismů mohly i nadále zajišťovat a udržovat energetické 
toky, koloběh prvků a uspořádání vegetace v prostoru a čase.

Má-li být jakákoli funkce ekosystému udržena a zachována, je k tomu nezbytná 
voda, jež představuje naprosto základní - a v minulosti často přehlíženou -
podmínku.

Zdroj: Folke a kol. (2002)
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Ochrana místních ekosystémů

V povodí se může vyskytovat zvláštní biologicky zajímavý krajinný 
prvek, který je nutné chránit. Mohou zde žít pozoruhodné endemické 
druhy, může tu být vysoká biodiversita, nebo krásné panorama krajiny 
či říční údolí mimořádné společenské hodnoty, atd. Důvody ochrany 
místního ekosystému mohou být emoční a/nebo ekologické, cíl bude 
v obou případech stejný - chránit toto místo před zhroucením nebo 
náhlým posunem do jiného nežádoucího stavu. Uveďme několik příkladů: 
čisté jezero se zakaluje, mlžný prales kolabuje, semiaridní pastvina 
zarůstá vegetací s vyšším podílem dřevin, zemědělsky využívaná 

života je rozvrácen. S tím, jak míra odolnosti klesá, mohou postupně stále 
menší vnější podněty a vlivy nakonec způsobit katastrofu. Snížení a omezení 
odolnosti znamená jinými slovy vzestup míry citlivosti a zranitelnosti systému. 
Například narůstání  společenské a ekonomické zranitelnosti následkem 
poklesu odolnosti poté, kdy došlo k degradaci krajiny a půdy a nastala sucha, 
může být - vzhledem ke kritickému stavu zdrojů (potravin a pitné vody) - 
příčinou ztráty živobytí, vytvářet napětí a posléze i generovat konflikty.

Hlavní zásadou bude nedovolit, aby procesy degradace systému zašly až příliš 
daleko a aby se ekosystém nepřiblížil stavu zhroucení. Cílem hospodaření 
v regionu povodí musí být ochrana a obrana jeho základních systémových 
parametrů a vlastností, které umožňují a podporují život. Ekosystémy bude 
třeba chránit a hájit před plíživými změnami, jež by mohly způsobit pozvolný 
pokles pružnosti/odolnosti systému  vůči dalším změnám a vlivům, které 
se mohou zcela nečekaně objevit. Při současné úrovni poznání bychom se 
měli zaměřit a soustředit na „pomalé“ proměnné, které ovlivňují fungování 
konkrétních ekosystémů. Mezi tyto proměnné patří využití krajiny a půdy, 
zásoba živin, vlastnosti půdy a biomasa organismů, dožívajících se vysokého 
stáří. Protože jak využití krajiny tak charakter a vlastnosti půdy úzce souvisejí 
s vodou, k dokonalejšímu pochopení problému bude třeba přidat proměnné, 
které se vody přímo týkají, v prvé řadě průtokový režim, tok zelené vody 
a znečištění vody toxickými látkami.

I když tlumičem rušení, chaosu a nepořádku je odolnost systému, schopnost 
tlumení existuje díky biologické diverzitě, která funguje v tomto kontextu jako 
pojistka. Biologická diverzita je důležitá pro znovunabytí kapacity ekosystému 
poskytovat základní ekologické služby. Ztráta biodiversity snižuje odolnost 
ekosystému vůči změnám a ohrožuje jeho úlohu základny ekonomické 
aktivity a blahobytu lidské společnosti. Mnoho biologických druhů zastává ve 
specifickém ekosystému podobné funkce, tzn., že jsou do určité míry duplicitní. 
Minimální zastoupení druhů musí být zachováno, aby byly zachovány  
i základní vztahy mezi primárními producenty, konzumenty a destruenty, a tyto 
funkční skupiny organismů mohly i nadále zajišťovat a udržovat energetické 
toky, koloběh prvků a uspořádání vegetace v prostoru a čase.

Má-li být jakákoli funkce ekosystému udržena a zachována, je k tomu nezbytná 
voda, jež představuje naprosto základní - a v minulosti často přehlíženou -
podmínku.

Zdroj: Folke a kol. (2002)
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savana ztrácí úrodnost, savana trpí nedostatkem srážek, protože ve 
směru proti větru došlo k odlesnění (Savenije, 1995). Může se jednat 
buď o úplné zhroucení ekosystému nebo např. změnu úrodnosti půdy, 
druhové skladby vegetačního krytu, zákalu jezera. Koloběh vody má při 
degradačních procesech ekosystému zásadní úlohu. Jednak poruchy 
přenáší a zároveň jim zajišťuje možnost vstupu v různých místech.

K podrobnému pochopení a zvládnutí problematiky různých ekosystémů 
je třeba určit rozhodující faktory, které se týkají vody (průtok, dráhy vody, 
sezónní dynamika průtoku, hladina podzemních vod, chemické/kvalitativní 
charakteristiky vody, atd.). Tyto faktory mohou být ovlivňovány přímo či 
nepřímo vlivem nedostatku a vyčerpání vody, užitím vody ke spotřebě, 
znečištěním, způsobem využívání krajiny, regulací průtoku atd.

Vnitřní soudržnost a kompatibilita povodí

Klíčové faktory, jež mají charakter spojovacích článků a vazeb 
uvnitř povodí, mají biologickou a fyzikální povahu a zevnitř ovlivňují 
kompatibilitu využití půdy, vody, a ochrany ekosystémů. Zde se tím 
myslí články, které se váží k vodě: využití půdy generuje odtok vody, 
množství vody skutečně spotřebované ovlivňuje zbývající vodu v říčním 
toku, znečištění ovlivňuje kvalitu vody, a celé povodí je ovlivňováno 
činnostmi na horním i dolním toku. Co se týká vodních ekosystémů, 
bude nejdůležitější zajistit přijatelný stav prostředí  a zabránit jakémukoli 
znečišťování vody, které by ekosystémy mohlo poškodit a znehodnotit. 
Terestrické ekosystémy jsou velmi důležité, protože zajišťují odtok, jsou 
důležité pro ochranu a doplňování zásob podzemní vody a zabezpečení 
toku vody v suchých obdobích. Čím více zelené vody ekosystémy 
spotřebují, tím menší bude přebytek dešťové vody a tím nižší odtok. 
K ochraně ekosystémů je důležité minimalizovat změny využívání krajiny 
a půdy.

Nakonec vše opět končí u nezbytnosti vyřešení nelehkého problému: 
jak uspokojit požadavky společnosti a zároveň zajistit ochranu 
ekosystému. Obecně vzato, uspokojovat potřeby společnosti znamená 
ve svých důsledcích manipulovat krajinou, vodními toky a vegetačním 
krytem. Protože lidské aktivity  v krajině souvisejí přímo s vodou, 
vedlejších účinků se nelze vyvarovat. Ty většinou znamenají narušení 
ekosystémů, závislých na vodě. Zároveň s tím je třeba vyzdvihnout 
prospěšné působení ekosystémů na koloběh vody. Například terestrické 
ekosystémy vodu sice spotřebovávají, ale zároveň pomáhají udržet 
nutné zásoby podzemní vody a tím i vodu v tocích během období sucha. 
Vodní ekosystémy jsou závislé na modré vodě, a proto jsou citlivé na 
sezónní změny množství vody ve vodních tocích a/nebo na kvalitě 
vody, ale zároveň jsou schopny  znečišťující látky – obsažené ve vodě 
- odbourávat,.

Situace v každém povodí se může v podstatě jevit jako mozaika částečně 
neslučitelných požadavků na vodu a půdu. Absolutně nejdůležitějším 
úkolem je sladit tento nesourodý „orchestr“ nároků a požadavků. To bude 
znamenat sladit  tři odlišné požadavky:
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● uspokojit společenské potřeby a přitom minimalizovat znečištění 
a přijmout, že to bude znamenat i nevratnou spotřebu vody,

● vyhovět alespoň minimálně ekologickým kritériím a respektovat 
základní determinanty ekosystému - ponechat prostředí v řekách 
a říčních tocích přirozený běh, zadržet vodu v případě povodní a mít 
přijatelnou kvalitu říční vody,

● zajistit vzájemnou solidaritu odběratelů vody na horním a dolním toku 
povodí (SIWI seminář, 2001).

Povodí funguje jako společensko-eko-hydrologický systém (Falkenmark 
a Folke, 2002), ve kterém je třeba dělat řadu kompromisů. Tyto 
kompromisy je třeba prosadit a zajistit jim společenskou přijatelnost, 
aby jejich realizace byla umožněna institucionálně, právně a finančně, 
a aby byla zajištěna dostatečná motivace při jejich uvádění do praxe. 
Na této cestě se bude objevovat řada komplikací. Díky růstu populace, 
migrace obyvatel a stále vyšším očekáváním, bude půda a krajina 
intenzivněji využívána. Snahu budou komplikovat průtahy, společnost 
nebude reagovat dostatečně rychle, což je nutné v maximální možné 
míře minimalizovat. Rovněž odezvy hydrologické a reakce ekosystémů se 
budou zpožďovat, to však je nezbytné akceptovat (Meybeck, 2001). Nelze 
vyloučit ani výskyt zcela nečekaných událostí jako jsou velká sucha, 
rozsáhlé záplavy a nenadálá kontaminace vody.

Praktické přístupy

Do řízení rozšiřujícího se hospodaření v povodí a do systému ochrany 
a využití ekosystémů je třeba začlenit tři klíčové myšlenky  „zajistit 
– vyvarovat se – předvídat“. Zajistit lidské společnosti služby související 
s vodou, vyvarovat se poškození a degradace ekosystémů a předvídat 
změny a variabilitu. Odpovídající pozornost je zapotřebí věnovat i tomu, 
že voda má v systémech zvláštní postavení i díky vysokému počtu 
různých funkcí, které plní:

● „pomocník“ lidské společnosti - zdraví, společensko-ekonomická 
výroba, produkce potravy a stavebního dřeva, výroba energie;

● ekologické služby jak v terestrických tak vodních ekosystémech;
● nebezpečí pramenící z životního prostředí - záplavy, sucha, nemoci;
● „tichý kazisvět“ - dáno její schopností unášet či přemisťovat (eroze/

sedimentace a transport rozpuštěných látek).

Základem musí být určení minimálních hodnot, neboli „mezní hranice“ 
udržitelnosti ekosystému a jeho funkcí, to se týká jak terestrických tak 
vodních systémů. Vezmeme-li v úvahu souvislosti mezi lidskými činnostmi 
na horním a dolním toku, je třeba začít v regionu dolního toku. Tam 
nalezneme „mezní hranice“ (minimální hodnoty) vodních ekosystémů, 
týkající se minimálních průtoků a minimální kvality vody. Poté je třeba 
postupovat krok za krokem směrem k hornímu toku (viz Příklad 7). 
Zvláště se musíme pokusit identifikovat základní veličiny determinující 
odolnost ekosystému, abychom zabránili jeho zhroucení.
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Začlenění vlivů zelené vody

Zelená voda je velmi významná a její toky si zasluhují zvláštní pozornost. 
Z praktických důvodů se však management musí zabývat výsledným 
stavem a situací vody modré. To znamená, že je zapotřebí zhodnotit 
jaký vliv má zelená voda na toky vody modré, mimo jiné jak ovlivňuje 
odtok. Pozornost je třeba věnovat odtoku modré vody, který přispívá 
k množství vody v jednotlivých říčních úsecích. Dále je třeba rovněž 
věnovat pozornost požadavkům stanovišť a dělení vody na nevratně 
spotřebovanou a na vodu, která je recyklována, znečištění a vodu 
využívanou pro jiné účely bez potřeby čerpání zdrojů (rekreační využití, 
plavba atd.). Základním zdrojem vody jsou dešťové srážky, které spadnou 
na plochu povodí. Hranice povodí jsou určeny rozvodím. Po dopadu na 
vegetaci a zem voda putuje povodím. U těchto cest a cestiček vody je 
třeba definovat „spodní“ ekologické hodnoty a zahrnout je do dalších 
úvah, nelze vynechat ani vztahy mezi horním a dolním tokem a rovněž je 
nutné respektovat kritéria odolnosti

Příklad 7
Povodí Žluté řeky směřuje k využití a ochraně vodních zdrojů

Čínské Ministerstvo vodních zdrojů se pokouší vnést nový způsob myšlení 
do problematiky hospodaření s vodou v povodí Žluté řeky. Cílem je změnit 
dřívější způsob hospodaření - orientovaný jen na plnění plánu - na způsob 
nový, který bude více respektovat ochranu a využití vodních zdrojů. V říčním 
povodí se bude třeba vypořádat se třemi hlavními problémy: a) záplavami, 
při nichž je voda chápána spíše jako problém než jako zdroj, b) vážným 
znečištěním vody a nánosy bahna a naplavenin, c) značným úbytkem vody 
provázeným vysycháním úseků v oblastech dolního toku řeky.

Podle vize by hospodaření mělo být založeno na znalosti minimálních 
kritérií, která se týkají kvality a kvantity vody, a mělo by vycházet ze situace 
na dolním toku řeky. Snahou bude postupovat krok za krom směrem proti 
proudu, analyzovat poměry v jednotlivých provinciích a kvalifikovaně popsat 
přítoky a odtoky na každém úseku řeky. Pokud jde o odtok v dolním úseku, 
v řece musí zůstat minimální množství vody, které zajistí, že říční delta 
zůstane otevřená, nebudou poškozeny mokřady podél dolního toku a nedojde 
k úbytku vodního ptactva. Zároveň musí průtok zůstat natolik velký, aby se 
zabránilo erozi vyvolané pronikáním mořské vody do vnitrozemí a aby se 
slaná voda nedostávala do vody podzemní. Pro každý úsek říčního toku 
bude přesně určen potřebný objem vody a kvalitativní ukazatele přítoku 
a odtoku. Kontroly umístěné na hranicích jednotlivých úseků by měly sledovat 
jak množství tak kvalitu vody. V případě, že na dolním toku zůstane v říčním 
korytě příliš málo vody, budou kontrolní místa rozhodovat o snížení spotřeby 
a vypouštění znečištěných odpadních vod. To samozřejmě bude znamenat 
výzvu integrovanému hospodaření s vodou na tisících přítoků celého říčního 
toku a nelehký úkol pro představitele provincie.

Uvedený přístup rozlišuje mezi potřebami a požadavky ekologického 
a environmentálního toku. Ekologickým se v těchto souvislostech rozumí 
takový tok, který ochrání a zajistí vodní ekosystém. Environmentálním, tok 
potřebný k naředění znečištění odpadních vod - s ohledem na schopnost 
samočištění - tak aby kvalita vody byla přijatelná a voda sloužila k zachování 
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Začlenění vlivů zelené vody

Zelená voda je velmi významná a její toky si zasluhují zvláštní pozornost. 
Z praktických důvodů se však management musí zabývat výsledným 
stavem a situací vody modré. To znamená, že je zapotřebí zhodnotit 
jaký vliv má zelená voda na toky vody modré, mimo jiné jak ovlivňuje 
odtok. Pozornost je třeba věnovat odtoku modré vody, který přispívá 
k množství vody v jednotlivých říčních úsecích. Dále je třeba rovněž 
věnovat pozornost požadavkům stanovišť a dělení vody na nevratně 
spotřebovanou a na vodu, která je recyklována, znečištění a vodu 
využívanou pro jiné účely bez potřeby čerpání zdrojů (rekreační využití, 
plavba atd.). Základním zdrojem vody jsou dešťové srážky, které spadnou 
na plochu povodí. Hranice povodí jsou určeny rozvodím. Po dopadu na 
vegetaci a zem voda putuje povodím. U těchto cest a cestiček vody je 
třeba definovat „spodní“ ekologické hodnoty a zahrnout je do dalších 
úvah, nelze vynechat ani vztahy mezi horním a dolním tokem a rovněž je 
nutné respektovat kritéria odolnosti

Příklad 7
Povodí Žluté řeky směřuje k využití a ochraně vodních zdrojů

Čínské Ministerstvo vodních zdrojů se pokouší vnést nový způsob myšlení 
do problematiky hospodaření s vodou v povodí Žluté řeky. Cílem je změnit 
dřívější způsob hospodaření - orientovaný jen na plnění plánu - na způsob 
nový, který bude více respektovat ochranu a využití vodních zdrojů. V říčním 
povodí se bude třeba vypořádat se třemi hlavními problémy: a) záplavami, 
při nichž je voda chápána spíše jako problém než jako zdroj, b) vážným 
znečištěním vody a nánosy bahna a naplavenin, c) značným úbytkem vody 
provázeným vysycháním úseků v oblastech dolního toku řeky.

Podle vize by hospodaření mělo být založeno na znalosti minimálních 
kritérií, která se týkají kvality a kvantity vody, a mělo by vycházet ze situace 
na dolním toku řeky. Snahou bude postupovat krok za krom směrem proti 
proudu, analyzovat poměry v jednotlivých provinciích a kvalifikovaně popsat 
přítoky a odtoky na každém úseku řeky. Pokud jde o odtok v dolním úseku, 
v řece musí zůstat minimální množství vody, které zajistí, že říční delta 
zůstane otevřená, nebudou poškozeny mokřady podél dolního toku a nedojde 
k úbytku vodního ptactva. Zároveň musí průtok zůstat natolik velký, aby se 
zabránilo erozi vyvolané pronikáním mořské vody do vnitrozemí a aby se 
slaná voda nedostávala do vody podzemní. Pro každý úsek říčního toku 
bude přesně určen potřebný objem vody a kvalitativní ukazatele přítoku 
a odtoku. Kontroly umístěné na hranicích jednotlivých úseků by měly sledovat 
jak množství tak kvalitu vody. V případě, že na dolním toku zůstane v říčním 
korytě příliš málo vody, budou kontrolní místa rozhodovat o snížení spotřeby 
a vypouštění znečištěných odpadních vod. To samozřejmě bude znamenat 
výzvu integrovanému hospodaření s vodou na tisících přítoků celého říčního 
toku a nelehký úkol pro představitele provincie.

Uvedený přístup rozlišuje mezi potřebami a požadavky ekologického 
a environmentálního toku. Ekologickým se v těchto souvislostech rozumí 
takový tok, který ochrání a zajistí vodní ekosystém. Environmentálním, tok 
potřebný k naředění znečištění odpadních vod - s ohledem na schopnost 
samočištění - tak aby kvalita vody byla přijatelná a voda sloužila k zachování 
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zdravé funkce ekosystému. Hlavní představou je, že nejvyšší prioritu bude 
mít ekologická funkce vody, zatímco o vztazích a prioritách všech dalších 
způsobů využití vody je třeba ještě diskutovat.  

Zdroj: Wang (2002)

Koncepce fungující řeky

Výzvu k „životu v měnícím se světě“ lze uvést na přístupu přijatém 
Centrem pro kooperativní výzkum sladkovodní ekologie  v Canbeře 
v Austrálii. Centrum představilo koncepci „fungující řeky“ (Whittington 
2002) a definuje zdravě fungující řeku jako „obhospodařovanou řeku, 
kde existuje udržitelný - společností schvalovaný kompromis - mezi 
potřebami přírodního ekosystému a využíváním lidskou společností 
…“.Po řekách požadujeme, aby vyráběly vodní elektrickou energii, jejich 
vodu odvádíme do měst, průmyslových zón, zavlažovacích systémů 
a hospodaříme na úrodných zaplavovaných plochách podél jejich toku. 
Fungující řeky nebudou nikdy vypadat a ani nebudou nikdy fungovat 
jako původní čisté řeky. Obecně vzato, čím více toho řeka pro nás 
udělá, tím víc ztrácí svoji přirozenou podobu. Jiným přístupem může 
být kompromis týkající se míry zatížení řeky z hlediska potřeb a služeb 
a míry její přirozenosti, to ale záleží na tom, jaký význam a hodnotu 
společnost řece přisuzuje“.

Zásadní součástí koncepce zdravě fungující řeky je, že na řece se 
hospodaří a se řekou se zachází tak, aby unesla odsouhlasené pracovní 
vytížení a zároveň se chovala jako řeka zdravá.

Právo na zásoby a ochranu vody

Jednou z výzev pro vodní hospodářství do budoucna je zajistit 
optimální rozvoj vodních zdrojů, včetně požadavků na vodu, která 
je důležitá pro ochranu a využití přírodního prostředí. V Jihoafrické 
republice byl v Národním zákonu o vodě z roku 1998 kodifikován nový 
program ochrany a využití vodních zdrojů. Tato zákonná úprava ruší 
dřívější principy hospodaření podél řek a ošetřuje periodicky vydávané 
a přezkoumávané licence na využívání vody. Jediným přetrvávajícím 
prvkem, který pochází z dřívější zákonné úpravy - je tzv. právo na 
zásoby (Water Reserve). Pojem zásoby zahrnuje vodu sloužící jak 
k uspokojování základních lidských potřeb společnosti, tak vodu 
umožňující fungování vodních ekosystémů. Zásoby mají veškerou 
prioritu a musí být zachovány, teprve zbývající voda může být alokována. 
Požadavky na výši ekologické rezervy se mohou vyvíjet a v průběhu 
času měnit, vždy je jim však třeba vyhovět. K zajištění nezbytných zásob 
má management vodních zdrojů možnost autoritativně snížit odběr vody 
vybraným uživatelům cestou povolení maximálního odběru z daného 
povodí (což vyžaduje veřejnou konzultaci), dále možnost zprovoznění 
dalších vodních zdrojů, anebo kombinaci obou přístupů.
Ochrana vody a řízení poptávky plní důležitou úlohu při snižování 
a zachování požadavků na vodu. Zákon se týká množství a kvality vody 
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ve vodních zdrojích a způsob hospodaření  s ní rozděluje do několika 
tříd: přirozené, dobré, slušné, špatné a vážně poškozující. Poslední dvě 
kategorie jsou považovány za nevhodné pro zachování trvale a udržitelně 
fungujícího ekosystému. Součástí zákona je stanovení třídy hospodaření 
a odpovídající kvality zdroje. Pracovní postupy zahrnují jak rychlé metody 
s nízkým stupněm rozlišení, tak i metody časově náročnější s vysokým 
stupněm rozlišení.Vhodné metody budou vybrány podle požadavků 
hospodaření. Postupně budou použity pro posouzení hospodaření na 
všech významných vodních zdrojích v souladu s programem povinných 
povolení k hospodaření v povodí. Celá procedura bude pravděpodobně 
trvat více než dvacet let. Zásoby proto zatím nahradí všechny ostatní 
požadavky na využití vody, to s sebou přináší naléhavou potřebu 
kvantifikovat požadavky na ekologický tok mnoha řek v Jihoafrické 
republice. Ekologická zásoba vody bude kvantifikována pro každou řeku 
a průměrně představuje dvacet procent ročního průtoku (viz Příklad 8).

Aktivity snižující průtok

Jihoafrické zákony, které upravují hospodaření s vodou, považují za 
využívání vody jakoukoli činnost, která souvisí se zásahy v krajině 
a snižuje říční průtok. Uveďme kácení lesů za účelem prodeje dřeva nebo 
pěstování zemědělských plodin, které vyžadují více vody než přirozená 
vegetace (viz Příklad 9).

V případech s akutním nedostatkem vody bude dokonce nezbytné 
provést opatření proti invazivní vegetaci, jak dokládá příklad z Národního 
programu pro vodu  v JAR (Working for Water Programme) 
-viz Příklad 10.

Příklad 8
Zásoby vody v Jihoafrické republice

Národní zákon o vodě (1998) definuje rezervu vody, která se skládá ze dvou 
částí – zásoby vody k uspokojení základních potřeb společnosti a zásoby 
ekologické. Ta první část rezervy zajišťuje základní individuální potřebu 
a zahrnuje vodu k pití, k přípravě potravy a vodu pro osobní hygienu, což 
dohromady představuje 25 litrů vody na osobu a den. Ekologická rezerva se 
týká množství vody nutné k ochraně ekosystému vodního zdroje. Rezerva 
vody definovaná zákonem se mění podle kategorie hospodaření s vodním 
zdrojem. Ochrana vodních zdrojů závisí na jejich využití, rozvoji, péče o ně, 
zacházení s nimi a jejich kontrole. Ministr musí podle zákona sestavit a zavést 
systém klasifikace národních zdrojů vody, musí jednotlivé zdroje zařadit do 
kategorií a definovat podmínky kvality vody ve zdrojích. Při definování těchto 
podmínek je třeba hledat rovnováhu mezi potřebou ochrany a udržitelnosti 
vodních zdrojů na straně jedné, a potřebou využívat a rozvíjet je na straně 
druhé. Protože vybudování oficiálního systému klasifikace vodních zdrojů je 
proces, který vyžaduje čas, zařazení vodních zdrojů do kategorií a stanovení 
podmínek jejich kvality je zatím provizorní. Jakmile budou kategorie vodních 
zdrojů definovány a stanoveny podmínky jejich kvality, stanou se závaznými 
pro všechny úřady a instituce.

33

GLOBAL WATER PARTNERSHIP

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOSYSTÉMY: MĚNÍCÍ SE SVĚT

Uvažuje se o čtyřech kategoriích hospodaření s vodními zdroji: přirozené, 
dobré, slušné a špatné + vážně poškozující. V každé kategorii bude mít každý 
ukazatel určité rozpětí hodnot. Pokud to bude možné, s každým vodním 
zdrojem se bude hospodařit v rámci „mantinelů“ dané kategorie hospodaření. 
Avšak v případě kategorie špatných vodních zdrojů se může hospodaření 
s nimi řídit minimálními ukazateli odpovídajícími kategorii o jeden stupeň 
vyšší - tedy slušné - a cílem jejich managementu může být přeřazení zdroje 
do vyšší třídy.

Kvalita vodního zdroje je popsána číselnými a popisnými údaji o biologických, 
chemických a fyzikálních vlastnostech, které určují úroveň ochrany zdroje 
a definují jeho kategorii. Jedná se o:

- množství, strukturu, časové údaje, hladinu vody a záruku průtoku 
(ekologickou rezervu);

-  kvalitu vody - fyzikální, chemické a biologické vlastnosti;
- charakter a podmínky okolního prostředí v blízkosti vodních zdrojů;
- charakteristiky a podmínky vodních organismů.

Zdroj: Dr. Paul Roberts, Jihoafrická republika, memorandum autorovi, 
listopad 2002

Příklad 9
Jihoafrická republika: změny ve využití krajiny a půdy 

ovlivňují průtok

Mluvíme-li o činnosti, která vede ke snížení průtoku, jedná se o činnost 
v krajině, která ve svých důsledcích průtok snižuje. O tom o jaké činnosti 
se jedná, rozhoduje ministr po veřejné diskusi. Zda bude nějaká aktivita 
prohlášena nebo neprohlášena za tu, která vede ke snížení průtoku, závisí 
na rozmanitých faktorech, jako je velikost změny průtoku, doba trvání 
a dopad na jakýkoli významný vodní zdroj a další uživatele vody. V současné 
době je prováděna kontrola zalesňování za účelem následné těžby dřeva, 
protože tento typ činnosti vodní zdroje ovlivňuje. Kontrola probíhá na základě 
zákona, podle něhož bylo komerční zalesňování prohlášeno za aktivitu, 
která snižuje průtok (SFRA), a je regulována prostřednictvím Licenčního 
systému využití vody. Pojem „aktivita snižující průtok“ je všeobecně definován 
jako suchozemské zemědělství (pěstování kukuřice), které k zavlažování 
spotřebovává více vody, než by jí potřebovala přirozená vegetace, která by 
na daném pozemku rostla. Kromě komerčního zalesňování nebyla dosud 
žádná ze zemědělských činností prohlášena za snižující průtok, ale jedním 
z adeptů je momentálně pěstování cukrové třtiny. Lesy za účelem obchodu 
se dřevem pokrývají v JAR přibližně 1 % plochy krajiny a využívají asi 3 % 
průměrného odtoku vody za rok, což celkově představuje 1400 milionů 
m3/rok či průměr 100 mm srážek. Licenční systém využití vody nahradil 
systém povolenek, který byl praktikován od roku 1972 a který se řídil Lesním 
zákonem (Zákon č.122 z r. 1984). Dnes potřebují zvláštní povolení pouze 
komerční lesní plochy. Původní systém povolenek byl zaveden kvůli evidenci 
celkové plochy využívané ke komerčnímu zalesňování a byl založen na 
výpočtu procentuálního snížení odtoku vlivem výsadby dřevin v povodí, bez 
toho, aby byl brán v úvahu dopad na jiné uživatele vody či menší povodí. 
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Uvažuje se o čtyřech kategoriích hospodaření s vodními zdroji: přirozené, 
dobré, slušné a špatné + vážně poškozující. V každé kategorii bude mít každý 
ukazatel určité rozpětí hodnot. Pokud to bude možné, s každým vodním 
zdrojem se bude hospodařit v rámci „mantinelů“ dané kategorie hospodaření. 
Avšak v případě kategorie špatných vodních zdrojů se může hospodaření 
s nimi řídit minimálními ukazateli odpovídajícími kategorii o jeden stupeň 
vyšší - tedy slušné - a cílem jejich managementu může být přeřazení zdroje 
do vyšší třídy.

Kvalita vodního zdroje je popsána číselnými a popisnými údaji o biologických, 
chemických a fyzikálních vlastnostech, které určují úroveň ochrany zdroje 
a definují jeho kategorii. Jedná se o:

- množství, strukturu, časové údaje, hladinu vody a záruku průtoku 
(ekologickou rezervu);

-  kvalitu vody - fyzikální, chemické a biologické vlastnosti;
- charakter a podmínky okolního prostředí v blízkosti vodních zdrojů;
- charakteristiky a podmínky vodních organismů.

Zdroj: Dr. Paul Roberts, Jihoafrická republika, memorandum autorovi, 
listopad 2002

Příklad 9
Jihoafrická republika: změny ve využití krajiny a půdy 

ovlivňují průtok

Mluvíme-li o činnosti, která vede ke snížení průtoku, jedná se o činnost 
v krajině, která ve svých důsledcích průtok snižuje. O tom o jaké činnosti 
se jedná, rozhoduje ministr po veřejné diskusi. Zda bude nějaká aktivita 
prohlášena nebo neprohlášena za tu, která vede ke snížení průtoku, závisí 
na rozmanitých faktorech, jako je velikost změny průtoku, doba trvání 
a dopad na jakýkoli významný vodní zdroj a další uživatele vody. V současné 
době je prováděna kontrola zalesňování za účelem následné těžby dřeva, 
protože tento typ činnosti vodní zdroje ovlivňuje. Kontrola probíhá na základě 
zákona, podle něhož bylo komerční zalesňování prohlášeno za aktivitu, 
která snižuje průtok (SFRA), a je regulována prostřednictvím Licenčního 
systému využití vody. Pojem „aktivita snižující průtok“ je všeobecně definován 
jako suchozemské zemědělství (pěstování kukuřice), které k zavlažování 
spotřebovává více vody, než by jí potřebovala přirozená vegetace, která by 
na daném pozemku rostla. Kromě komerčního zalesňování nebyla dosud 
žádná ze zemědělských činností prohlášena za snižující průtok, ale jedním 
z adeptů je momentálně pěstování cukrové třtiny. Lesy za účelem obchodu 
se dřevem pokrývají v JAR přibližně 1 % plochy krajiny a využívají asi 3 % 
průměrného odtoku vody za rok, což celkově představuje 1400 milionů 
m3/rok či průměr 100 mm srážek. Licenční systém využití vody nahradil 
systém povolenek, který byl praktikován od roku 1972 a který se řídil Lesním 
zákonem (Zákon č.122 z r. 1984). Dnes potřebují zvláštní povolení pouze 
komerční lesní plochy. Původní systém povolenek byl zaveden kvůli evidenci 
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Snížení průměrného ročního odtoku v celém nebo části primárního povodí 
o 0 – 10 % dovolovalo v r. 1972 na takové ploše povolit pěstovaní stromů za 
účelem těžby. Tento přístup se netýkal malých toků, protože u nich by hrozilo 
nebezpečí, že by se při povolení zalesnění okolních ploch, mohly přeměnit 
pouze na sezónní. Výsledkem různých nedostatků systému z r. 1972 - zvláště 
rozhodování přímo na úrovni regionu - bylo, že ministr pro vodní hospodářství 
a lesnictví v lednu 1995 oznámil práce na přípravě systému nového.
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zevnitř i zvnějšku za účastí zainteresovaných a dotčených stran. Od 1.října 
1999, kdy byla dokončena Kapitola 4 Národního zákona o vodě (Zákon č.36 
z r. 1998),  se pracovní skupina pro zalesňování (vznikla v r. 1995) stala 
známou jako Poradní orgán pro licencování aktivit, které snižují průtok 
(SFRA LAACs). Spolu s běžnou činností byla i komise pro strategii životního 
prostředí (SEA) pověřena zabývat se nejen tímto problémem, ale všemi 
způsoby využívání vody, jak je popisuje Oddíl 21 Národního zákona o vodě. 
SEA sjednocuje tři oblasti hodnocení, jmenovitě biofyzikální, ekonomickou 
a společenskou složku.

Zdroj: Dr. Paul Roberts, Jihoafrická republika, memorandum autorovi, listopad 
2002

Příklad 10
Jihoafrická republika – nežádoucí invazivní vegetace

Odhaduje se, že asi 10 miliónů hektarů plochy Jihoafrické republiky je 
zamořeno invazivními nežádoucími rostlinami, které v povodí, kde se 
vyskytují, mohou významně snižovat odtok vody. Chapman a kol. (2001) 
soudí, že dopad této vegetace na vodní zdroje je opravdu mimořádně 
škodlivý, protože invazivní rostliny spotřebují asi 3300 miliónů m3 vody za 
rok, co představuje 7 % odtoku vody celé JAR. Problém je skutečně vážný 
a dá se očekávat, že pokud nebudou podniknuta potřebná opatření, situace 
se ještě zhorší. Zamořená plocha se stále zvětšuje, každoročně zhruba 
o dalších 5 %. Uvedená rychlost by způsobila zdvojnásobení výměry 
napadené plochy během příštích 15ti let.

Invazivní vegetace je spojena se způsobem hospodaření v krajině 
a má značný vliv na životní prostředí. Tuto problematiku je třeba řešit 
koordinovaně a do řešení zapojit více institucí. Cílem Národního programu 
pro vodu, který je společným dílem Ministerstva životního prostředí 
a turistiky, Národního ministerstva zemědělství a Ministerstva vodního 
a lesního hospodářství, je vyčistit postupně zasažené plochy a zbavit 
je nežádoucí vegetace. Podmínkou je pokračování návaznými pracemi 
i po vymýcení tak, aby se tato vegetace již znovu neobnovila. Program 
předpokládá širší společenské využití díky novým pracovním příležitostem, 
školením zainteresovaných pracovníků a stimulaci průmyslu ke zpracování 
vytěženého dřeva. Zachování a znovurozšíření zástupců domácí flóry bude 
přímo prospěšné pro celkový stav životního prostředí.

Ke kácení a mýcení dochází na státem vlastněných pozemcích a se 
souhlasem vlastníků i na parcelách soukromých. Tam, kde je to pro 
provedení navazujících prací nezbytné, jsou přijímána opatření podle 
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6.  VZTAH EKOSYSTÉMU A IWRM

osuzujeme-li ochranu ekosystému z hlediska procesu 
integrované ochrany a využití vodních zdrojů (IWRM), musíme 
začít přesným vysvětlením:

● CO má být chráněno - cenné krajinné složky a prvky, odolnost 
(resilience) povodí;

● JAKÝMI prostředky to má být chráněno (terestrické = regulace 
využívání půdy, akvatické = toky prostředím, zásoby vody, kvalitativní 
„mezní hranice“, přesuny vody mezi různými způsoby jejího užití) a jak 
najít shodu mezi dvěma neslučitelnými aspekty - zákonnou úpravou 
priorit a zdravou funkcí říčních toků.

Integrovaný přístup spojuje řízení a využití vodních zdrojů, 
krajiny, půdy a ekosystémů

Z předchozí diskuze vyplývá, že řízení a využití vodních zdrojů 
a management dynamiky ekosystémů musí probíhat integrovaně. Jinými 
slovy to znamená hledání způsobů a prostředků jak sloučit ochranu 
a využití vodních zdrojů a toků, hospodaření s krajinou a půdou a péči 
o ekosystémy (terestrické i vodní) v rámci celkového hospodaření 
v povodí, které má charakter společensko-eko-hydrologický – s vědomím 
rozmanitých etických a politických dilemat. Využití krajiny a půdy 
a terestrické ekosystémy souvisejí s vodou zelenou, zatímco společenská 
potřeba vody a vodní ekosystémy souvisejí s vodou modrou. Cesty 
a jednotlivé „potůčky“ toků modré a zelené vody jsou výsledkem rozdělení 
objemu spadlých srážek. Základním zdrojem veškeré vody jsou dešťové 
srážky, které dopadnou na území povodí.

Nechceme-li zničit schopnost ekosystémů podporovat a udržovat život, 
musíme se naučit žít se dvěma typy změn, které provázejí základní 

Zákona o zachování zemědělských zdrojů a půdy. Program je financován 
převážně ze zvlášť vyčleněných zdrojů Národní vlády, ale předpokládá se, že 
na hrazení nákladů spojených s kácením a mýcením, jež povede k udržení 
většího množství vody v krajině, se budou nepřímo podílet i uživatelé vody, 
jak to již bylo diskutováno výše. Regulace a odstraňování nežádoucích 
invazivních rostlin se intenzivně rozvíjejí. Chapman a kol. (2001) odhadují, 
že bude potřeba vynakládat asi 60 miliónů amerických dolarů ročně po dobu 
následujících dvaceti let, aby se problém při současném přístupu dostal pod 
kontrolu. Současný přístup zahrnuje jak kácení a mechanické odstraňování, 
tak  biologickou regulaci.

Zdroj: Dr. Paul Roberts, Jihoafrická republika, memorandum autorovi, listopad 
2002
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antropogenní manipulace (viz obr.2). Jedná se o změnu vodních 
složek krajiny a změnu půdy a/nebo vegetačního krytu. Uvedené typy 
manipulování mají vedlejší účinky, které působí na vodu. Vodou jsou 
míněny vodní prvky (např. říční toky, jezera, nádrže, podzemní voda, 
atd.), a dále se jí myslí voda modrá a  zelená a její rozdělení a distribuce. 
Jak vodní prvky, tak proporce modré a zelené vody, jsou důležitými 
činiteli, které určují funkci a charakter ekosystému, a proto vyvolávají 
ekologické změny vyššího řádu. Souhrnně řečeno, jsou to vodní toky 
a jiné cesty vody v krajině, co spojuje aktivity na horním a dolním 
toku a ekosystémy v povodí. Základním přístupem musí být integrace 
problematiky vody, půdy a krajiny, výsledkem je přístup založený na 
ekosystému a povodí jako celku.

Připravenost na změnu

Mohutné hnací síly vyvolávají v rozvojových zemích rozsáhlé změny 
hospodaření a využití vody, půdy a krajiny. Může se jednat o změny 
značného rozsahu, zvláště pokud se týkají zajištění většího množství 
potravy pro lidskou společnost, s předpokladem růstu po dobu dalšího 
půl století. Ale vzhledem k hydroklimatickým limitům těchto zemí, mohou 
změny nabývat na objemu a nepřímo se šířit i do průmyslově vyspělých 
zemí. Tyto země se mohou zapojit do skrytého exportu vody, a to díky 
zvýšení produkce potravin určených do zemí s vodním deficitem (viz 
Příklad 11).

Příklad 11
Potřeba další zelené vody k vymýcení hladu

Podle Deklarace tisíciletí, kterou schválili státní a vládní představitelé na 
generálním shromáždění OSN, by se měl počet lidí trpících hladem snížit do 
roku 2015 na polovinu a hlad by měl být následně zcela vymýcen. Na místě je 
věcná otázka, do jaké míry toto usnesení zvýší potřebu zelené vody nezbytné 
pro výrobu dalších potravin?

Jak odhaduje Rockström, současné nutriční nároky vyžadují objem zelené 
vody 600-1800 m3/rok, s průměrem 1200, což představuje množství zelené 
vody určené k produkci potravin  až 7000 km3/rok. Aby bylo zajištěno 
přijatelné množství potravy na základě podkladů FAO, průměrná spotřeba 
vody by se musela zvýšit na 1300 m3/rok. To by znamenalo dalších 5600 km3/
rok rezervovaných na produkci potravin za předpokladu, že počet obyvatel 
planety v roce 2050 dosáhne 9 miliard a bude vymýcen hlad. Z tohoto 
množství by 2200 km3/rok připadlo na odstranění podvýživy a 3400 km3/rok na 
výrobu potravin pro expandující populaci. Objem vody určené k zavlažování 
by se mohl zvýšit o 800 km3/rok. Zvýšením objemu zemědělské úrody při 
zachování stejné úrovně toků zelené vody by se dalo ušetřit dalších 1500 km3/
rok. Zbývajících 3300 km3/rok bude zapotřebí získat z dnešní zelené vody 
na zemědělsky méně intenzivně využívané půdě, tj. z ploch v dnešní době 
zatravněných a zalesněných, kde budou současné porosty ve zvýšené míře 
nahrazovány zemědělsky využívanou vegetací.
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Povodí jako mozaika ekosystémů a hydronomických zón

Na základě nových chápání sociálně-ekologických vazeb je nezbytné 
zjistit jak zachovat rovnováhu mezi sociálně-ekonomickým rozvojem 
a produktivitou ekosystémů. Musíme lépe porozumět mozaice 
ekosystémů v povodích, jak působí na lidskou společnost a jak jsou jí 
samy ovlivňovány a jak se toto dění dotýká vodních toků a koloběhu vody. 
Abychom řádně objasnili, kvantifikovali a zhodnotili závislost společnosti 
na ekosystémech, které jsou pro nás životodárnými celky, potřebujeme 
k tomu odpovídající postupy, nástroje a techniky. Existuje řada metod 
managementu, založených na ekologických znalostech včetně ochrany 
určitých druhů rostlin a živočichů a jejich stanovišť, omezení sklizně 
a výnosů, zajištění různorodého charakteru krajiny, a celkového způsobu 
hospodaření v povodí vůbec. Osvojení uvedených metod musí být 
podporováno společenskými mechanismy, institucionálně a výchovou 
a výukou.

Je naprosto nezbytné pochopit skutečné úlohy a funkce krajiny 
a vzájemné vztahy, které v ní panují. Rozumět tomu, jak je sladká voda 
významná pro životně důležité funkce ekosystémů, jako je schopnost 
produkovat potravu a poskytovat základní ekologické služby, to vše 
na pozadí probíhajících změn a nejistoty. Musíme zjistit, jak vzájemně 
propojit zabezpečení vody, ekosystému a potravy. S těmito pojmy se dnes 
zachází odděleně, ačkoli jsou navzájem pospojovány sítí koloběhu vody.

V jakémkoli povodí řeky nalezneme mnoho různých ekosystémů 
a zároveň řadu aktivit provozovaných lidskou společností. Existují 
v něm více nebo méně ohraničené oblasti, které se vzájemně liší co do 
podmínek hydrologických, topografických a hydrogeologických. Pro tyto 
oblasti, chceme-li území, zavádí Mezinárodní institut pro hospodaření 
s vodou (IWMI) koncepci hydronomických zón (Molden a kol., 2001). Tyto 
zóny jsou zejména definovány tím, co se děje s modrou vodou, poté co 
je odčerpána ze svých vodních zdrojů a využita (obr. 6). Záleží na tom, 
zda je možné odčerpanou vodu recyklovat a poslat zpětnými toky znovu 
do koloběhu a jestli je využitelná v dolní části povodí. Nebo zda je tato 

Za uvedených předpokladů růstu populace by se spotřeba vody, ať již 
získané rozsáhlejším zavlažováním nebo lepším využitím dešťové vody, 
v subsaharské Africe více než ztrojnásobila a v Asii více než zdvojnásobila. 
Budou se vyskytovat velké regionální rozdíly v tom, z jakých zdrojů se tato 
vyšší potřeba vody pokryje, zda dojde k rozšíření zavlažovaných ploch, 
zda „další“ voda přinese vyšší úrodu, zda dojde k extenzivnímu rozšíření 
zemědělských pozemků, anebo konečně jestli dojde k redistribuci vody 
cestou importu potravin. Uvedené odhady vyšších nároků na vodu určené 
k zásobování světové populace jasně ilustrují naléhavost úkolů, které před 
námi stojí do budoucna z hlediska  integrovaného hospodaření s vodou, 
půdou a ekosystémy a ukazují na nutnost být dobře připraven k životu se 
změnami.

Zdroj: Rockström (2002)
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Povodí jako mozaika ekosystémů a hydronomických zón

Na základě nových chápání sociálně-ekologických vazeb je nezbytné 
zjistit jak zachovat rovnováhu mezi sociálně-ekonomickým rozvojem 
a produktivitou ekosystémů. Musíme lépe porozumět mozaice 
ekosystémů v povodích, jak působí na lidskou společnost a jak jsou jí 
samy ovlivňovány a jak se toto dění dotýká vodních toků a koloběhu vody. 
Abychom řádně objasnili, kvantifikovali a zhodnotili závislost společnosti 
na ekosystémech, které jsou pro nás životodárnými celky, potřebujeme 
k tomu odpovídající postupy, nástroje a techniky. Existuje řada metod 
managementu, založených na ekologických znalostech včetně ochrany 
určitých druhů rostlin a živočichů a jejich stanovišť, omezení sklizně 
a výnosů, zajištění různorodého charakteru krajiny, a celkového způsobu 
hospodaření v povodí vůbec. Osvojení uvedených metod musí být 
podporováno společenskými mechanismy, institucionálně a výchovou 
a výukou.

Je naprosto nezbytné pochopit skutečné úlohy a funkce krajiny 
a vzájemné vztahy, které v ní panují. Rozumět tomu, jak je sladká voda 
významná pro životně důležité funkce ekosystémů, jako je schopnost 
produkovat potravu a poskytovat základní ekologické služby, to vše 
na pozadí probíhajících změn a nejistoty. Musíme zjistit, jak vzájemně 
propojit zabezpečení vody, ekosystému a potravy. S těmito pojmy se dnes 
zachází odděleně, ačkoli jsou navzájem pospojovány sítí koloběhu vody.

V jakémkoli povodí řeky nalezneme mnoho různých ekosystémů 
a zároveň řadu aktivit provozovaných lidskou společností. Existují 
v něm více nebo méně ohraničené oblasti, které se vzájemně liší co do 
podmínek hydrologických, topografických a hydrogeologických. Pro tyto 
oblasti, chceme-li území, zavádí Mezinárodní institut pro hospodaření 
s vodou (IWMI) koncepci hydronomických zón (Molden a kol., 2001). Tyto 
zóny jsou zejména definovány tím, co se děje s modrou vodou, poté co 
je odčerpána ze svých vodních zdrojů a využita (obr. 6). Záleží na tom, 
zda je možné odčerpanou vodu recyklovat a poslat zpětnými toky znovu 
do koloběhu a jestli je využitelná v dolní části povodí. Nebo zda je tato 

Za uvedených předpokladů růstu populace by se spotřeba vody, ať již 
získané rozsáhlejším zavlažováním nebo lepším využitím dešťové vody, 
v subsaharské Africe více než ztrojnásobila a v Asii více než zdvojnásobila. 
Budou se vyskytovat velké regionální rozdíly v tom, z jakých zdrojů se tato 
vyšší potřeba vody pokryje, zda dojde k rozšíření zavlažovaných ploch, 
zda „další“ voda přinese vyšší úrodu, zda dojde k extenzivnímu rozšíření 
zemědělských pozemků, anebo konečně jestli dojde k redistribuci vody 
cestou importu potravin. Uvedené odhady vyšších nároků na vodu určené 
k zásobování světové populace jasně ilustrují naléhavost úkolů, které před 
námi stojí do budoucna z hlediska  integrovaného hospodaření s vodou, 
půdou a ekosystémy a ukazují na nutnost být dobře připraven k životu se 
změnami.

Zdroj: Rockström (2002)
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voda nerecyklovatelná a nelze ji dále použít, mimo jiné proto, že vratné 
toky končí uvnitř systému, vsakují se nebo obsahují vodu špatné kvality. 
Existují tři typy zón, jejichž vytékající vodu lze použít, anebo znovu využít 
podél dolního toku:

● zóna vodního zdroje v horní části povodí,
● zóna přirozeného zachycení vody, kde voda působením gravitačních 

sil vtéká zpět do systému,
● zóna řízeného zachycení vody, kde se voda musí aktivně čerpat zpět 

do systému.

A existují ještě další tři typy zón:

● zóna definitivního využití vody, pod kterou už nejsou další uživatelé 
podél dolního toku;

● zóna stagnující vody v terénních depresích nebo na konci slepých 
cest, kde neexistuje odvodnění;

● zóna citlivá z hlediska přírodního prostředí, se zvláštními požadavky 
na vodu potřebnou pro další ekologické nebo jiné environmentální 
účely.

Tři hlavní pilíře IRWM

Pokusíme-li se o shrnutí, pak tím největším a současně nejobecnějším 
úkolem je zvládnutí hospodaření s vodu v povodí a přitom respektování 
a hledání rovnováhy mezi následujícími tématickými okruhy: 
● využitím krajiny a vody a ponecháním krajiny a vody nedotčené,
● potřebami lidské společnosti a potřebami ekosystémů,
● rozporuplností a slučitelností činností na horním a dolním toku,
● nároky a právy současné generace a generací budoucích.

Zároveň je třeba poznamenat, že vše výše uvedené bude probíhat 
v určitých hydroklimatických, biologických a fyzikálních podmínkách, které 
souvisejí s bilancí a tokem vody v povodí. Hospodaření s vodou zahrnuje:
● schopnost přijímat kompromisy a uzavírat dohody, 
● definovat ekologické „mezní hranice“ a principy udržitelnosti na 

základě toho, co vyžaduje odolnost (resilience) systému a jak se 
společnost a ekosystémy dokážou přizpůsobit změnám,

● stanovit kritéria, která musí být respektována s ohledem na lidská 
práva a principy hydro-solidarity. 
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Obrázek 6: Hydronomické zóny v povodí, ukázka dalších osudů vody po jejím využití, zda ji 
lze znova využít či nikoli (Molden a kol., 2001)

Společenské hledisko představuje nutnost vyhovět základním potřebám 
lidstva, a to, zajistit:
- dostatek vody pro domácnosti,
- výrobu potravin závislou na vodě,
- na současné technologické úrovni zvládnout a omezit znečištění vody 

aktivitami lidské společnosti.

Je nezbytné, aby kompromisy byly společensky přijatelné, což umožní 
participace všech zainteresovaných a dotčených subjektů na plánovacím 
a rozhodovacím procesu.

Ekologické hledisko se týká zvýšené pozornosti věnované jak 
terestrickým ekosystémům a jejich vlivu na lokální odtok vody, tak vodním 
ekosystémům a jejich závislosti na mimovolných vlivech prostředí. 
Některé zvlášť cenné lokální ekosystémy a jejich důležité vodní složky 
bude třeba chránit. Z dlouhodobé perspektivy je třeba zabezpečit odolnost 
celého systému pro generace našich potomků.

Ekonomické hledisko zahrnuje nejen ekonomickou prosperitu a rozvoj 
obecně, ale bere v úvahu i investiční pobídky hospodaření s vodou, 
financování programů spojených s ochranou a využitím vodních zdrojů, 
náklady na provoz a údržbu vodohospodářské infrastruktury a podporu 
řízení a poradenství v oblasti distribuce vody a její kvality.

Jsou to právě vodní toky, které prostřednictvím tří uvedených hledisek 
umožňují kompatabilitu aktivit lidské společnosti a perspektiv ekosystémů. 
Je nutné sledovat dostupnost modré vody, tzn. kolik modré vody je 
k disposici, jaké množství lze mobilizovat a dopřát společnosti k využití 
- s ohledem na potřeby životního prostředí - a jaké je množství vody, 
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které musí v řece a nádržích zůstat. Hospodaření s vodou se bude 
muset připravit na možnou změnu politiky v případech, kdy se otevřený 
charakter povodí bude měnit na uzavřený, tj. jakmile nebude zbývat žádný 
přebytek modré vody ke spotřebě, tedy nevratnému využití.

Koncepční úsilí

Zvýšený důraz na udržitelnost životně důležitých ekosystémů v rámci 
programu IRWM bude rovněž znamenat značné koncepční změny. 
Pozornost - dříve soustředěnou na získávání vody - bude třeba zaměřit na 
zjištění toho, co se s vodou děje po jejím využití, co se děje se základními 
činiteli, které podmiňují vodní režim ekosystémů a hydrologickými 
funkcemi ekosystémů (ovlivňování záplav, doplňování zásob podzemní 
vody, funkce měnící kvalitu vody). Abychom napomohli vybudování 
spojovacího můstku mezi ekology a vodohospodáři, je třeba z celého 
širokého spektra koncepce ekosystému vyzdvihnout obezřetné praktické 
využívání.
 
A konečně je nutné podrobněji prozkoumat, jak voda ovlivňuje odolnost 
ekosystému, abychom lépe pochopili faktory determinované vodou a podíl 
vody na odolnosti vůči erozi a kolapsu ekosystémů (zasolování úrodných 
půd, kolaps mračných pralesů, zarůstání savan křovinami, eutrofizace 
jezer, atd.).

7.  ZÁVĚRY PRO IWRM 

WRM je proces, který podporuje koordinovaný rozvoj 
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. V tomto smyslu je ekosystémový přístup podobný IRWM, 
s tím rozdílem, že je nahlížen z jiné perspektivy a klade menší důraz na 
ekonomickou produktivitu.

Ochrana ekosystému

Položme si otázku: jak by si političtí představitelé měli vyložit 
frazeologické spojení, jež je součástí definice procesu IWRM: „bez 
negativního vlivu na trvalou udržitelnost základních ekosystémů“? Otázka 
může být zodpovězena na základě dvou komplementárních pohledů na 
ekosystém, kterými se tato publikace zabývá:
 
● biologické složky krajiny se zvláštním místním významem
 Těmi jsou např. jednotlivý místně specifický les, jezero, savana, 

mokřad, říční úsek se značnou biodiverzitou a/nebo společenskou 
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hodnotou. Udržitelnost takové biologické komponenty spočívá 
v ochraně velmi důležitých organismů a jejich vzájemných vztahů. 
Ty musí být identikovány společně s faktory, týkajícími se vody, jež 
určují jejich specifické stanoviště (ve vodních ekosystémech kvalita 
říční vody, ukládání sedimentů, environmentální toky, sezónní 
charakteristika toku a extrémy; v terestrických ekosystémech množství 
srážek, evapotranspirace, kvalita a hladina podzemní vody, vlhkost 
půdy). Na místě bude otázka, jak tyto určující kritické faktory chránit 
a jaká míra ochrany je ještě reálná.

● povodí jako ekosystém
 Hlavním problémem je zabezpečit - v dlouhodobé perspektivě 

- produktivitu a související ekologické funkce, jako jsou opylování, 
denitrifikace, zadržení záplavových vod, půdní vlhkost, doplňování 
zásob podzemních vod. Úkolem bude označit ekosystém se zvláštní 
ekologickou hodnotou, který je jádrem povodí a zajišťuje rozhodující 
ekologické funkce. Základní bude zachování dostatečné pružnosti 
a odolnosti systému vůči změnám prostředí, způsobených vlivem 
požárů, extrémního sucha, skokových znečištění, atd.

Budování mostu porozumění a spolupráce

Ekosystémový přístup vyžaduje podporu, je ho třeba lépe pochopit a musí 
pevně zakotvit v myšlení řídících pracovníků vodního hospodářství. 
S ohledem na to, je velmi důležité posílení spolupráce ekologické 
komunity s odborníky v oblasti vodního hospodářství. V poslední době 
mezi nimi došlo k vybudování prvních můstků a pozitivních vazeb 
porozumění, je třeba je dále upevňovat a posilovat. Společným úkolem 
je hledání praktických přístupů k řešení problému jak povzbuzovat 
ekosystémy, aby jejich funkce systému udržujícího a podporujícího život 
byly zachovány.

Musí být identifikovány minimální ekologické požadavky či „mezní 
hranice“ (v anglosaské literatuře „bottom-lines“) na nichž závisí odolnost 
systému. Společenská odolnost je například začleněna do Cílů 
deklarace tisíciletí (Millenium Declaration Goals) a musí být teprve 
politiky definována, zatímco ekologickou odolnost musí stanovit vědecká 
komunita.

S ohledem na vodu je zapotřebí celou tuto oblast dále rozvíjet. To je 
důvodem dalšího výzkumu (snad v rámci programu UNESCO/WMO´s
HELP), který bude zaměřen na hlavní nástroje pro praktické využití 
a začlenění do nástrojů GWP IWRM.

Mapování vitálních ekosystémů různých oblastí a regionů je potřebné 
stejně jako hledání prostředků na jejich lepší ochranu. Takový 
přístup zajistí pevné spojení mezi hospodařením s vodními zdroji 
a managementem ekosystému a naplnění snů, které jsou zatím realitě 
poněkud vzdáleny. Stanovení dalších postupů a kroků v konkrétní 
situaci na národní úrovni musí být provázeno zhodnocením, jaký místně 
specifický ekosystém je třeba chránit, jaká mu hrozí nebezpečí a do jaké 
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míry a jakým způsobem se lze těmto hrozbám vyhnout nebo je zmírnit. 
Obecně je snazší chránit ekosystém v horní části povodí, protože rozsah 
hrozících nebezpečí je omezenější. Ochrana ekosystémů v dolní části 
povodí je oproti tomu obtížná, protože podléhají akumulovaným vlivům 
lidských činností provozovaných v celé horní části povodí. V některých 
případech lze postižený lokální ekosystém uzdravit a navrátit mu původní 
funkci, v jiných, kritické faktory např. záplavové vlny minimalizovat.

Přijetí veřejností

Chceme-li sloučit problematiku terestrických ekosystémů, zastavěných 
oblastí a vodních ekosystémů, s tím, že hlavním pojítkem bude voda, měli 
bychom si vytvořit jistou společně sdílenou představu. Taková představu 
bude naprosto nezbytná a důležitá, stejně jako princip hydrosolidarity, 
pro vedení podrobnějšího dialogu všech zainteresovaných a dotčených, 
ekologů a manažerů vodního hospodářství.
 
Úroveň chápání a znalostí ekologické problematiky je ze strany 
veřejnosti poněkud nízká a politickým rozhodnutím tak hrozí nebezpečí, 
že budou závislá na nekvalifikovaném veřejném mínění bez znalosti 
základních faktů a vědomostí o funkci ekosystémů. Jak mezi veřejností, 
tak i mezi odborníky se během let rozšířila řada mýtů, týkajících se 
funkce terestrických a vodních ekosystémů. Jedním z příkladů toho je 
funkce lesů postavených tváří v tvář vodě (viz Příklad 4)). Za účelem 
šíření vědomostí  a informovanosti bude nezbytné pořádat osvětové 
a vzdělávací kampaně.

Hlavní vazby mezi využitím vody a ekosystémy

Dva typy lidských činností, které souvisejí s vodou si zasluhují zvláštní 
pozornost:

● zbavování se odpadu
● rostoucí poptávka po potravě.

Příroda odpad přijímá, nakládá s ním, rozkládá ho a nakonec uvádí zpět 
do životního cyklu. Lidstvo produkuje vlastní odpad, produkce odpadu 
provází veškeré lidské činnosti a lidé ve skutečnosti vyprodukují více 
opadu než užitečných věcí. S použitím dostupných technologií, může 
být odpad v různých stádií rozkladu vypouštěn do vod, ukládán v krajině 
(skládkování) či vypouštěn do ovzduší. Důležitým krokem při zavádění 
ekosystémového přístupu do IWRM je vytvoření jasné strategii nakládání 
s odpadem.

Hlavním činitelem růstu spotřeby vody jsou stoupající nároky na 
množství potravin. Existují způsoby jak importovat „virtuální vodu“ 
z oblastí bohatých na vodu, a to cestou dovozu potravin z těchto oblastí, 
odsolováním brakické a mořské vody či znovuvyužitím vyčištěných 
odpadních vod pro závlahy. V zemědělské praxi, která má sama o sobě 
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obrovské nároky na vodu, existují způsoby, jak zadržovat dešťovou 
vodu, která později pomáhá chránit úrodu v obdobích sucha. Některé 
z uvedených možností si sice dokáží poradit s nedostatkem vody 
a ochránit tak vodní ekosystémy, ale jsou kapitálově náročné a vyžadují 
investice a následně i značné provozní výdaje. Při jejich aplikaci 
v konkrétní zemi bude zapotřebí pečlivě zvážit možné sociální dopady.

Instituce

Jsou to lidské potřeby, nároky a očekávání, co formuje legislativní 
prostředky, instituce a zařízení. Dnešní instituce, zabývající se správou 
a hospodařením s vodními zdroji, jsou ve značné míře založeny na 
předpokladu, že zásoby vody jsou neomezené, že vodní toky a nádrže 
mohou přijímat jakákoli množství odpadu a skoro ve všech případech 
ignorují systémový přístup. Důraz je kladen na individuální vymezení 
bez externalit. Přijetí větší odpovědnosti za ekosystém v IWRM bude 
vyžadovat pružné, adaptivní a časově vázané vymezení, kontrolu 
externalit a systémově založené organizační schéma.

Musíme se naučit rozhodovat, na politické úrovni se vyhýbat 
kompromisům a přijímat obtížná rozhodnutí, nutná pro rozvoj společnosti 
na straně jedné a zachování funkčnosti ekosystémů v rámci procesu 
IWRM na straně druhé. Schopnost odmítat kompromisy a definovat 
ekologické „mezní hranice“ společenského, ekologického a ekonomického 
využití vody je ovlivňována  flexibilitou, odolností a adaptabilitou 
společenských/politických organizací a institucí. Nezbytností bude i nový 
systémový přístup a nové organizační schéma managementu vodního 
hospodářství, ve kterých budou integrovány ekologické perspektivy. 
Tato snaha by měla být promítnuta do legislativy, politiky a institucí 
zabývajících se vodními zdroji. Právní ukotvení kompromisů a dohod 
bude vyžadovat participační přístup všech dotčených.

V politice je třeba dělat kompromisy a hledat rovnováhu. Nikdy nelze 
nalézt řešení, která by přinesla absolutní vítězství obou soupeřících stran, 
řešení vítěz-vítěz prostě nejsou možná. Změna je nevyhnutelná, mělo 
by k ní ale dojít způsobem, který zajistí ekologickou odolnost základních 
ekosystémů. Proces IWRM může být v této věci nápomocen, ale konečné 
slovo při definování společenské odolnosti bude patřit politice.
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Biodiverzita
Označení pro naprosto unikátní a zároveň proměnlivou povahu 
veškerého života se zvláštním důrazem na kategorie rodu a druhu, krajiny 
a ekosystémy.

Ekosystém
Dynamický soubor organizmů a s nimi spojeného abiotického prostředí, 
který se chová jako ekologická jednotka složená z primárních producentů, 
konzumentů a destruentů.

Pružnost
Označuje schopnost ekosystému vyrovnat se změnou a současně si 
uchovat svoji strukturu a funkci.

Odolnost
Je kapacita ekologického systému nebo společnosti vyrovnat se změnou, 
tlakem a proměnlivostí, aniž by se měnila jejich struktura a funkce. 
Ekologickou odolností se rozumí kapacita přirozených ekosystémů, 
společenskou odolností pak schopnost lidské společnosti umět se 
vypořádat se změnou.

Vymezení pojmů 
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