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Souhrn

Rychlost a stupeň urbanizace představuje značnou výzvu pro 
management vodního hospodářství, dodávku základních služeb veřejných 
vodovodů a kanalizací i ochranu životního prostředí. Pro vyrovnání se 
s touto výzvou je zapotřebí osvojit si přístup integrované ochrany a využití 
vodních zdrojů (IWRM), který explicitně akceptuje komplexní soubory 
vzájemně závislých vztahů, existujících uvnitř a mezi společenskými 
a environmentálními systémy. Tato potřeba je vyvolána negativními 
vnějšími vlivy, způsobenými:

– nekoordinovaným používáním vodních a půdních zdrojů 
a nekoordinovaným zabezpečováním vzájemně závislých 
základních služeb,

– alternativními náklady při využití vzácné vody, půdy a kapitálu pro 
málo významné účely,

– úsporami nákladů, ke kterým může dojít vlivem rozšíření spektra 
služeb či možností lepšího řízení.

Přístup IWRM aplikovaný v urbanistickém kontextu měst nemůže sám 
o sobě brát v potaz všechny aspekty uvnitř zastavěné oblasti.  
Ty musí zkoumat a určit mezioborová soutěž v oblasti zdrojů (hmotné, 
sociální a finanční), úloha městského sektoru při střetu s prioritami
národního rozvoje, a negativní dopady městských nařízení na ostatní 
části ekonomiky. IWRM nevede ke vzniku rozsáhlé byrokracie, 
pokoušející se všechno koordinovat, vyžaduje spíše vytvoření určitého 
institucionálního rámce, uvnitř kterého je prezentována významná úloha 
a funkce vody ve vhodném prostorovém měřítku a jež pomáhá zajistit, 
aby ti kdo rozhodují měli dostatek stimulů k tomu, aby sociální výdaje 
související s jejich opatřeními zahrnuli do svých úvah a kalkulací.

Důkazy naznačují, že v některých státech budou výhodnější 
decentralizované služby vodního hospodářství, a to tam, kde je 
zásobování citlivé na poptávku, zodpovědnější a technicky flexibilnější,
bez rizika významného snížení úspor z rozsahu a ze struktury. Takové 
decentralizované systémy však musí fungovat uvnitř silné strategické 
a regulační struktury. Kromě toho bude zapotřebí zřídit instituce, které 
budou prosazovat koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými odvětvími 
a napříč jurisdikčními hranicemi. Při rozvoji strategického rámce, uvnitř 
kterého se pohybují jednotliví aktéři, je důležité určit metodické nástroje 
dostupné na různých úrovních řízení a kontroly. Dále bude potřeba 
rozpracovat jakýsi dokument (nebo politický mix), který bude nejen 
zajišťovat různé politické cíle, ale také zajistí, že místní aktéři či účastníci 
z různých odvětví nebudou jednat jen ve svém vlastním úzkém zájmu.

Existuje relativně málo nástrojů řízení v oblasti lidských sídel, které 
jsou automaticky slučitelné s efektivitou, spravedlivostí požadavků 
a udržitelností cílů IWRM v oblasti životního prostředí. Rozhodující je, 
jakým způsobem jsou využívány v praxi.
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tupeň urbanizace se neustále zvyšuje. Přibližně 50 % 
celosvětové populace žije ve městech, zatímco před  
35 lety to bylo pouze 35 % z celkového množství lidí. Do roku 
2025 je očekáván nárůst městského obyvatelstva o další  

2 miliardy lidí, čímž se počet obyvatel, žijících ve městech. zvýší na  
5 miliard, tj. na více než 60 % obyvatel celé planety (obr. 1) (Meinzen-Dick 
a Appasamy, 2003). Důležité je, že 95 % obyvatelstva podílejícího se na 
tomto nárůstu přibude v rozvojových zemích a většina lidí pravděpodobně 
skončí v městských slumech. Podle Tippinga a kol. (2005) se počet lidí 
žijících dnes ve slumech pohybuje kolem 1 miliardy a do roku 2030 lze 
očekávat nárůst na 2 miliardy, do roku 2050 na 3 miliardy lidí. Tento 
nárůst není ve velkých městech rozvojových zemí spojen s adekvátním 
rozšířením poskytování základních služeb. Jsme tak svědky nepřetržité, 
rychlé „urbanizace chudoby a zhoršování zdraví“.

1. Zajištění vody ve městech 
 – výzva pro společnost

Obr. 1: Nárůst populace v městských aglomeracích

Tempo urbanizace představuje pro management veřejných služeb značné 
problémy, které jsou zásadní pro zdraví, důstojnost a ekonomické blaho 
obyvatelstva žijícího ve městech. Představuje to problémy se zvýšením 
konkurence mezi obyvateli měst a obcí a dalšími uživateli vody, cenovou 
dostupností dodávek vody, ochrany vodních zdrojů před znečištěním 
odpadními vodami z domácností a průmyslu, kontrolou životního prostředí 
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a rizika poškození zdraví způsobeného koncentrací osídlení ve městech 
a zvýšením rizik rozsáhlejších záplav, vyplývajících ze změn odtokových 
režimů. A co víc, urbanizace v tomto měřítku má rozhodující hmotné 
a společensko-hospodářské dopady, které sahají daleko za zastavěné 
oblasti měst. Jinými slovy, management vodního hospodářství ve městech 
zahrnuje povinnosti a odpovědnosti, které přesahují právní rámec 
městských oblastí a funkční hranice veřejných služeb v oblasti vodního 
hospodářství.

Rychlý nárůst počtu obyvatel ve městech, jeho politický význam a úloha 
nejvýznamnějších měst jako hnacích motorů ekonomiky, představuje pro 
management veřejných služeb rozhodující momenty, a to pro všechny 
tvůrce politiky a managery, kterých se týká udržitelný rozvoj národního 
hospodářství a alokace vzácného hmotného, sociálního a finančního
kapitálu. 

Je zřejmé, že mezi zajištěním dodávek pitné vody i čištěním odpadních 
vod a dosažením řady záměrů a cílů rozvoje odsouhlasených v září 
roku 2000 na Summitu tisíciletí OSN (UN Millennium Project Task 
Force on Water and Sanitation, 2005) existují velmi důležité vzájemné 
závislosti. Na tomto shromáždění zazněl názor, že dodávky čisté vody 
a odkanalizování by byly nejlepší investicí lidstva k dosažení rozvoje 
a jeho udržitelnosti (Tipping a kol., 2005). Snižování enormních výdajů 
na zajištění zdraví, chod hospodářství a na životní prostředí, které jsou 
spojené s neadekvátními službami v oblasti zásobování vodou, by 
uvolnilo cenný ekonomický a sociální kapitál potřebný pro trvale udržitelný 
rozvoj (Rijsberman, 2004; Hutton a Haller, 2004; UN Habitat, 2003).

Vzájemná závislost mezi vodou, zdravím, životní pohodou 
a ekonomickým růstem ukazuje, že na služby veřejných vodovodů 
a kanalizací nelze pohlížet izolovaně, ale měli bychom je vnímat jako 
nedílnou součást společenského a ekonomického rozvoje a základ 
k vytvoření životaschopných a udržitelných městských aglomerací. To 
však vyžaduje kooperativní mezioborový přístup k plánování a řízení 
uvnitř celého urbanizovaného území. Takový přístup je nezbytný také 
proto, že problémy služeb veřejných vodovodů a kanalizací ve městech 
nejsou důsledkem nějakých vnitřních vlastností těchto služeb, ale jsou 
produktem správy měst, dostupnosti lidského i ekonomického kapitálu 
a politické regulace alokace zdrojů mezi odvětvími a sociálními skupinami. 
Jinými slovy, problémy s vodou nevyřeší jen odborníci v rámci oboru, 
ale je třeba, aby se jim věnovali jak ti, kdo se podílejí na správě a rozvoji 
daného území, tak ti, kdo rozhodují o prioritách a alokaci zdrojů na 
místní i celostátní úrovni a také ti, kdo se starají o snižování nepříznivých 
dopadů překotné urbanizace měst. 

Velikost měst a rozdílné společensko-ekonomické poměry jejich 
obyvatel přinášejí rovněž závažné problémy, týkající se způsobů řízení, 
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výběru vhodných poskytovatelů služeb a způsobů zásobování. Bude 
pro prostorově koncentrované služby vhodnější využít přínosů z úspor 
z rozsahu a struktury a nebo bude lepší využít decentralizovanou 
organizaci služeb? Decentralizovaný management, orientovaný na 
lidi by mohl umožnit rozdělení trhu na segmenty s různou úrovní 
služeb a technologií, připraveného na rozdílné finanční a technické
možnosti různých sociálních skupin ve městech. Nicméně, aby mohl 
decentralizovaný systém (ať už vznikl plánovaně či expanzí zastavěné 
oblasti, takže zahrnuje několik jurisdikcí místní správy) správně fungovat, 
musí obsahovat vhodné kooperativní nebo regulační mechanismy. 
Jejich cílem je zajistit adekvátní základní standardy zásobování, zabránit 
přenosu externích nákladů (prostřednictvím znečištění, poškozování 
zdraví nebo povodňových škod) na jiné městské části a kde je to možné, 
podchytit možné úspory ze struktury a z rozsahu.

Integrace, kooperace a regulace uvnitř městských aglomerací je 
nezbytná, ale není dostačující podmínkou udržitelného rozvoje měst. 
Dnes je akceptován názor, že služby veřejných vodovodů a kanalizací 
nelze posuzovat odděleně od managementu a ochrany vodních zdrojů, 
či obecně od všech služeb majících vztah k životnímu prostředí. Zároveň 
však není možné řešit problémy městských aglomerací odděleně od 
venkova. Management služeb musí brát v úvahu vzájemné společensko-
ekonomické souvislosti, které ovlivňují jak efektivní zásobování vodou, 
tak možnosti kapacity vodních zdrojů. Má-li být řízení služeb veřejných 
vodovodů a kanalizací udržitelné, sociálně citlivé a ekonomicky efektivní, 
pak je zapotřebí uplatňovat integrovanější přístup k managementu 
vodního hospodářství uvnitř vzájemně závislých hmotných i sociálních 
systémů. Rozhodující složkou takových systémů jsou velké městské 
aglomerace, které mohou sehrát hlavní roli při prosazování změn v řízení 
i praxi.
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ntegrovaným managementem vodních zdrojů a jeho úlohou při 
prosazování trvale udržitelné ochrany, využití a péče o vodní 
zdroje se zabývá řada literárních příspěvků. Na potenciál IWRM 
při překonávání problémů a nízké efektivity, které pramení 

z nekoordinovaného, odvětvově orientovaného a konkurenčního přístupu 
k managementu vodních zdrojů, bylo jasně poukázáno již na Světovém 
shromáždění o trvale udržitelném rozvoji (WSSD) v roce 2002. Všechny 
země byly vyzvány k vypracování IWRM a plánů na dosažení efektivity 
v oblasti vodních zdrojů do roku 2005, což mimo jiné znamená:

• využít veškeré politické nástroje ke zlepšení efektivního využití 
vodních zdrojů a k podpoře jejich alokace mezi konkurenční 
způsoby užití, které budou preferovat základní lidské potřeby a udrží 
v rovnováze požadavky rozvoje lidstva s potřebami zachování nebo 
obnovení ekosystémů a jejich funkcí;

• být aktivní na všech úrovních a přijmout za vlastní integrovaný přístup 
k ochraně a využití vodních zdrojů;

• podporovat progresivní technologie a využití nekonvenčních vodních 
zdrojů s cílem ochrany přírody;

• prosazovat a umožnit spolupráci a spoluodpovědnost všech 
zainteresovaných a - při respektování lokálních podmínek - 
poskytnout stabilní a transparentní systém regulace, monitorovací 
systémy a opatření ke zlepšení odpovědnosti veřejnosti (článek 26 
Prováděcího plánu WSSD, 2002).

Tipping a kol. (2005) uvádějí, že vypracování plánů IWRM do r. 2005 
umožní implementaci řízení a politického rámce nezbytných k úspěšnému 
dosažení cílů v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů. Pracovní 
skupina zásobování vodou a odkanalizování pro Projekt přelomu tisíciletí 
OSN (UN Millenium Project Task Force on Water and Sanitation, 2005) 
uvádí, že by IWRM mohla mít důležitou úlohu při uspokojování „všech 
rozvojových cílů tisíciletí a nejen při uspokojení cíle jediného, týkajícího se 
dodávek vody a ochrany vodních zdrojů“.

Nicméně je poněkud překvapivé, že o existujícím významu městských 
aglomerací pro sociální a ekonomický rozvoj většiny zemí se literatura 
IWRM zmiňuje jen sporadicky. Pouze se uvádí co by tento přístup mohl 
zahrnovat pro centra osídlení. Navíc jen málo starostů nebo politiků 
je v IWRM angažováno. Možné výhody využití IWRM v městských 
urbanistických celcích jsou přinejmenším málo známy. Obvykle je IWRM 
považován za něco co souvisí s povodími a co má jen omezený význam, 
pokud si města jsou schopna zabezpečit dostatek vodních zdrojů. Molle 
a Berkoff (citováno podle Van Rooizen a kol., 2005) upozorňují, že města 

2. Integrovaná ochrana a využití vodních  
zdrojů (IWRM)
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byla - za pomoci řady formálních i neformálních mechanismů - velmi 
úspěšná při získávání vody z okolní zemědělské krajiny. Takový úspěch 
zjevně snižuje potřebu toho, aby se správa měst stala klíčovým činitelem 
procesu IWRM.

Práce o IWRM samozřejmě upozorňují na situaci ve městech a řada 
nástrojů má potenciální význam právě tehdy, jsou-li přístupy IWRM 
demonstrovány v kontextu měst. Existuje například řada materiálů 
o potřebě řízení, nástrojů ke snížení znečištění, kontroly úniku vody, 
duálního zásobování, recyklace, decentralizace a spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru ve městech. Nicméně, velká část těchto materiálů 
je značně specifická a nezabývá se širšími dimenzemi IWRM v kontextu
měst. A co více, specifickým problémům, které mohou vznikat při
implementaci přístupu IWRM ve významných metropolitních centrech, 
je věnována malá pozornost, ačkoliv je třeba se poučit z využití 
participačního a kooperativního přístupu při řešení jiných problémů 
týkajících se velkých měst. Cenný soubor poznatků je shrnut v práci 
o trvalé udržitelnosti měst v Agendě 21 (klíčový výstup Konference OSN 
o životním prostředí a rozvoji z r. 1992; UN, 1992). Agenda 21 uznává 
důležitou úlohu územní správy při popisu a identifikaci mnoha problémů
souvisejících s životním prostředím, vyskytujících se v rozrůstajících 
se městech na celém světě, včetně znečištění šířeného vodou, 
odkanalizování a bezbrannosti vůči rizikům souvisejícím s vodou.

Stejně tak jako literatura o IWRM zanedbává otázku měst, tak dnes už 
obsáhlá literatura o službách veřejných vodovodů a kanalizací ve městech 
neřeší význam úlohy IWRM. Existují i výjimky z tohoto obecného tvrzení, 
a to přístupy v zemích jako je Jihoafrická republika a Singapur, kde jsou 
principy IWRM zahrnuty do strategického plánování a managementu 
vodního hospodářství ve městech (DWAF, 2004; www.pub.gov.sg). 
Literatura o veřejných vodovodech a kanalizacích ve městech se 
zmiňuje o specifických nástrojích managementu, jako jsou nástroje řízení
poptávky, spolupráce všech zainteresovaných a angažovanost celé 
komunity, které jsou v souladu s přístupem IWRM, ale obvykle nebere 
v úvahu dopady na jiná odvětví, což je součástí přístupu IWRM. Například 
ve Zprávě o zásobování vodou a odkanalizování v lidských sídlech, která 
vidí zlepšování zajišťování veřejných služeb jako součást IWRM, jsou 
diskutovány téměř výlučně specifické nástroje řízení poptávky. Uvádí
se zde: „Aspekt IWRM, který je pro zásobování vodou a odkanalizování 
ve městech nejdůležitější, je management na straně poptávky „ (UN 
Habitat, 2003). Ačkoliv řízení na straně poptávky (DSM) je nepochybně 
důležité a zpráva velmi užitečně zdůrazňuje úkoly a možné tlaky plynoucí 
ze zaměření se na DSM, poskytuje jen částečný názor na úlohu IWRM 
v managementu vodního hospodářství v lidských sídlech. Opomíjí jak 
vzájemné vztahy mezi zásobováním vodou, čištěním odpadních vod 
a ostatními veřejnými službami, tak také úlohu sídel v účinném a trvale 
udržitelném rozvoji vzácných přírodních a lidských zdrojů.



1111

GLOBAL WATER PARTNERSHIP

SLUŽBY VEŘEJNÝCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ

ato publikace se pokusí o širší zhodnocení přístupů IWRM 
k managementu vodního hospodářství ve městech. Budou 
popsány vhodné nástroje managementu, ale pozornost bude 
zaměřena především na institucionální uspořádání, míru 

rozhodování, řízení a rozhodující otázky realizace v praxi. Z důvodů 
již uvedených musí poslání publikace přesahovat přirozené hranice 
urbanizovaných celků, aby bylo možné rozlišit jak zdroje využitelné pro 
města, tak meziodvětvovou konkurenci o tyto zdroje a obousměrný tok 
negativních externalit či nákladů na alternativní využití vody ve městech 
a dalších částech národního hospodářství, společnosti a životního 
prostředí. Je samozřejmé, že slovo „sídlo“ či „město“ v sobě zahrnuje 
obrovskou rozmanitost podmínek, a ačkoliv pro všechna lidská sídla 
budou pravděpodobně důležité stejné principy IWRM, komplexnost 
a problémy spojené s realizací se budou značně lišit například podle 
velikosti sídla, úrovně příjmů i schopností lidí.

Přístup IWRM nepředstavuje jeden celek s danými opatřeními, která 
mohou být realizována ve všech společensko-ekonomických podmínkách 
a na všech úrovních řízení. Vhodné instituce a nástroje se budou 
lišit a tato publikace se pokusí popsat tyto odchylky, počínaje úrovní 
jednotlivých domácností až k celonárodní úrovni. Nadnárodní aspekty v ní 
řešeny nebudou, ačkoliv je zřejmé, že dopad růstu urbanizace na sdílené 
přeshraniční vody a sdílené pobřežní rybářské oblasti bude vyžadovat 
vznik mezinárodních aktivit a institucí. Navíc je prokazatelné, že existují 
argumenty pro to, aby zásobování vodou a odkanalizování bylo chápáno 
jako globální veřejné zboží (možná nejnázorněji při mezinárodním 
přenosu infekčních onemocnění souvisejících s vodou), což vyžaduje 
mezinárodní spolupráci.(Smith a kol., 2003; Tipping a kol., 2005).

Pozornost bude nejprve zaměřena na potřebu přístupu IWRM a jeho 
rozsah. Potřeba musí být zvažována nejen v souvislosti s rostoucími 
požadavky na zásobování vodou a odkanalizování ve městech, ale 
musí rovněž brát v úvahu postavení městských sídel v kontextu rozvoje 
celého národního hospodářství, snižování chudoby, politické cíle v oblasti 
zdravotnictví a životního prostředí. Následně bude řešena otázka míry 
rozhodování, takové, která by nejlépe uspokojila tak rozdílné cíle jako 
jsou provozní efektivita, efektivní alokace zdrojů, zásobování orientované 
na lidi, ochrana odběratelů a ochrana životního prostředí. Dále budou 
diskutovány jak potenciální výhody nezávislých provozních funkcí 
tak potřeba, aby každý takový nezávislý systém fungoval uvnitř jasně 
daného strategického a regulačního rámce. Publikace se dále bude 
zabývat institucemi, které by mohly v procesu IWRM sloužit k tomu, 
aby napomáhaly spolupráci a koordinovaly činnost různých účastníků. 
Nakonec bude pozornost věnována politickým nástrojům, dostupným 
na různých stupních řízení. se záměrem vytipovat soubor nástrojů 
a praktické provedení potřebné k tomu, aby byly dosaženy různé cíle 
veřejné politiky i IWRM.

3. Poslání  a struktura publikace
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4. Potřeba a rozsah IWRM

WRM není cílem ale prostředkem k růstu výhod plynoucích 
nejen ze samotného vzácného zdroje vody, ale také ze stejně 
vzácných finančních a lidských zdrojů, které jsou potřebné
k tomu, aby přeměnily zdroje na využitelné produkty a služby. 

Global Water Partnership (GWP) uvádí následující definici IWRM.
„IWRM je proces, který podporuje koordinovaný rozvoj a hospodaření 
s vodou, půdou a dalšími zdroji, s cílem maximalizace hospodářského 
a sociálního prospěchu, a to spravedlivě a bez negativního vlivu na 
trvalou udržitelnost základních ekosystémů“ (GWP TEC, 2000).
IWRM není žádným univerzálním všelékem na řešení veškerých 
problémů souvisejících s vodou. Spíše se jedná o přístup k řešení 
problémů, který detailně zná složitost a mnohostranný charakter problémů 
souvisejících s vodou, rozdílnost všech zainteresovaných a důsledky 
vzájemných souvislostí společenských a hmotných systémů (Lenton, 
2006).

Existují čtyři důvody pro nevyhnutelnost přístupů IWRM:
• externality , které vyplývají z nekoordinovaného využívání fyzikálně 

vzájemně závislých půdních a vodních zdrojů;
• náklady na alternativní využití, které vznikají vždy když jsou výrobní 

faktory (včetně vody, půdy a kapitálu) použity pro účely s nízkým 
přínosem;

• externality a náklady na alternativní využití, plynoucí 
z nekoordinované dodávky vzájemně závislých základních služeb 
(zdravotních, vzdělávacích a hygienických);

• úspory nákladů, ke kterým může dojít při zvýšení rozsahu zásobování 
nebo rozšířením možností managementu.

Žádný z tohoto širokého spektra důvodů se netýká výlučně problémů 
vody ve městech ani nedefinuje vztahy mezi lidskými sídly, ekonomikou,
společností a životním prostředím. Nicméně, pokud uvažujeme v rámci 
obydlených území, mají tyto důvody za následek vzestup významu 
specifických institucionálních otázek a otázek řízení, jejichž význam se
naopak podstatně snižuje, je-li pozornost zaměřena na vodní zdroje na 
úrovni povodí.

Ačkoliv zdůvodnění potřebnosti integrované ochrany a využití vodních 
zdrojů je ekonomické, musí být zcela jasné, že náklady i přínosy jsou 
hodnoceny v rámci sociálních, politických a ekonomických cílů a cílů 
v oblasti životního prostředí konkrétních zemí.
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(a) Vzájemné hmotné souvislosti a negativní externality

Tvůrci politiky i manažeři musí počítat se skutečností, že voda je 
hydrologicky vzájemně propojený zdroj. Veškerá lidská činnost v povodí 
se promítá kdekoli jinde do celého vodního režimu:

• odlesňování a urbanizace mění průběh režimů, ovlivňujících jak 
časovou dostupnost využití vody z toků tak nebezpečí záplav nebo 
sesuvů půdy;

• množství, načasování a lokalizace odběru jak povrchových tak 
podzemních vod má zřejmé dopady na potenciální uživatele na 
dolních částech toků;

• změny využívání půdy mohou ovlivnit rychlost vypařování, intenzitu 
splachů půdy a množství sedimentů, a to vše může následně ovlivnit 
dostupnost dodávek vody i výši nákladů na zajištění služeb;

• odpadní látky ve vodách recyklovaných ze zemědělství, průmyslu 
a domácností ovlivňují kvalitu vody v toku, a vyvolávají potřebu 
vynaložení dalších přímých nákladů (potřeba nákladnější úpravy vody 
či pokles výnosů pěstovaných zemědělských plodin) a nákladů na 
alternativní využití omezením řady následných využití (ekonomických, 
k rekreačním účelům).

Je-li stupeň lidské činnosti v povodí nízký a vodní zdroje – v souvislosti 
s poptávkou po nich - dostatečné, mohou být dopady nevýznamné 
a náklady vynaložené na odstranění těchto dopadů mohou být vyšší než 
výsledné přínosy. Na světě však existuje opravdu jen málo míst, kde jsou 
podmínky tak příznivé a nenajdeme je zaručeně tam, kde již v povodí 
došlo k rozsáhlé urbanizaci.
 
Negativní externality způsobené vysokým stupněm urbanizace 
a nedostatečným čištěním odpadních vod na uživatele dolních částí 
vodních toků a pobřežních vod jsou dostatečně známé a prokázané 
(Agarwal a kol., 1999; Showers, 2002; UN Habitat, 2003). Obdobně 
jsou známy i vlivy zhutnění půdy, zpevňování ploch v urbanizovaných 
oblastech a odkanalizování přívalových vod na intenzitu a četnost 
výskytu záplav v dolních částech vodních toků a rychlost doplňování 
zásob podzemních vod. Negativní externality jsou rovněž způsobovány 
nekvalifikovanými zásahy do zemědělského půdního fondu, kdy mizí
některé produktivní zemědělské oblasti a znečištění z obydlených 
oblastí i nánosy bahna ovlivňují možnost zavlažování a funkčnost 
odvodňovacích kanálů. Například v Egyptě, v zemi se zoufalým 
nedostatkem obdělávatelné půdy, je odhadováno, že 10 % nejúrodnější 
půdy bylo nenávratně ztraceno nekontrolovaným růstem měst v průběhu 
tří desetiletí od roku 1950 (Hardoy a kol., 1999). Značně vysoké 
externí náklady mohou být též vyvolány - většinou nepřímo - rozsáhlou 
urbanizací, kdy je pro rozvoj sídel nezbytné zajistit dostatečné množství 
potravin, lesních produktů, dodávku energií a celou řadu dalších surovin.
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Externí náklady - související se zanedbáváním vzájemné hydrologické 
propojenosti a spojitého systému voda/půda - nejsou jen přesměrovány 
jinam, mimo městská území, ale jsou jimi zatížena i města samotná. 
Poskytovatelé služeb mohou krátkodobě omezit náklady přečerpáním 
místních zásob podzemních vod, ale bude-li výsledkem této činnosti 
zasolení a průnik kontaminantů do podzemních vod, potom budou výdaje 
pouze přeneseny na budoucí uživatele, kteří budou nuceni využívat jiné, 
dražší a vzdálenější zdroje. Přesně k tomu došlo v Dakaru (Senegal), 
kde je nyní podstatná část potřebné vody dopravována z 200 km 
vzdáleného jezera Lac de Guirs, kvůli znečištění a průniku slaných vod 
do přečerpávaných podzemních vod (UN Habitat, 2003). Přečerpání 
podzemní vody může také vyvolat potřebu vynaložit náklady v jiných 
oblastech, např. když dojde k poklesu terénu, škodám na budovách, 
infrastruktuře a zvýšení rizika záplav. Dobře známým příkladem takové 
situace je Mexiko City. Centrální oblast poklesla v průběhu posledních 
100 let o přibližně 7,5 m, došlo k porušení statiky budov a infrastruktury 
a bylo třeba vynaložit značně náklady na protipovodňová opatření a na 
odvodnění. Musely být postaveny hráze, které zadrží přívalové vody 
a muselo být rovněž vybudováno odčerpávané odvodnění (UN Habitat, 
2003).

Značné výdaje mohou být rovněž vyvolány neexistencí řízení efektivního 
plánování rozvoje a využití půdy nebo neschopností rozpoznat vazby 
spojitého systému voda/půda v rozvojovém procesu. Nekontrolovaný 
růst má přímý dopad na náklady na zásobování vodou a její čištění, 
je-li zástavba vzdálená či je obtížné ji připojit k existující sítí (např. 
rozdíly v nadmořských výškách). A co je ještě důležitější, existuje řada 
případů, kdy města doslova „zanášejí svá vlastní hnízda“ nedostatečnou 
ochranou životně důležitých vodních zdrojů před všemi možnými 
formami komunálního znečištění, počínaje průmyslem, z rozvoje sídlišť 
s neadekvátními nebo neexistujícími systémy sběru odpadních vod až 
po komunální odpad. Jeden příklad za všechny. Problémy s kvalitou 
pitné vody v New Delhi (Indie), které byly způsobeny nekontrolovaným 
vznikem nepovolených osad na březích řeky Yamuny, jsou v současné 
době projednávány před Nejvyšším soudem. I přes nařízení soudu nebylo 
toto osidlování městskými úřady během poslední dekády zastaveno 
a kvalita vody v řece se dále postupně zhoršuje. Podle názoru Nejvyššího 
soudu bude nutné přestěhovat z břehů řeky až 50 000 lidí, aby mohlo být 
hlavní město Indie zásobeno pitnou vodou standardní kvality. Náklady 
na vyřešení tohoto problému nebudou zanedbatelné, bude nezbytné buď 
vybudovat nová bydliště pro populaci žijící podél břehů řeky nebo bude 
nutné vybudovány čistírny odpadních vod všude tam, kde kanalizace ze 
sídlišť ústí do řeky. Kromě toho, aby byla kvalita vody v řece zachována 
i do budoucna, bude nezbytné provádět permanentní přísné kontroly 
dalšího osídlování (Venkatesan, 2006).
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Další výdaje - plynoucí z neexistence efektivního plánování a kontroly 
rozvoje – je třeba vynaložit tehdy, když neexistují rozvojové územní 
plány a průmyslové objekty jsou budovány v sousedství staveb určených 
pro bydlení. To nejen zvýší zdravotní rizika spojená s průmyslovými 
odpadními vodami, ale také omezí možnosti opětovného využití 
odpadních vod. Podobně bude třeba vynaložit další výdaje tehdy, když 
se budovy (často nepovolená obydlí samozvaných nájemníků) nachází 
v záplavových oblastech, na nestabilních úbočích nebo hranicích povodí. 
Jak ukazuje případová studie z Kuala Lumpur (Příklad 1), selhání kontroly 
osidlování a nezabezpečení adekvátního zařízení pro odvod srážkových 
a odpadních vod, značně zvýšilo riziko záplav v komerčním centru města. 
Kapitálové výdaje na nápravu takových problémů mohou být zpětně 
obrovské a způsobují ztráty ekonomice jako celku.

Výdaje nevznikají jen v urbanizovaných celcích samotných, ale tyto 
celky musí rovněž vynakládat další výdaje na odstranění problémů, 
způsobených uživateli v horní části toků. Nedostatek vody v Pekingu 
byl například částečně způsoben nevhodným způsobem využití půdy 
a průmyslovým znečištěním v provincii Hebei, ležící proti proudu 
(UN Habitat, 2003). I další města jsou konfrontována s výdaji na 
protipovodňová opatření či se škodami způsobenými povodněmi, jež 
jsou důsledkem změněných odtokových režimů, zatímco jiná města 
musí vynakládat dodatečné náklady na odstranění odpadních látek (ze 
zemědělství) z vodních zdrojů. Nárůst urbanizace pravděpodobně tyto 
výdaje zvyšuje rostoucí poptávkou po potravinách, a tím podporuje 
intenzifikaci zemědělské činnosti a změny využití krajiny.

Při plánování rozvoje a využití vodních zdrojů je třeba vyhodnotit negativní 
externality. Cílem takového vyhodnocení není zabránit všem dopadům, 
které si vyžádají jakékoli další výdaje. Takový cíl by nebyl účelný a byl by 
překážkou hospodářského i sociálního rozvoje. Spíše je třeba zajistit, aby 
byla dosažena rovnováha mezi úplnými celkovými společenskými náklady 
(tj. soukromé výdaje plus negativní externality) na aktivity spojené s vodou 
a výhodami z této činnosti plynoucí. Přístup IWRM by měl usilovat o to, 
aby ti, kdo mají rozhodovací pravomoci, bez ohledu na to, jestli to jsou 
zemědělci, úředníci místních samospráv, manažeři vodohospodářských 
služeb či odvětvoví ministři, měli dostatečnou motivaci k tomu, aby jejich 
rozhodování o investicích a volba způsobu využití vody byly založeny 
na vyhodnocení celospolečenských přínosů a ne na úzce soukromém, 
resp. oborovém zájmu. Taková rozhodnutí je třeba provádět s určitým 
výhledem, aby byla zajištěna trvalá udržitelnost vývojových trendů a aby 
všechny systémy byly dostatečně flexibilní a mohly se přizpůsobit změně
sociálně-ekonomických podmínek i změnám životního prostředí.
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(b) Vzájemné závislosti sociálního systému, meziodvětvová 
konkurence a alternativní náklady

IWRM byla aplikována rovněž v managementu povodí, kde je pozornost 
zaměřena na řízení hmotného zdroje. Z tohoto pohledu je klíčovým 
rozměrem IWRM v daném urbanizovaném území odpovídající alokace 
limitovaných zdrojů uživatelům a absorpční kapacita pro odpady. Toto 

Příklad 1
Management přívalových srážkových vod v Kuala Lumpur 
a projekt víceúčelového silničního tunelu (SMART)

V Kuala Lumpur, hlavním městě Malajsie, hrozí během období 
lokálních, velmi vydatných dešťů, které se mohou vyskytnout 
i několikrát do roka, povodně. Jejich intenzita a četnost se 
v poslední době zvýšila, během krátké doby od dubna 2000 do 
června 2003 byl střed města zaplaven pětkrát, což způsobilo 
značné ekonomické ztráty a závažné přerušení obchodní aktivit. 
Všeobecně lze konstatovat, že tyto události přímo souvisejí 
s nedostatečně plánovanou a řízenou urbanizací.

Vývoj v místních povodích značně zvýšil odtokovou rychlost 
a investice do vhodné odvodňovací infrastruktury nedržely 
krok s procesem urbanizace. Zároveň bezhlavé a nekoncepční 
odstraňování vegetace vedlo k zanášení odvodňovacích kanálů 
a zadržovacích nádrží bahnem, objekty pro bydlení, infrastruktura 
i obchodní činnost zasahovaly až do rozlivových oblastí 
a přírodních odvodňovacích kanálů.

V současnosti probíhá významný projekt, který má minimalizovat 
problém záplav. Zahrnuje vybudování obtokového odpadního 
tunelu v délce 9,7 km (rozpočet vyšší než 2 miliardy RM), který 
má zachytit přívalové vody z okolí centra města, několika nádrží 
na zadržení dešťových vod a ovládacího zařízení, potřebného 
k tomu, aby problémy záplav nebyly jen jednoduše přeneseny do 
jiných oblastí směrem po proudu řeky. Inovační aspekt projektu, 
ospravedlňující jeho zkratku SMART (česky: chytrý, čiperný), 
spočívá ve faktu, že část obtokového tunelu bude možné využívat 
při dopravních zácpách. V tunelu bude - nad odvodňovacím 
kanálem schopným pojmout menší záplavy - vybudována 
dvoupatrová dálnice. Při větších deštích bude dálnice uzavřena 
a tunel bude sloužit výhradně jako odtoková kanalizace. Díky 
tomuto dvojímu využití bude projekt cenově efektivnější, ale jeho 
finanční i technická náročnost bude přesto značná.
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je vhodné řešení zejména tam, kde jsou povodí „uzavřena“, veškerá 
běžně dostupná voda je již rozdělena a jakýkoli další rozvoj vyžaduje 
přerozdělení zdrojů, obvykle ze zemědělství ve prospěch měst.

Je-li klíčovým problémem jak zlepšit management vodních zdrojů 
v rámci povodí, aby bylo možné pokrýt rostoucí poptávku měst, řešení 
může být koncepčně i ekonomicky jednoduché - přerozdělení dodávek 
ze zemědělství do měst (Rogers, 1997; Rogers a kol., 2000). Hlavním 
argumentem pro takovou relokaci zdrojů je to, že rentabilita využití 
vody v zemědělství je - ve srovnání s jejím využitím v domácnostech 
a průmyslu - velmi nízká. Je tomu zvláště tehdy, když - jak je to velmi 
často – je voda pro zavlažování dodávána zdarma či je její cena značně 
dotována a zemědělci nemají dostatek stimulů k tomu, aby omezili 
produkci plodin náročných na zavlažování. Přesun ze zemědělství by 
napomohl optimalizaci hodnoty využití vodních zdrojů jako celku a mohly 
by k tomu být použity tržní nástroje (tvorba cen nebo obchodovatelná 
práva) či předpisy a nařízení.

Existují názory, že takový přenos by musel mít velmi malý dopad na 
zemědělskou produkci. Plánované potřeby měst jsou relativně nízké 
(pouze 4,4 % současné spotřeby v zemědělství rozvojových zemích 
by pokrylo veškeré požadavky měst až do roku 2020; Rogers,1997) 
a je zde velká řada možností jak efektivitu využití vody v zemědělství 
zlepšit. Van Rooizen a kol. (2005) navíc poukazují na to, že města by 
mohla dodávat vodu do venkovských oblastí. Za prvé, jen relativně malé 
množství vody dodávané do měst se použitím spotřebovává a odpadní 
vody lze zužitkovat, za druhé by bylo možné využít i přívalových vod, 
kdy vzhledem k převážně zpevněnému povrchu ve městech nedochází 
k jejich vsaku do půdy. Využití takových zdrojů vody může mít značný 
přínos. Bhari (2000) uvádí příklad Tuniska, kde se odhaduje, že objem 
recyklované vyčištěné odpadní vody bude dosahovat až 10 % dostupných 
zásob podzemní vody. Nicméně, když k využití odpadních a přívalových 
vod dojde neplánovaným způsobem, jak už k tomu v mnoha chudých 
zemích došlo, dostávají se do popředí i aspekty zdravotních dopadů 
a vlivů na životní prostředí (Scott a kol., 2004; IWMI, 2006).

Zatímco ekonomické hodnocení efektivity přerozdělení dodávek vody 
může být přesvědčivé, ve skutečnosti existuje mnoho zásadních 
politických, sociálních a institucionálních problémů s ním spojených 
(Meinzen-Dick a Appasamy, 2003). Přístup IWRM by měl tyto problémy 
definovat a měl by vyhodnotit i výši investic nezbytných ve venkovských
oblastech k tomu, aby se zvýšila produktivita zemědělství, zachovala 
výroba životně důležitých potravin a zmírnily se sociální důsledky 
transferů. Mimoto je třeba poznamenat, že přerozdělení samo o sobě 
nezbytně neznamená očekávané dosažení cílů veřejné politiky. 
Neexistuje žádná záruka - jak bylo poukázáno v UN Habitat (2003)-, 
že voda „uvolněná“ ze zemědělství povede sama o sobě ke zlepšení 
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přístupu k ní nebo k lepší péči o čistotu vod mezi bezprizorními obyvateli, 
nebo bude mít za následek jakési zlepšení zdravotního stavu obyvatel, 
který by lepší opatření měla přinášet.

Přerozdělování vodních zdrojů je samozřejmě pro IWRM důležitý problém, 
ale vnitřní vazby systému lidského společenství zvyšují význam problémů 
ostatních. Tyto vzájemné závislosti umožňují, aby přímé náklady i náklady 
na alternativní využití (ztráty z možnosti jiného využití) byly převedeny 
z jednoho funkčního, územního nebo sociálního sektoru do hospodaření 
jiného. Rozhodování managementu vodního hospodářství měst může 
přenést náklady nebo ztráty na sektory zdravotnictví, rybářství, průmyslu 
nebo služeb. Rozhodnutí či „nerozhodnutí“ při plánování měst může 
vést k zanedbání ochrany základních vodních zdrojů před drancováním 
a znečišťováním a přenosu nákladů na všechny uživatele a do všech 
způsobů využití či odepření čisté vody (DWAF, 2004). Rovněž rozhodnutí, 
týkající se zabezpečení dodávek potravin nebo energií, na exportu 
založeném průmyslovém růstu, rozdělení na oblasti podle využití nebo 
rozvoje turistiky, budou rozhodujícím způsobem ovlivňovat požadavky 
kladené na základní vodní zdroje a na poskytovatele služeb souvisejících 
s vodou.

Některé přesuny nákladů mohou být žádoucí, a to tehdy, když umožní 
uspokojení národních, regionálních či lokálních priorit. V mnoha případech 
se ale jedná jen o nepromyšlené důsledky špatně informovaných, 
zavádějících, sobeckých rozhodnutí či dokonce korupční jednání těch kdo 
mají rozhodovací pravomoci. Důsledkem takových špatných rozhodnutí 
je plýtvání vzácnými zdroji (hmotnými, ekonomickými i sociálními) 
a zpomalení společensko-ekonomického rozvoje. Robins a Kumar 
(1999) i Appasamy (2000) uvádějí příklad města Tiruppar v jižní Indii, 
které se v 90. letech rychle rozrostlo díky rozvoji výroby punčochového 
zboží, k němuž došlo po otevření zahraničních trhů. Znečištění řeky 
a podzemních vod nečištěnými průmyslovými odpadními vodami 
způsobilo značné ztráty místním rybářům, závlahovému zemědělství 
a nakonec i městu samotnému, protože jeho důsledkem byla nutnost 
využívat vzdálenější a dražší vodní zdroje. Jinými slovy, průmysl přesunul 
část svých nákladů na ostatní. V delším časovém období to bohužel také 
znamenalo plýtvání vlastními investičními zdroji, protože v květnu 1998 
Nejvyšší soud nařídil uzavření celkem 460 továren, které nesplňovaly 
normy kvality vypouštěných odpadních vod. Zbývající továrny musely 
dodatečně zařízení na čištění odpadních vod vybudovat. Způsob 
dodatečné dostavby byl nevyhnutelně dražší, než opatření provedená 
v průběhu výstavby továren, a kromě toho systém stále ještě nesplňuje 
požadované kvalitativní normy.

Vzájemná propojenost lidského společenství neznamená, že IWRM 
vyžaduje obrovský centrální plánovací byrokratický aparát všude tam, kde 
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je snaha o to, aby bylo vše koordinováno. Spíše je zapotřebí vytvoření 
mechanismů a vznik institucí, které by:

1. určily výši nákladů/ztráty přesunu,
2. pomohly zjistit zda všechny přesuny jsou cílené a jsou v souladu 

s cíly ekonomické nebo sociální politiky,
3. vytvořily fórum, kde se bude rozhodovat o kompenzaci ztrát 

(kompenzací mohou být přímé platby, úprava rozpočtu daného 
odvětví nebo investice do alternativních způsobů obživy).

Konečný rozsah IWRM, který vyplývá z propojenosti lidského 
společenství a konkurence mezi odvětvími, je ovlivňován nedostatkem 
zdrojů, a to jak finančních tak lidských. V mnoha zemích je kritický
nedostatek finančního kapitálu, ne vody. V kontextu měst to může
znamenat, že je obvyklé recyklovat vysoký podíl použité vody, byť je 
to nákladné. Konkurence o kapitálové zdroje se bude nevyhnutelně 
stupňovat, protože víme, že dlouhodobé marginální výdaje na zajištění 
dodávek vody se v průběhu času značně zvyšují (World Development 
Report, 1992). To bude s rozvojem měst pokračovat, neboť rostoucí 
potřeby měst povedou k využívání stále vzdálenějších zdrojů a/nebo 
využívání dražších a dražších technologií čištění, které budou schopny 
upravit slanou vodu nebo znečištěné zdroje.

Soutěž o kapitál pochopitelně existuje jak uvnitř sektoru vodního 
hospodářství, tak mezi vodním hospodářstvím a ostatními odvětvími 
ekonomiky. Pro národní vlády jsou již tradičně mnohem menší prioritou 
investice do veřejných vodovodů a kanalizací než investice do dopravy, 
energetiky, telekomunikací a zbrojního průmyslu (Serageldin, 1994) 
a financování sektoru vodního hospodářství považují často za záležitost
místí samosprávy. Mezinárodní agentury věnovaly v minulosti jen 
malou část svých rozpočtů na podporu zajišťování kvalitní vody ve 
městech a odkanalizování (Hardoy a kol., 2001). Financování projektů 
vodohospodářské infrastruktury ze soukromých zdrojů je nevýznamné. 
Představuje přibližně 5,4 % z celkové hodnoty soukromých investic do 
infrastruktury v letech 1990 - 2002 (OECD, 2004) a počínaje rokem 1997 
se tento finanční tok stále snižuje. Místní správy, které ve většině zemí
oficiálně zodpovídají za zajištění služeb veřejných vodovodů a kanalizací,
nemají často vlastní zdroje či nejsou úvěruschopné, aby zajistily, že 
tempo investic bude držet krok s rozvojem měst. Nejsou schopny vytvořit 
dostatečné příjmy k pokrytí nákladů na straně poskytovatelů, a i když mají 
některé významné úspěchy, ve svých investičních prioritách investice do 
vodního hospodářství nestaví příliš vysoko (Gurria, 2006).

Zatímco sektor vodního hospodářství jako celek (úprava na vodu 
pitnou a její dodávka i sběr a čištění odpadních vod) trpí nedostatkem 
kapitálových investic, obzvláště problematické je financování čištění
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odpadních vod a kanalizačních sítí. Podle údajů Společného programu 
monitorování vodních zdrojů a nakládání s odpadními vodami (Joint 
Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation; WHO a UNICEF, 
2000 a 2004), byla pouze jedna pětina z celkového objemu investic 
- vynaložených v rozvojovém světě na tyto služby v letech 1999-2000- 
směrována do odpadních vod. V Asii tento podíl klesá až k jedné 
šestině. Nepřekvapí, že svět nesměřuje k cíli splnění závěrů projektu 
MGD o dosažení snížení počtu lidí bez přístupu k základním službám 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod do r. 2015 na 
jednu polovinu. Odhaduje se, že k tomu, aby bylo tohoto cíle dosaženo, 
bude třeba tyto služby zajistit další 1 miliardě obyvatel ve městech. Při 
současné rychlosti rozvoje měst však zůstane stále ještě 1 miliarda lidí 
bez této služby.

IWRM by měla určit pořadí investic do vodního hospodářství, maje 
na zřeteli, že pro vlády může být ekonomicky racionální přiřadit těmto 
investicím nízkou prioritu, protože doba návratnosti těchto investic je 
podstatně delší než v jiných hospodářských odvětvích. Nízká míra 
návratnosti projektů týkajících se vody ve městech je zřejmá. Zdánlivě 
nízké výnosy jsou částečně odrazem špatného provozování služeb 
i chyb při stanovení úrovně cen, které by pokrývaly jak provozní náklady 
tak náklady na údržbu. Jsou rovněž důsledkem úzkého zaměření 
a omezeného úhlu pohledu hodnotitelů projektů. Ti se obvykle soustřeďují 
na tržby realizované ve službách a opomíjejí skutečnost, že největší 
přínosy nepoplynou zpět do sektoru vodního hospodářství, ale projeví se 
zlepšením zdravotního stavu obyvatel, jejich životní úrovně či zvýšením 
produktivity, úsporami času a prohlubováním poznání (Hutton a Haller, 
2004). Má-li se pořadí investičních priorit vlád změnit, je zásadní, aby 
při hodnocení investic byla zohledněna širší úloha vody v sociálním 
a ekonomickém rozvoji. Práce Huttona a Hallera pro WHO potvrdila, že 
byly-li vyhodnoceny zisky všech odvětví plynoucí z investic do vodního 
hospodářství, pak byly čisté výnosy velmi uspokojivé a obvykle se 
pohybovaly v rozmezí 5 - 11 USD na 1 investovaný dolar. Realizace 
dalších takových studií na národních, městských a obecní úrovních by 
mohly být důležitým impulzem k posunu priorit. Nicméně ani ekonomická 
hodnocení ani priority všech zainteresovaných nebudou mít jakýkoli vliv 
na rozhodovací proces, pokud nebudou vytvořeny instituce nezávisle 
hodnotící přínosy všech odvětví. Je třeba takové instituce, které těsně 
souvisejí s územími jednotlivých povodí, založit, aby reflektovaly omezení
systému managementu prováděného lidmi.

Strategie IWRM pro zásobování městských aglomerací vodou by 
měly brát v úvahu jak omezenost finančních toků přicházejících ze
všech zdrojů do sektoru, tak mechanismy zvyšující hospodárné využití 
nových i existujících investic při uspokojování poptávky po vodě na 
principu trvalé udržitelnosti. Nedostatečná údržba, tarify nepokrývající 
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náklady, špatný výběr poplatků, technologie nepřizpůsobené místním 
společensko-ekonomickým podmínkám – to jsou všechno dobře známé 
příklady manažerských chyb, na které je třeba se v procesu IWRM 
zaměřit. Stejně tak v případě čištění odpadních vod a odkanalizování 
musí strategie IWRM zahrnovat nízkonákladové technologie vhodné pro 
místní společensko-ekonomické podmínky a tam, kde jsou poskytovány 
služby veřejné kanalizace musí uvažovat i s návratností nákladů. Podle 
Wrighta (2005) může být Jakarta příkladem jednoho z pouhých 4 měst 
ve východní Asii a oblasti Pacifiku, kde je průměrný tarif vyšší než součet
průměrných provozních nákladů a nákladů na údržbu, a tak přispívá, 
i když minimálně, k zisku. V Indonésii, navzdory skutečnosti, že náklady 
na odvádění a zpracovaní odpadních vod jsou až třikrát vyšší než na 
infrastrukturu zásobování pitnou vodou, mají tarify za stočné obvykle 
formu malé přirážky k vodnému. Situace v Indonésii není nikterak 
atypická, obdobná je i v dalších rozvojových zemích. Takové tarify jsou 
samozřejmě masivní subvencí poskytovanou ze vzácných zdrojů měst 
malé (převážně bohaté) vrstvě obyvatel.

Dalším důležitým činitelem je nedostatek lidského kapitálu a přístup 
IWRM by měl posoudit, zda by investice do vzdělávání manažerů, 
spolupracovníků a regulačních orgánů přinesly vyšší výnosy než investice 
do rozvoje vodních zdrojů samotných. Dále je třeba se zaměřit na 
omezení, způsobená nedostatkem kapacity lidských zdrojů, na efektivitu 
celé řady politických kroků navržených ke zlepšení zásobování měst. 
Například decentralizace a účast veřejnosti přinese jen málo užitečného 
bez investic do zvyšování kvalifikace a přenosu informací.

(c) Zabezpečení základních vzájemně závislých služeb

Náklady na alternativní využití a externality, plynoucí z nekoordinovaného 
zabezpečování základních služeb ve městech, nezpůsobují žádné 
jiné problémy než ty, o nichž jsme hovořili v předchozích kapitolách 
o vzájemných souvislostech sociálního a hmotného systému. Nicméně 
v podmínkách plánování, managementu a správy městských služeb je 
důležité rozlišovat vnitřní vazby, které mezi řadou z nich existují. Tyto 
vazby mohou mít 4 dále uvedené obecné efekty.

1. Existuje možnost úspor prostřednictvím společného poskytování 
služeb nebo jejich částí (např. úspory nákladů prostřednictvím 
sdružené fakturace poplatků za vodu, odkanalizování a dodávku 
elektřiny). Úspor lze dosáhnout také když určité společenské skupiny 
či místní úřady spolupracují při poskytování speciálních služeb, jako 
je např. hygienická a zdravotní osvěta ve školách, nebo lze sdružit 
prostředky do jednoho fondu, který by shromažďoval kapitál na 
projekty (Gurria, 2006).
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2. Trvale udržitelné výhody vyplývající z projektu nebo služby mohou 
být omezeny jinou chybějící službou (např. přínosy projektů týkajících 
se vody – pitné i odpadní - by se zvýšily propagací a vzděláváním 
v oblasti hygieny; Wright, 2005).

3. Náklady na poskytování jedné služby se mohou zvýšit, chybí-li další 
související služby (např. náklady na zdravotnictví se značně zvýší, 
když neexistují zařízení na úpravu a čištění vod a odvodňovací 
systémy).

4. Standardy kvality technologií a služeb vhodné pro jednu službu 
mohou zvýšit ceny nebo omezit technologické možnosti a možnosti 
obnovy zdrojů dostupné pro poskytovatele jiných služeb (např. 
zvýšení dodávek vody může způsobit změnu optimálních podmínek 
likvidace splašků, zatímco stavba systémů kombinované kanalizace 
pro přívalové a odpadní vody může neúměrně zvýšit náklady čistíren 
odpadních vod).

Vzájemné souvislosti mezi základními službami vyvolávají řadu 
administrativních otázek, zvláště ve velkých metropolitních centrech 
s roztříštěnými soudními pravomocemi. Budou zapotřebí integrační 
mechanismy, které budou fungovat jak napříč těmito soudními 
pravomocemi, tak mezi administrativami jednotlivých služeb (např. 
dodávka vody a čištění odpadních vod, zdravotnictví, vzdělání, zlepšovaní 
kvality půdy, ochrana životního prostředí a odvodnění). Pro účinné 
a efektivní využití vzácných přírodních a lidských zdrojů je důležité, aby 
poskytování jedné konkrétní služby odráželo i vazby mezi službami 
a výsledky analýzy nákladů a užitků. Nicméně je nutno připustit, že 
integrace, spolupráce a koordinace obsahují transakční náklady, které je 
třeba vždy do celkových úvah zahrnout.

(d) Rozšiřování vodohospodářských služeb a možností jejich řízení   

Z literatury týkající se managementu zdrojů - za dobu více než šedesáti 
let - je vidět, že manažeři jen málokdy hodnotili kompletní soubor 
všech možných alternativ řešení daného specifického problému.
Spíše se pohybovali v mnohem omezenější oblasti, dané jurisdikčními 
hranicemi (prostorovými a funkčními) činností, jejich odbornou přípravou 
a „standardy“ profesionální praxe i možnostmi řešení použitými 
v minulosti. Přístup IWRM ve vodním hospodářství měst by se měl pokusit 
zajistit, aby byly použity vhodné konzultační a koordinační mechanismy, 
které by napomohly rozšíření rozsahu služeb nebo možností řízení 
a vybraly cenově nejvýhodnější nebo sociálně nejúnosnější metodu 
řešení problému či jeho předcházení. Při zvažování možností řešení 
problému je nezbytné hodnotit ho v rámci všech souvislostí, v němž 
se problém nachází. Jeví-li se jako problém nedostatečná zásobovací 
kapacita pro uspokojení rostoucích požadavků urbanizovaných celků, 
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může to vytvářet užší odborný soubor možností řešení problému než 
je jeho celkový rámec, který se soustředí na poskytování odpovídající 
úrovně služeb pro různorodé a rostoucí osídlení měst.

Je samozřejmé, že výběr rozsahu možností je specifický problém,
fungující v různých prostorových měřítkách - národním, na bázi povodí, 
místním, v některých případech – při spolupráci na různých úrovních 
– jsou zapotřebí i instituce zprostředkovávající tuto spolupráci. Např., 
zvolíme-li si případ zmírnění důsledků záplav ve městech, kde jsou 
možnosti managementu dobře známy (White, 1942; May a kol., 1996), 
potom bude nezbytné využít všechny odbory a části správy a řízení měst 
k tomu, aby posoudily stavbu ochranných hrází, sběrných odvodňovacích 
kanálů, využití půdy i řízení osídlování v ohrožených územích, stavební 
předpisy, varovné systémy nebo pomocná popovodňová opatření. Bude 
zapotřebí větší škála mechanismů, aby bylo možné zhodnotit strukturální 
řešení proti proudu (např. víceúčelové hráze), nekoncepční využití půdy, 
vytipovat rozlivové oblasti (kde by škody způsobené záplavami byly nižší 
než výdaje, kterými by byla zatížena města) nebo iniciovat projekty na 
zalesnění krajiny za účelem snížení povrchového odtoku a splachu půd 
(viz např. GWP, IWRM ToolBox, Příklad 100).

Obdobně, jsou-li jádrem problému nedostatečné dodávky vody do měst, 
potom může být výběr alternativ řešení podstatně širší, disponují-li 
veřejně prospěšné služby alespoň malou částkou na transakční náklady 
k ovlivnění aktivit na horním toku. Několik případů takového řešení 
existuje v Ekvádoru (UN Habitat, 2003) a v Kostarice (GWP, IWRM 
Toolbox, Případ 1), kde je – jako alternativa trvalého řešení - např. lesní 
hospodářství částečně financováno z poplatků za vodu dodávanou do
měst, ale takové případy jsou stále vzácné. Budeme-li na nový koloběh 
vody, ovlivněný urbanizací, pohlížet jako na celek, můžeme objevit další 
nové možnosti zásobování. Odpadní vody se mohou z problematického 
„odpadu“ stát spíše aktivem (novým zdrojem). Tento zdroj má i tu 
výhodu, že jeho objem je v průběhu roku relativně konstantní, což je 
zvlášť důležité v zemích s velmi proměnlivou intenzitou srážek. Stejně 
tak by povrchový odtok ve městech mohl být využit jak pro účely měst 
samotných (jak je tomu v Singapuru), tak v přilehlých zemědělských 
oblastech. Je zřejmé, že s recyklací vody a zužitkováním povrchového 
odtoku musíme v projektech počítat, investovat do nich, ale přitom 
důsledně chránit zdraví obyvatel a zaplašit všechny obavy veřejnosti 
související s recyklací. Potenciál násobného využití vody je dnes však již 
lépe znám (Příklad 2).
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Příklad 2
Možnosti násobného použití vody

Voda je obvykle použita k jednou účelu a poté vylita. Ačkoliv 
myšlenky na opětovné využití vody se objevily již na počátku 20. 
století, až v posledních přibližně třiceti letech byla realizace takové 
možnosti připuštěna a zevrubně zkoumána. Její neplánované 
vícenásobné použití bylo po mnoho století samozřejmou součástí 
života. Plánovitá recyklace je v různé míře praktikována od 
domácností až po povodí.

Individuální stavby
V domácnostech lze shromažďovat vodu použitou na koupání 
a mytí v zásobnících a následně ji použít na splachování toalet či 
zalévání zahrady. Úsporná opatření vedoucí k takovému chování 
mohou být buď vynucena zákony nebo motivována různými 
stimuly, např. vysokými cenami vodného a stočného. V místech 
s kanalizačním systémem je nutné, aby byla míra opětovného 
použití v souladu s dimenzovaností stok na odvod odpadních vod 
i srážek, při domovní recyklaci však může fungovat dobře i bez 
odkanalizování.
 
Recyklace již jednou použité vody v průmyslu je dnes praktikována 
především v rozvojových zemích, a to jednak kvůli snížení 
nákladů na vodní zdroje a v poslední době kvůli splnění přísných 
nařízení týkajících se minimálních průtoků (či maximálních odběrů) 
a zvyšujícím se poplatkům za vypouštění odpadních vod. Zařazení 
uzavřené recyklační smyčky (voda je znovu použita k témuž účelu) 
nebo cyklu následného použití (voda je použita k účelu, ke kterému 
postačí její nižší kvalita) vyžaduje samozřejmě vynaložení určitých 
investic, které budou mnohem nižší, bude-li tato modifikace
procesu realizována už v průběhu stavby továrny nebo při její 
rekonstrukci. Průmysl k takovým investicím přikročí jen tehdy, když 
vláda vytvoří systém pobídek a vhodné regulační systémy.

Městská zástavba
Zdaleka nejběžnější formou plánovitého opětovného použití 
je použití minimálně upravené (bez zdravotních rizik) vody pro 
celou řadu jiných účelů, které nevyžadují kvalitu pitné vody 
– v průmyslu, pro splachování toalet, čištění ulic a zalévání 
městské zeleně, zavlažování parků, míst pro rekreaci (např. 
fotbalových či golfových hřišť) a zahrad. To nejenom vodu šetří, 
ale také snižuje náklady, protože k účelům nevyžadujícím kvalitu 
pitné vody je používána levnější recyklovaná voda. Nicméně vývoj 
samostatného recyklačního systému a zajištění efektivní kontroly 
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obsahu průmyslových polutantů neslučitelných s opětovným 
použitím si rovněž vyžádá nemalé náklady. Tyto náklady mohou být 
podstatně nižší, je-li požadavek opětovného použití vody základní 
součástí urbanistických projektů, územního členění, rozvoje 
a předpisů pro výstavbu. Proto je zapotřebí, aby poskytovatelé 
služeb souvisejících s vodou spolupracovali s těmi, kdo se zabývají 
územním plánováním, s úřady řídícími rozvoj a všemi dalšími 
zainteresovanými.

V některých městech slouží recyklovaná voda k doplňování 
podzemních vod. Tam, kde zvodně neslouží jako zdroj pitné vody, 
může být cenným dodatečným zdrojem pro průmysl, zemědělské 
závlahy s nízkým stupněm zdravotního rizika, zavlažování 
rekreačních a relaxačních oblastí. Toto doplňování zásob 
podzemních vod může zabránit sesedání terénu a průniku slané 
vody. Doplněná voda může být rovněž zdrojem vody pitné, je však 
třeba zajistit její zdravotní nezávadnost.

Plánovité použití recyklované vody jako vody pitné je stále vzácné, 
ale moderní dokonalé technologie to pravděpodobně v širším 
měřítku umožní. O této alternativě je třeba uvažovat především 
v oblastech s nedostatkem vody a přesvědčit zde obyvatele 
o veřejné přijatelnosti takového řešení. Windhoek v Namibii byl 
v r. 1968 první a stále je jediné město, které využívá přímou 
recyklaci. Vyčištěné odpadní vody jsou smíchány s pitnou vodou 
v poměru 1:3 a tato směs je dodávána přímo do vodovodní 
distribuční sítě. Jinde je používán systém nepřímé recyklace, kdy 
je použitá voda nejprve přečerpána do zásobníků, teprve potom 
je vyčištěna a poté dodána do vodovodní sítě. Např. v roce 1978 
podnik Upper Occoquan Sewage Authority v severní Virginii 
řešil projekt, zabývající se zpracováním odpadních vod tak, 
aby mohly být vráceny do vodojemu. V nedávno zveřejněném 
Novém vodohospodářském plánu v Singapuru, se recyklace vody 
uplatňuje především v průmyslových provozech a klimatizaci, 
počítá se však i s tím, že přispěje také k dodávkám pitné vody 
(recyklovaná voda je přečerpána do zásobníků, smíchána se 
surovou vodou a poté je směs upravována na vodu pitnou).

Povodí/části povodí
Použití recyklace v tomto měřítku je naprostou samozřejmostí. 
Uživatelé vody po proudu řeky mají k dispozici vodní zdroje, 
které nevyhnutelně obsahují odpadní vody ze zdrojů na horním 
toku. Mnohá z těchto násobných použití lze klasifikovat jako
neplánovaná, ale v rozvojových zemích k nim v regulovaném 
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systému dochází pravidelně. Existují i případy, kdy se po přidání 
vyčištěné odpadní vody kvalita vody v řece zlepšila, a s touto 
situací se pravděpodobně budeme setkávat tím častěji, čím budou 
normy pro vypouštění odpadních vod přísnější.

Opětovné použití vody je životně důležitým prvkem IWRM, 
zajišťujícím, aby byly dostupné zdroje využity a znovuvyužity 
k výrobě a účelům souvisejícím s životním prostředím s přijatelnou 
mírou zdravotního rizika i rizika pro životní prostředí. Přijatelnost 
je specifický pojem a bude tedy třeba, aby jednotlivé státy určily
a zavedly předpisy pro znovuvyužití, které budou odpovídat 
jejich ekonomickým a sociálním podmínkám i poměrům životního 
prostředí.

Zdroje: Asano, 2006; IWMI, 2006; Law, 2003, www.pub.gov.sg

Forma řízení rozvoje urbanizace na úrovni města, a to ať je prováděna 
na základě územních plánů, rozdělení do oblastí, vydávání stavebních 
povolení, může mít velmi vážné dopady na dodávky služeb souvisejících 
s vodou a s tím spojených výdajů. Uspokojování poptávky po vodě, 
možnost ochrany vodních zdrojů či vícenásobného použití vody může 
být omezena, nemají-li poskytovatelé služeb vliv na územní plánování, 
předpisy ve stavebnictví, učební plány ve školách, rozvoj průmyslu, 
snižování znečistění i čerpání podzemních vod. Je třeba poznamenat, že 
omezený rozsah možností řešení problémů bude i v dalších odvětvích, 
nebudou-li jejich manažeři schopni přiřadit vodnímu hospodářství takovou 
důležitost, kterou ve skutečnosti má. To očividně platí pro zdravotnictví, 
kde zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod může být 
nákladově efektivnější než poskytování dodatečné zdravotní péče.
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zhledem k nevyhnutelně existující vzájemné závislosti vztahů, 
která byla diskutována v předcházející části, bude přístup 
IWRM vyžadovat rozhodování na úrovni různě velkých území:

-  národní nebo regionální rozhodování o prioritách makroekonomické 
politiky a alokaci zdrojů,

-  rozhodování na území styčných ploch město-venkov, týkající se 
rozdělení zdrojů a minimalizace nežádoucích externalit,

-  rozhodování uvnitř měst, podporující koordinovanou, účinnou 
a trvale udržitelnou dodávku služeb.

Tato kapitola se bude zabývat tím, zda existují potenciální rozpory mezi 
úrovní rozhodování, potřebnou k dosažení tří různých cílů, které jsou 
všechny součástí přístupu IWRM, a to:

1. provozní účinnost a dosažení úspor při zajišťování služeb ve 
městech,

2. transparentní, nezávislý (nebo přijatelný) kontrolní monitoring 
a regulace,

3. smysluplná spolupráce všech zainteresovaných i veřejnosti, která 
pomůže zajistit odpovídající úroveň služeb pro různé sociální/
příjmové skupiny obyvatel.

Jedním ze základních principů přístupu IWRM je, aby rozhodování o vodě 
probíhalo na nejnižší možné úrovni. Nejdůležitější jednání by měla nastat 
až poté, kdy všechny složky byly seznámeny s komplexem vzájemných 
souvislostí a závislostí i nákladovými toky. Tato debata nemůže být 
dostatečně srozumitelná, nebudou-li při ní vysvětleny různé úlohy, které 
mohou plnit organizace managementu vodního hospodářství a různé 
funkce, které mohou sehrát tyto organizace v řetězci zásobování vodou 
(tj. od managementu zdrojů - hromadného zásobování a dopravy - úpravy 
- distribuce – odvádění odpadní a srážkové vody).

Při značném zjednodušení lze hovořit o šesti různých úlohách 
managementu:
- politický cíl a koncová odpovědnost
-  pravomoc k zajišťování provozních činností
-  regulace a monitoring
-  alokace zdrojů
-  koordinace a konzultace
-  řešení sporů a arbitráž.

5.  Úroveň rozhodování - potenciální problémy



28

GLOBAL WATER PARTNERSHIP

SLUŽBY VEŘEJNÝCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ28

„Nespojování“ těchto úloh a funkcí pomáhá vyvodit příslušné rozdělení 
práce mezi jednotlivé účastníky (vládní na různých úrovních, subjekty 
soukromého sektoru, nevládní organizace a společenské organizace). 
Základním pravidlem, které je běžně akceptováno, je, že politický cíl, 
regulace, alokace zdrojů a koordinace, ty všechny přicházejí v úvahu 
na vyšší institucionální úrovni než např. zajišťování provozních činností. 
Jinými slovy, je možné si představit integrované zajišťování služeb, ale 
bez jejich vertikálního propojení s různými aktéry, plnícími specifické úkoly
na různých úrovních řízení a v různém územním rozsahu.

Na obr. 2 je znázorněno obecné schéma širšího rozdělení úloh 
a provozních funkcí, které může existovat mezi různými úrovněmi 
řízení a kontroly. Nicméně žádná pevná pravidla hierarchie uspořádání 
neexistují, a schéma se v jednotlivých konkrétních zemích může lišit. 
Mnohé bude záviset na rozloze státu, geografických a klimatických
podmínkách, rozložení osídlení, dominanci určitých odvětví v rámci 
národního hospodářství (včetně převahy určitých komunit v metropolích), 
na rozsahu ústavních práv, dostupnosti lidského i finančního kapitálu
a řadě dalších faktorů.

Obr. 2: Hierarchické uspořádání rozhodovacích pravomocí
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U městských služeb vodního hospodářství se často předpokládá, že 
pro dosažení úspor z rozsahu a struktury je nezbytné, aby podniky 
veřejných služeb byly schopny poskytovat tradiční služby napříč celým 
zastavěným územím, zároveň s rozvojem vodních zdrojů, dopravou, 
úpravou, distribucí, kanalizací a čištěním odpadních vod. Neexistuje však 
mnoho důkazů, které by tyto předpoklady potvrzovaly (Shaw a kol., 2004). 
Většina studií nepodala žádný důkaz toho, že integrace zásobování pitnou 
vodou se sběrem a čištěním odpadních vod povede k výrazným úsporám. 
Ve skutečnosti některé z nich dokonce zjistily, že sloučení obou služeb je 
spojeno se strukturními „neúsporami“. A co více, ačkoliv možnosti úspor 
z velké produkce při distribuci jsou známy, zdá se, že k jejich „vyčerpání“ 
dojde už při relativně malém počtu zásobovaných obyvatel. Okamžik, 
kdy se uplatní ztráty (záporné úspory) se v jednotlivých městech liší, ale 
optimální hodnota se bude pravděpodobně pohybovat kolem  
1 miliónu zásobovaných obyvatel. Na příkladu Anglie a Walesu, kde každá 
společnost zásobuje pitnou vodou cca 2,4 miliónu obyvatel a zajišťuje 
služby odkanalizování a ČOV průměrně pro 5,3 miliónu obyvatel, lze 
tato zjištění potvrdit (OfWat, 2006). K významným úsporám dochází 
při hromadných dodávkách surové vody, ale dodavatel nemusí být 
provozovatelem úpravny vody ani distribuční sítě ve městě. Jelikož mnoho 
společností vodovodů a kanalizací ve Velké Británii provádí hromadné 
dodávky vody, je pravděpodobné, že ztráty v místní distribuci vznikly ještě 
předtím než počet obsluhovaných zákazníků dosáhl 2 milióny.

Jsou-li tyto důkazy - získané převážně ve vyspělých státech - všeobecně 
použitelné i v rozvojových zemích, potom velký počet podniků vodovodů 
a kanalizací ve městech bude muset značně navýšit míru své provozní 
efektivity a je jen málo ekonomických ospravedlnění, např. odkaz na 
rostoucí sílu současných monopolů na rozšiřujících se zastavěných 
územích. Výhodou velkého rozsahu poskytovaných služeb může být i to, 
že podniky, které je poskytují, mají větší šanci získat úvěr na potřebné 
investice s nižší úrokovou sazbou.

Důkazy o míře hospodárnosti by mohly být důležité pro zásobování měst 
ze dvou základních důvodů. Za prvé, poskytují flexibilitu těm kdo rozhodují
při úvahách o restrukturalizaci služeb, bez rizika ztrát provozní účinnosti. 
Například může být výhodné rozdělit poskytování služeb ve městě mezi 
jednotlivé veřejně prospěšné společnosti, jako to udělali v Manile a Paříži, 
čímž umožnili srovnávací soutěž, transparentnost nákladů a podpořili 
zodpovědnost. Je třeba zdůraznit, že takové společnosti nesoutěží přímo 
(vyjma hraničních oblastí, kde si skutečně konkurují), rozdělení umožňuje 
porovnat jejich poměrný výkon. Nízké úspory ze struktury mohou také 
ospravedlnit zrušení vazeb mezi zásobováním vodou a odkanalizováním 
plus čištěním odpadních vod, a odklon od zásobování směrem k čištění 
(World Development Report, 2004), dovolující rozvoj technologií citlivých 
na poptávku a zlepšení schopností lépe rozlišovat mezi zabezpečením 
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soukromého majetku (financovaném z poplatků) a veřejně prospěšnými
službami. Samozřejmě, při jakýchkoli pokusech o restrukturalizaci je třeba 
vyčíslit transakční náklady.

Za druhé se ukázalo, že ke ztrátám účinnosti nemusí docházet, existují-
li alternativní poskytovatelé (včetně malého podílu privátních sítí, 
nevládních organizací nebo společenských skupin), jejichž činnost je 
zvláště přínosná v dosud nezásobovaných oblastech nebo na okrajích 
rychle rostoucích urbanizovaných oblastí. Jinak řečeno, ukázalo se, že 
existuje prostor pro „územně nesvázané“ dodávky služeb. To by mohlo 
usnadnit rozdělení trhu a poskytování služeb citlivých na různé potřeby 
a platební schopnost různých skupin obyvatel. Zároveň by to napomohlo 
zavedení přímých subvencí, které umožní snížení míry chudoby či 
udržitelnost životní úrovně, a vyhnutí se paušálním dotacím z veřejných 
prostředků přímo podnikům či jejich zákazníkům.

Horizontální územní neprovázanost pomáhá také překonat problémy 
investičních nákladů, které obvykle vznikají při pokusech o rozšíření 
služeb napříč městem kvůli velkému podílu centralizovaných plánů. 
Nepřijatelné generální plány zůstávají „v šuplíku“ a situace se 
s pokračující urbanizací zhoršuje. Wright (2005) uvádí příklad Bangkoku 
v Thajsku, kde byl v roce 1968 navržen technicky dobrý, ale cenově 
nedostupný generální plán, týkající se odpadních vod. Nebyl realizován, 
ale vznikla řada nekoordinovaných obecních zařízení na sběr odpadních 
vod. Ta sice místní situaci zlepšila, ale znečištění životního prostředí 
a zdravotní rizika pouze přesunula na městské obyvatelstvo vylitím 
odpadů do kanálů (Khlongs), kterými je město protkáno. V roce 1984 byl 
generální plán přepracován, území města bylo z pohledu odpadních vod 
rozděleno do 10 oblastí, z nichž každá má nezávislý systémem pro jejich 
sběr a zpracování. Výsledkem byl přijatelný investiční program, rozdělený 
do jednotlivých fází, jehož realizace byla zahájena v r. 1993.

Wright (2005) obhajuje rozdělení území na části, kdy přístup zaměřený 
na poptávku při provozování a managementu služeb odkanalizování 
a ČOV dokazuje, že na území nevázaný a decentralizovaný přístup je 
finančně i technicky v praxi proveditelný. Je velmi důležité zdůraznit, že
takový přístup není nekoordinovaný, neplánovaný, otevřený všem. Spíše 
se jedná o rozvoj strategického plánu celého územního celku a rozdělení 
města na konkrétní oblasti, které jsou dost velké na to, aby v nich mohly 
být realizovány úspory při zajišťování zmiňovaných služeb, ale dost malé 
na to, aby investiční program byl realizovatelný. Uvnitř těchto strategicky 
sousedících oblastí vznikají plány na zabezpečení lokálních služeb, 
které vyhovují místním potřebám, podmínkám životního prostředí a jsou 
finančně dostupné.

V těchto sousedících oblastech veškeré investiční, provozní náklady 
a náklady na údržbu nesou místní obyvatelé, ale kdyby odpadní vody 
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odtékaly do oblastní kanalizační soustavy po proudu, potom by se 
místní rezidenti stali zákazníky poskytovatelů služeb. Obyvatelům je 
třeba pochopitelně poskytnout technickou podporu při přípravě plánu, 
organizačním uspořádání, vedení rozpočtu, výběru poplatků, mobilizaci 
zdrojů i provozu a údržbě systému. Decentralizovaný přístup – je-li 
úspěšný - má několik výhod:

• je citlivý na poptávku, služby vyhovují místním podmínkám;
• dovoluje využit širší škálu technických možností;
• minimalizuje problémy s neplatiči;
• umožňuje postupné investice;
• jasně rozlišuje mezi soukromými a veřejnými částmi služeb kanalizací 

a ČOV a rozděluje finanční náklady na různých geografických
úrovních.

Z uvedeného příkladu rozdělení území měst do oblastí je jasné, že 
decentralizovaný systém v tomto případě neznamená, že správa města 
a další úřady nemají žádný vliv. Územní neprovázanost v podstatě ale 
také zahrnuje funkční neprovázanost s potlačením řízení některých 
provozních činností ve prospěch koncentrace na:

• zajištění strategického rámce pro drobné provozy;
• odstranění institucionálních bariér i pro jiné než veřejné poskytovatele 

(Asian Development Bank, 2004);
• zajištění, aby všechny dohody, týkající se hromadného zásobování 

vodou (nebo sběru odpadních vod), mezi komunálními službami 
a drobnými poskytovateli služeb byly technicky účinné, poctivé 
a cenově odůvodněné (Conan, 2004);

• stanovení některých regulačních systémů pro monitorování výkonu, 
ochranu uživatele i životního prostředí;

• zajištění, aby drobní poskytovatelé (společenské skupiny) měly 
nezbytné zdroje, profesionální podporu, možnost zvyšování 
kvalifikace a podporu managementu.

„Neprovázaný“ systém zásobování nelze provozovat bez partnerství 
(vzniklého za tímto účelem) vlád, veřejných služeb, nevládních organizací, 
společenských skupin a možná i malých soukromých poskytovatelů. 
V následující části jsou uvedeny dva případy decentralizovaného 
systému odkanalizování (zkušební projekt v Orangi v Karáčí - Pákistán 
a kondominiální model z Brazílie).
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Příklad 3
Zkušební projekt - Orangi

V Karáčí (Pákistán) žije přibližně 60 % z celkových 13 miliónů 
obyvatel na ilegálně zabrané půdě (Katchi Abadis), která je 
majetkem státu. Okrsek Orangi je jedním z takových Katchi Abadis. 
Vznikl v roce 1960 jako osada squaterů, od té doby v něm byl již 
zaveden určitý řád a byla uznána vlastnická práva obyvatel. Nyní 
je domovem více než 1,2 miliónů lidí. Jak je to u podobných osad 
obvyklé, u nepovolených staveb byla vybudována vlastní zařízení 
pro sběr odpadů, spojená se znečištěním a zdravotními riziky. 
Nicméně, když se místní správní orgány pokusily v Orangi zavést 
běžný kanalizační systém, okamžitě se objevil problém zisku 
z nákladů. Obyvatelé se domnívali, že náklady jsou nepřijatelné 
a že stát by měl tyto služby poskytovat zdarma. Mínění, že by tyto 
služby měl poskytovat stát, vyloučilo i pobídky akce „pomoz si 
sám“.

V r. 1980 byla založena nevládní organizace Zkušební projekt 
v Orangi (OPP), zpočátku s cílem dokázat vládě, že za spoluúčasti 
občanů lze zavést levnější a vhodnější místní kanalizační systém, 
udržovaný a financovaný místními obyvateli. OPP organizovala
setkání po jednotlivých uličkách (cca 20-25 příbytků) a nabízela 
technickou pomoc každé takové skupince ochotné investovat 
do vlastní infrastruktury a vytvořit řídící strukturu potřebnou 
ke shromažďování finančních prostředků a organizaci údržby
systému. Výzkum OPP se soustředil na zjednodušení projektu 
záchodů a kanalizačních přípojek za účelem snížení nákladů na 
přijatelnou úroveň (cca 16-30 USD na 1 domácnost). Trvalo to 
6 měsíců než všechny takové skupinky souhlasily s převzetím 
odpovědnosti za svůj kanalizační systém a technickou pomocí 
OPP. Postupně s tím, jak byly výhody tohoto projektu zřejmé, se 
zapojovaly další, rovněž byla posilována důvěra v to, že systémy 
jsou finančně životaschopné. Zpočátku projevovala místní správa
o zkušební projekt minimální zájem, ale postupně se politické 
postoje měnily a začaly se uplatňovat partnerské dohody, které 
zahrnovaly koncept sdílení jednotlivých součástí lidmi a státní 
správou.

OPP svůj model nízkonákladové kanalizace, založený na 
zkušenosti z Orangi, vyvinula a zdokonalila a tento program může 
být nyní aplikován na jiném místě v Karáčí či jinde v Pákistánu. 
Jedním z klíčových rysů modelu OPP je způsob, jakým jsou 
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náklady na poskytování služeb rozděleny mezi komunitu a stát. 
Místní obyvatelé financují a udržují stavby záchodů, uličních stok
a malých podružných stok ( tzv. interní rozvojový stupeň), zatímco 
stát odpovídá za „externí rozvoj“ (velké sekundární kanály, sběrné 
stoky a čistírny odpadních vod). Je možná trochu paradoxní, že 
s tímto modelem odkanalizování a čištění odpadních vod, který 
odpovědnost státu redukuje a přenáší její část na chudé obyvatele, 
se udělalo pro ty nejchudší víc než kdykoli předtím.

Zdroje: Hasan, 1997; UN Habitat, 2003; Wright, 2005

Příklad 4
Brazilský kondominiální (spolupodílnický) model 

Zatímco model OPP se zrodil na nejnižší úrovni a postupně 
zahrnul spolupráci se státními orgány, kondominiální systém 
byl vyvinut v osmdesátých letech minulého století, aby se stal 
standardním systémem pro nízkopříjmové komunity, využívaným 
státními subjekty k poskytování sběru odpadních vod ve městech. 
Kondominiální model se v průběhu času zdokonaloval a Water and 
Sewage Company v brazilském hlavním městě dnes používá již 8 
let jeho poslední verzi.

V klasických kanalizačních sítích jsou jednotlivé domy přímo 
napojeny na veřejnou kanalizaci, což limituje soukromý prvek 
odkanalizování na ohraničení vlastnictvím. Model kondominia 
(domovní bloky, náměstí či ekvivalent) rozšiřuje soukromou 
infrastrukturu až na hranici domovních bloků, kde se vedlejší 
kondominiální kanalizace napojuje na veřejnou síť. Náklady na 
veškerou infrastrukturu uvnitř kondominia hradí jeho obyvatelé. 
Za investice do veřejných sítí jsou zodpovědni poskytovatelé 
veřejných služeb, ale náklady jsou hrazeny z poplatků za stočné. 
Podíl veřejnosti je důležitou součástí kondominiálního modelu, 
s hranicemi bloků vymezených obyvateli, schopnými vybrat 
různé typy služeb a zodpovědnými za monitorování společného 
vlastnictví, tj. kondominiální kanalizace.

Nejenom, že zavedení kondominiálního systému je levnější 
než tradiční domovní přípojky, ale sdílení investičních nákladů 
umožňuje budování i dalších kanalizačních sítí. Postupnému 
vývoji systému napomáhá rovněž rozdělení veřejné sítě na řadu 
paralelních mikrosystémů (malých přirozených sběrných oblastí), 
které shromažďují odpadní vody z kondominií. Tyto mikrosystémy 
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mohou fungovat nezávisle a čistit odpadní vody uvnitř sběrné 
oblasti, ale tam, kde je to nezbytné a finančně vhodnější, mohou
být napojeny na městskou ČOV.

Kondominiální model je decentralizovaný systém, fungující uvnitř 
jasně daného plánovacího rámce. Jeho výhodou je schopnost 
reakce na poptávku, je však třeba kontrolovat, aby případná 
úspora nákladů jednotlivých komunit na zabezpečení vlastního 
kanalizačního systému a ČOV pouze tyto náklady nepřesouvala 
na ostatní obyvatele území města či na lokality po proudu vodního 
toku.

Zdroj: Wright, 2005

Jednou z nepochybných výhod decentralizovaných systémů je, že 
umožňují spoluúčast a zásobování orientované na lidi, které - jak ukazují 
příklady z Pákistánu a Brazílie - přinášejí skutečný společenský prospěch. 
Ačkoli se spoluúčast stala „mantrou“ v literatuře o řízení vodních zdrojů 
a problémy s ní spojené i její omezení jsou opomíjeny, mohou být 
značné, jak ukazují více než čtyřicetileté zkušenosti s účastí veřejnosti 
při využívání půdy a plánování v oblasti životního prostředí (viz. např. 
Lowe, 1977). Jednotliví zúčastnění mají různý přístup ke zdrojům, znalosti 
i moc. Pokud bude neobratně řízená spoluúčast tyto rozdíly posilovat, 
bude marginalizování chudých a vždy na okraj společnosti vytěsňovaných 
skupin pokračovat. Rozhodnutí budou jednostranná, namířená proti 
skupině těch, kdo nejsou dobře organizováni a nemají nikoho, kdo by je 
podpořil. 

Spoluúčast funguje nejlépe, když jsou společensko-ekonomické podmínky 
komunit relativně homogenní, ale dokonce i v takových případech mohou 
komunitu nebo zúčastněné instituce ovládnout místní elity (Cleaver, 
2004). Náklady na mechanismy spoluúčasti mohou být značné a je třeba 
připustit, že spoluúčast může konflikty prohlubovat a ne zmenšovat, neboť
s sebou přináší nákladné, vleklé nepřátelské konfrontace a časový odklad 
projektů nebo realizačních programů. Existuje také problém participační 
„vyčerpanosti“. Pro městskou chudinu může být cena zaplacená za 
angažovanost při konzultacích značná, neboť bojuje o uspokojení svých 
základních potřeb pro přežití. Simpson (2004) si klade otázku: „Proč 
očekáváme, když bohatí mohou jen otočit kohoutkem, že se chudí budou 
zabývat formou spolupráce na výstavbě zařízení, aby získali vodu?“. 
S ohledem na řadu souvislostí, může být přímá spoluúčast ve městech 
neproveditelná nebo nepřijatelná, co je však nezbytné, je transparentní, 
závazná a důvěryhodná prezentace faktů.
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ecentralizace není samozřejmě univerzální všelék na problémy 
sektoru vodního hospodářství. Jak si všímá Mody (World Bank, 
2004), decentralizace není sama o sobě řešením problémů 
nehospodárnosti a nerovnosti v rozvojových zemích. Úplná 

decentralizace všech funkcí managementu vody (management zdrojů, 
zásobování, služeb, kontroly a hospodářské/ environmentální regulace) 
se rozplyne tváří v tvář institucionálnímu záměru, protože nemůže zajistit 
kontrolu a rovnováhu institucionálního uspořádání. A co víc, roste počet 
důkazů o tom, že některé funkce lépe plní centrální odborné instituce, ve 
kterých mohou být nejlépe využity vzácné technické nebo regulačních 
vědomosti a které jsou izolovány od místních politických tlaků. 

Od r. 1980 delegují národní vlády rozvojových zemí některé své 
funkce na městské/obecní správy, tím se tyto stávají ve zvýšené míře 
hlavními aktéry při zajišťování základních služeb vodního hospodářství 
ve městech. Ať tak či onak, je jasné, že nemohou a neměly by jednat 
samotné, to ani často nemohou pro nedostatek finanční kapacity a kapacit
řízení. Neměly by tak činit i kvůli existenci již diskutovaných vzájemných 
závislostí hmotného a lidského systému a proto, že krátkodobé lokální 
zájmy a politické priority nemusí být slučitelné s celostátní sociální 
prosperitou a s cíly trvale udržitelného rozvoje. Místní správy potřebují 
fungovat uvnitř strategického, regulačního systému, vytvořeného 
regionálními a národními správami (ačkoliv víme, že existují země, ve 
kterých žádný takový rámec v jakémkoli slova smyslu neexistuje). Bartlett 
a kol. (1999) shrnuli: „Jediný klíčový aspekt vhodného národního rámce 
pro podporu efektivního řízení ve městě je institucionální způsob omezení 
nerovností mezi bohatými a chudými místními samosprávami. Bez toho 
může decentralizace nerovnost a chudobu pouze upevnit nebo zhoršit“.

Je poučné ukázat, že ve Velké Británii, kde služby spojené s vodou byly 
tradičně služby poskytované místní správou a přidružené k veřejnému 
zdravotnictví, začal proces institucionální reformy v roce 1945 omezením 
místní samosprávy. Tento proces byl odpovědí na neúčinný, pomalý 
rozvoj zdrojů zásobování, neustále se snižujících zásob podzemních 
vod a znečištění podzemních, povrchových a pobřežních vod, selhání 
úřadů uvnitř městské aglomerace při koordinaci zajišťování služeb, 
vysoce proměnlivou úroveň služeb kvůli rozdílným finančním možnostem,
a klesající standardy služeb kvůli zanedbání nepopulárních výdajů na 
čištění odpadních vod a kanalizačních systémů. Jinými slovy, odpovědí 
přesně na takové problémy, které se dnes vyskytují ve velkoměstských 
aglomeracích celého rozvojového světa.

6.  Strategický a regulační rámec
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Ve Velké Británii i v jiných vyspělých zemích byl zjištěno, že místní správy 
nepřinesou účinný, vyrovnaný a - s ohledem na životní prostředí - trvale 
udržitelný rozvoj a alokaci přírodních zdrojů, nebudou-li fungovat uvnitř 
kontextu širšího silného strategického plánování a regulačního rámce 
s efektivní realizační schopností a sankcemi. Nebudou nutně používat 
finanční kapitál k dosažení maximální dlouhodobé návratnosti, dokud
nebudou vystaveny nějaké formě hospodářské regulace. A nebudou ani 
sloužit legitimním potřebám všech obyvatel měst, dokud nebudou jasně 
definovány základní standardy zásobování, monitorování, zodpovědnosti
a sankce za jejich nedodržování.

Decentralizace, bez nadřízené úrovně kontrolního a regulačního 
oprávnění, může mít neblahé důsledky na zajišťování zásobování 
městských obyvatel službami, jsou-li místní správy/ podniky komunálních 
služeb finančně slabé, mají malou řídící schopnost, jsou korumpovatelné
nebo se řídí především svými vlastními politickými či finančními zájmy
(McIntosh, 2003). Ačkoliv obecně platí, že provozování služeb soukromým 
sektorem vyžaduje nějakou formu regulace, často se prostě předpokládá, 
že místní správa nebo komunální služby budou automaticky fungovat ve 
veřejném zájmu, protože jsou veřejně vlastněné. Bohužel to tak až příliš 
často není. Rovněž tak ekonomické, sociální výdaje i výdaje na životní 
prostředí budou značné, připustí-li decentralizované úřady konkurenční 
rozvoj nebo rozptyl zdrojů surové vody, přenos vlastních nákladů na 
odstraňování odpadu na správy obcí a měst po proudu a budou-li jejich 
rozhodnutí založena na krátkodobém politickém prospěchu, nikoliv na 
kritériích dlouhodobé udržitelnosti. Decentralizované systémy vyžadují 
použití jasných, transparentních a vynutitelných regulačních mechanismů 
(např. právního rámce státu), existenci nezávislých regulačních agentur 
nebo soudů či různé formy informačních systémů, které v podstatě pracují 
na principu „name and shame“ (doslova jmenovat a zostudit, zveřejnění 
toho kdo porušuje pravidla). V rozvinutých zemích funguje celá řada 
mechanismů přijatelným způsobem (OfWat, 2006).

Regulace je natolik rozhodující a stále tak často zanedbávaná, že stojí 
za to vyzdvihnout její význam prostřednictvím velmi stručného pohledu 
na kontrolu znečištění ze všech městských zdrojů (povrchový splach, 
nezpracované kaly a průmyslové provozy). Některé externality vyplývají 
ze špatné nebo neexistující kontroly poskytovatelů služeb, včetně 
dodavatelů vody a zdravotních služeb. Ta může být - přinejmenším 
teoreticky - prováděna a řízena místními správami za použití řady 
monitorovacích, cenových a donucovacích nástrojů kontroly. Kontrolní 
a regulační systémy nejsou bohužel zdarma a městské úřady by musely 
na úkol monitorování doslova tisíců zdrojů znečištění vynaložit značné 
finanční a lidské zdroje. A co víc, místní politici mohou být značně
ovlivněni jak silnými hlasy zaznívajícími z průmyslu, slibujícími růst 
zaměstnanosti a dokonce i financování politické strany, tak obavami
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z reakce voličů, mají-li být přijata místně nepopulární opatření. Kromě 
toho, pokud by městské úřady samy zodpovídaly za kanalizační služby, 
nebudou pravděpodobně schopni efektivně monitorovat a regulovat sami 
sebe.

Proto tedy, zůstává-li potřeba vynaložení externalit na odstranění 
znečištění uvnitř měst, je to důvod pro zapojení vyššího institucionálního 
článku, který stanoví normy pro vypouštění a likvidaci odpadu 
a odpadních vod i poplatky za vypouštění či produkci odpadů, zajistí 
odbornou kontrolní činnost a bude ukládat pokuty za neplnění norem, 
přinejmenším tam, kde se jedná o největší a nezávažnější zdroje 
znečištění. Tento argument platí ještě více tam, kde je znečišťovatelem 
zařízení vlastněné městem, včetně kanalizace a čištění odpadních vod, 
nebo kde chyby města jsou základní příčinou problémů se znečištěním, 
jako je tomu v případě New Delhi (Venkatesan, 2006). Také platí 
samozřejmě tam, kde jak je to běžné, jsou náklady na znečištění 
přeneseny na uživatele po proudu (nebo na pobřežní vody). Žádná 
městská správa nevynaloží ochotně své zdroje tam, kde budou přinášet 
prospěch voličům z jiných oblastí. Samozřejmě, prosté přenesení 
odpovědnosti za kontrolu znečištění na jiný článek státní správy, povodí či 
jiný orgán, problémy automaticky nevyřeší. Nejenom že každý regulátor 
by měl mít jasně stanovené pravomoci a schopnost prosadit se, měl by 
mít rovněž přiměřený finanční rozpočet, být personálně vybaven, ale
bude potřebovat i politickou (a morální) autoritu k tomu, aby odolal tlaku 
krátkodobých zájmů jednotlivých odvětví.
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 předchozích kapitolách jsme již diskutovali o institucích, 
zprostředkovávajících spolupráci a koordinaci v tom smyslu, že 
strategický rámec a systémy regulace výkonnosti ekonomiky 
a životního prostředí mohou koordinaci pomáhat a také to 

dělají. Pozornost byla však do značné míry zaměřena na výkonnost 
jednotlivých služeb. Zlepšení výkonnosti je důležitou součástí procesu 
IWRM od té doby, co - navzdory názvu - není IWRM jen integrační 
aktivitou, ale zabývá se zvýšením efektivity, spravedlivosti a udržitelností. 
Integrace činností špatně fungujících nižších článků organizace přispěje 
asi jen velmi nepatrně k plnění cílů IWRM. Nicméně samozřejmě existují 
rozhodující aspekty IWRM, kterými se mohou zabývat pouze instituce, jež 
mají jednoznačné poslání podporovat koordinaci a spolupráci mezi aktéry 
z jednotlivých odvětví a napříč jurisdikčním hranicemi.

Nemáme dostatek prostoru na to, abychom vyjmenovali všechny instituce, 
zabývající se koordinací, které jsou obecně významné pro vodní zdroje. 
Pozornost věnujeme spíše:
1. vztahům vzájemné závislosti přírodního a lidského systému a různým 

kontextům koordinace managementu služeb ve městech,
2. diskusi o tom, jaké instituce jsou schopné podpořit spolupráci 

a koordinaci mezi odvětvími služeb a soudními pravomocemi 
v metropolitních aglomeracích a na venkově. 

Běžně se předpokládá, že nejdůležitější vzájemné vazby - významné 
pro IWRM - jsou ty, které mají vztah k vodě a přidruženému půdnímu 
fondu. V takovém případě by služby spojené s vodou ve městech byly 
umístěny do kontextu vyšších článků organizací správy povodí (RBOs) 
nebo těch, které se starají o povodí, což by zajistilo nebo regulovalo 
městské potřeby s ohledem na kapacity zdrojů a jejich konkurenční 
využití. RBOs mohou samozřejmě sehrát podstatnou úlohu, ale nejsou 
nezbytné ve všech zemích a ani nejsou vhodné k tomu, aby se zabývaly 
řadou vzájemných závislostí systému, týkajícího se vodního hospodářství. 
V zemích, kde RBOs neexistují, by transakční náklady spojené s jejich 
vznikem mohly být vyšší než potenciální přínosy. Co má význam je to, 
že existují institucionální mechanismy k rozdělování vzácných zdrojů 
mezi konkurenty a kontrole externalit, ne to, že tyto mechanismy jsou 
prováděny prostřednictvím určitého typu organizace. Tyto mechanismy 
by mohly fungovat prostřednictvím procesů politického výběru na 
národní nebo oblastní úrovni, nebo tam, kde je to politicky přijatelné, 
prostřednictvím trhů, využívaje obchodovatelných povolení či tvorby cen.
RBOs nejsou dostačující, za prvé proto, že existují další články přírodního 
systému, které mohou být stejně významné jako ty v koloběhu vody, 

7.  Instituce zajišťující spolupráci a koordinaci
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a za druhé proto, že města jsou podstatnou součástí takových lidských 
systémů, které řídí národní sociální a ekonomický rozvoj.

Existují země, např. Velká Británie, kde jsou města zařazena do 
kontextu integrované kontroly znečištění (IPC) nebo integrovaného 
systému na ochranu životního prostředí. Argument pro IPC se opírá 
o termodynamický zákon o zachování hmoty. Odpadní látky, které vznikly 
uvnitř města v rámci takových odvětví, která zásobují vstupy město, 
mají být buď znovu použity anebo odstraněny prostřednictvím jednoho 
ze čtyř médií transportujících znečištění - povrchových či podzemních 
vod, vzduchu, půdy či moře. Jinými slovy, zdá se, že znečištění vody 
potřebuje být řízeno jako součást mnohem širšího systému, aby bylo 
zajištěno, že budou použity ty nejméně škodlivé možnosti řízení životního 
prostředí. Mezi takové možnosti patří snižování produkce odpadu, 
podpora recyklace odpadu a zneškodňování zbytkového odpadu 
s minimálními ekonomickými náklady, výdaji na zdravotnictví a dopady 
na životní prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že za vysoký podíl 
odpadu vyprodukovaného v hospodářství jsou odpovědná obzvláště 
města, může být IPC systém výhodnější než RBOs, které se zaměřují na 
kontrolu znečištění vody až po jeho vzniku, spíše než by se věnovaly jeho 
snižování a předcházení škodám na životním prostředí. 

Jak již bylo konstatováno, rozhodujícími hnacími motory národního 
hospodářství jsou významnější města, jejichž rozvoj proto musí být 
koordinován s makroekonomickou politikou a prioritami sociálního 
blahobytu. Proto by bylo zcela nepřijatelné, aby odborníci v oboru vodních 
zdrojů či další zainteresovaní měli v daných povodích právo veta, týkající 
se rozhodnutí o alokaci vodních zdrojů nebo využití půdy, která jsou 
důležitá pro úspěch národních rozvojových plánů. Dobře fungující město 
je závislé na rozhodnutích o využití vody na obrovském území, jež může 
zahrnovat několik povodí. Je však opět nepravděpodobné, že by si 
národní nebo regionální správy dovolily rozhodovat takovým způsobem, 
který by ovlivnil příležitosti rozvoje v městské oblasti.

Toto všechno znamená, že doporučení Dekády zajištění pitné vody 
a odvádění odpadních vod (WSSD), aby plány IWRM zahrnovaly 
integrovaný přístup k povodím, není pro velká města dostačující. Jønch-
Clausen (2004) vysvětluje, že integrovaný management povodí a IWRM 
jsou dvě různé koncepce, a řada „politických rozhodnutí ovlivňujících 
management vodního hospodářství může být učiněna pouze na národní 
úrovni, ne na úrovni povodí“.

Obrátíme-li pozornost na úroveň města a přilehlých venkovských oblastí, 
ke zvládnutí celé řady účastníků se zájmy o/nebo vlivy na management 
vodních zdrojů ve městech, je nevyhnutelné použití mechanismů 
kooperace a koordinace. Typicky velkoměstské aglomerace se už dávno 
rozšířily mimo své původní hranice a je pro ně tedy charakteristická 
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roztříštěná soudní pravomoc, většina zachovává odpovědnost za 
některé aspekty dodávek služeb souvisejících s vodou. V některých 
městech může zásobování vodou a odkanalizování poskytovat větší 
firma, ale není to tak běžné u odvodnění a klíčové oblasti plánování
a řízení rozvoje. V každé oblasti řízené orgánem místní správy budou 
služby týkající se vody poskytovány několika společnostmi, některé 
eventuelně s propojením na vyšší články státní správy. Stále více aktérů 
státní správy se zabývá oblastí rozhraní město/venkov, existují zájmové 
skupiny (územní, společenské, ekonomické) soupeřící o obecní zdroje 
a rozvojové příležitosti a hledající krytí výdajů na rozvoj. V takové situaci 
nikdo nemůže předstírat, že dosažení značného stupně koordinace 
(úplná koordinace je vyloučena) je snadné, nebo že bude jednoduché 
přimět zainteresované, aby spolupracovali. Navíc je zřejmé, že schopnost 
spolupráce a její vnímatelná potřebnost se bude mezi různými skupinami 
účastníků velmi lišit. Například místní správy nebo společenské 
organizace na venkově nemají příliš velkou moc k tomu, aby své silnější 
městské sousedy „přinutily“ ke spolupráci, navzdory platnosti opatření 
k omezení dopadu růstu měst na život rolníků (viz. dále Příklad 6).

Někdy se argumentuje tím, že přístup IWRM přináší řešení typu „vítěz-
vítěz“, kdy je v zájmu všech spolupracovat. Tento argument může 
platit dlouhodobě, bude-li udržitelné využití zdrojů a zlepšení sociálně-
ekonomických podmínek prokazatelně výsledkem aktivit IWRM, existují 
i některé případy, kdy řešení platí jen krátkodobě. Například plánované 
znovuvyužití městských odpadních vod pro závlahy v okolí měst, spolu 
s realizací opatření místně vhodných a udržitelných snížení zdravotních 
rizik, může přinést výhody jak městům, tak zemědělcům. Nejdříve 
zisky z dodávek zeleniny s nižším zdravotním rizikem z mikrobiálního 
znečištění a vyplývajícími nižšími náklady na zdravotní péči, později 
přínos z nutričně bohatých a spolehlivých dodávek vody, které zvyšují 
výnosy a úroveň příjmů (IWMI, 2006). Nicméně většina přerozdělení 
zdrojů či omezení svobody podnikání vytváří bezprostřední vítěze 
i poražené. Proto je - v rámci krátkodobých politických perspektiv - 
nepravděpodobné, že by spolupráce fungovala přirozeně, bez pobídek, 
vynutitelných nařízení nebo krizových situací.

V současnosti není dostatek důkazů pro to, aby bylo jednoznačně 
možné určit, jaká organizační struktura ve městech umožní nejlépe 
prosazovat jeden z cílů IVRM – koordinaci. Je velmi pravděpodobné, že 
jediný model, který by byl široce využitelný, neexistuje. Některé odborné 
poznatky lze získat ze státní správy a z literatury o plánování měst. 
Nejméně po dobu čtyřiceti let probíhaly diskuse o tom, zda koordinované 
dodávky všech služeb městské infrastruktury nutně vyžadují reformu 
místní správy a vznik jednotného úřadu pro celou zastavěnou oblast, 
odpovědného za plánování, infrastrukturu, nakládání s odpady, 
vzdělání, zdraví a tak dále. Některé důkazy ze zpráv OECD naznačují, 
že dobře řízená, jednotná správa, s jasnou strategií, ovlivňuje sociální 
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a ekonomický rozvoj měst a co je důležité, místní správě dodává větší 
finanční atraktivitu pro získávání investic (Davies, 2004). Je však třeba
zopakovat: „dobře řízená“. Ať tak či onak, reformy místní správy nemusí 
být politicky uskutečnitelné. Ozývají se názory, že nejsou žádoucí 
z důvodů transakčních nákladů. Například Bardach (1998) uvádí: „Jestliže 
existuje jedna věc, na které se všichni studenti státní správy shodnou, 
pak je to názor, že reorganizace obvykle přináší málo pozitiv a je velice 
náročná na čas, energii a vyvolává nervozitu a obavy zaměstnanců“. 
Další se reorganizaci rovněž brání, ale ne na základě volby veřejnosti 
a místní demokracie. Lze připustit, že prosté přibírání různých skupin 
odborníků nebo skupin reprezentujících místní politické zájmy do jednoho 
systému nezaručí, že budou jednat kooperativně. Mocenské vztahy 
uvnitř organizace mohou ovlivnit praxi i financování, a rozhodovací
proces - včetně dohod o prioritách - se může stát z pohledu veřejnost 
neprůhledným. Navíc jednotný přístup není zaměřen na řešení problému 
rozhraní město/venkov a vyžadoval by neustálou adaptaci v souvislosti 
s rychlým růstem měst.

Ke zvládnutí těchto posledně jmenovaných problémů bylo navrženo, 
aby strategické plánování probíhalo na úrovni oblasti města. Mohlo by 
mít statutární formu se zástupci všech významných městských úřadů, 
kteří by tvořili výbor/komisi. Jednalo by se o profesionálně vedenou 
odbornou rozvojovou agenturu, zabývající se strategickým plánováním 
a koordinační funkcí (Davies, 2004), nebo by mohlo jít o nestatutární 
vládní strukturu, spojující dohromady veřejný, soukromý, komunální 
i dobrovolný sektor. Příkladem vzniku druhé z uvedených možností 
a jejího založení národní vládou je například Local Strategic Partnership 
ve Velké Británii. Vznikla za účelem zvýšení kvality veřejných služeb 
a zvýšení šancí na rozvoj zaostalých městských regionů (ODPM, 2005). 
V jiných případech taková společenství vznikla spontánně, obvykle jako 
reakce na krizi.

Koordinační struktury se mohou bránit jak názorům politiků tak odborníků 
(je to ztráta času a rozumu) tak dlouho, dokud problémy vyplývající 
z nedostatku spolupráce nedosáhnou rozměru krize. Miranda a Hordijk 
(1998) jeden takový příklad ze San Marcos-Cajamarca v severních 
Andách v Peru popisují. Tato oblast byla v roce 1993 těžce zasažena 
epidemií cholery. To donutilo vládu provincie a sedmi oblastních správ, 
spolu s dalšími soukromými a veřejnými organizacemi k tomu, aby 
spojily síly, za účelem zlepšení kanalizační infrastruktury. Jejich snaha 
o shromáždění a koordinaci investic a další intervence (jako jsou 
zdravotnická osvěta a rozšíření znalostí) byly tak úspěšné, že toto 
seskupení (CINDESAM) pokračovalo ve společné práci na programu se 
širším záběrem (včetně managementu půdy a sběru i zneškodňování 
pevných odpadů). Jedním z klíčových ponaučení úspěchu tohoto 
seskupení bylo, že se soustředilo na akce, kde mohlo být rychle dosaženo 
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shody ve sporných otázkách, a tak znemožnilo protichůdným názorům 
a zájmům proces koordinace zastavit. 

Nicméně, ať je organizační uspořádání jakékoliv, stále ještě bude 
potřeba „povzbuzovat“ kooperativní chování (nebo přinejmenším chování 
informované o dopadech rozhodnutí) uvnitř a mezi orgány/politickými 
subjekty. Existuje několik nestrukturálních mechanismů, které to 
umožňují, a to:

- zakotvení kooperativních opatření do zákonů (např. požadavek, 
aby developeři a místní správy konzultovali a spolupracovali se 
sektory vodního hospodářství a životního prostředí s cílem vytvořit 
- s ohledem na životní prostředí - vývojové trendy s nízkými vstupy);

- požadavek, aby všechny veřejné nebo soukromé investice, které 
ovlivňují koloběh vody podléhaly CBA (cost-benefit analysis = analýza
nákladů a užitků) a hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA);

- nutnost získat stavební povolení nebo souhlas týkající se nenarušení 
životního prostředí dříve než se uskuteční zábor půdy nebo budou 
realizovány investice, týkající se vody;

- realizace hypotečního rozvoje nebo poplatků za znečištění, 
jak u veřejných, tak u soukromých subjektů, které by sloužily 
k financování infrastruktury, snížení míry rizik nebo ke kompenzaci
těch, kdo jsou nepříznivě ovlivněni;

- přímé pobídky a „odměny“ za kooperaci (Davies, 2004);
- vytváření a odměňování týmů z jiných úřadů tak, aby rozvíjely 

komplementárnost a hledaly nové způsoby práce (Bardach, 1998);
- budování meziagenturní databáze nebo jiných mechanismů ke 

zlepšení informačních toků.

Je známo, že existují jurisdikce, kde by jakákoliv podobná opatření byla 
jednoduše ignorována nebo obcházena, nebo kde prostě chybí lidská 
kapacita na to, aby vytvořila možnost využití těchto nástrojů.

Ačkoliv jsou případy, kdy ke kooperativní činnosti došlo bez vývoje 
některých forem procesu strategického plánování (případ San Marcos-
Cajamarca je jedním z nich), existují důvody věřit, že pokusy o podporu 
kooperace budou nejúčinnější, pokud budou realizovány uvnitř 
strategického kontextu s jasnou vizí toho, jaké jsou záměry a cíle. Takový 
proces strategického plánování by neusiloval o vytvoření neměnného 
generálního plánu měst (příliš mnoho jich leží na místech vývojem 
míjených), ale byl by pokračujícím a iteračním procesem, podchycujícím 
změny potřeb, technologií a kapacit. V mnoha zemích by bylo 
zapotřebí, aby byl proces plánování spojen s účastí všech a byl natolik 
transparentní, aby vyvolával oddanost cílům a odpovědnost za pokrok. Je 
zřejmé, že tento proces je často velmi obtížný, zvláště tehdy, mají-li města 
značně různorodé sociální složení a velký počet dílčích místních správ se 
zcela odlišnými kompetencemi, kapacitami a rozpočty.
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ástroje IWRM budou nepochybně zahrnovat ty, o nichž jsme 
se už dříve zmínili, jež souvisejí s integrací a koordinací. V této 
kapitole bude pozornost soustředěna na dva předměty, a to:

• soubor nástrojů (často nazývaný politický soubor), potřebný 
k dosažení specifických veřejných cílů;

• význam zavedení do praxe současně s určením, zda takové nástroje 
jsou používané způsobem, který umožňuje splnění cílů veřejné 
politiky a je slučitelný s IWRM.

Není záměrem zabývat se detaily určitých politických nástrojů, z nichž 
většina je v literatuře dostatečně popsána, včetně GWP‘s Tool Box.

Nástroje nebo politické prostředky, dostupné na různé úrovni řízení 
a kontroly se liší, ale vztahy mezi nástroji a institucionální soustavou 
nejsou jednoduché a přímočaré, částečně proto, že neexistuje jediný 
produkt či služba, související s vodou, k jehož poskytování by nástroje 
mohly sloužit, ani jeden jediný cíl, kterého má být jejich prostřednictvím 
dosaženo. Kromě toho se dostupné nástroje budou v různých zemích 
lišit, v závislosti např. na hydrologických podmínkách, ústavním 
uspořádání, kulturních standardech i schopnostech lidí. Navíc, nástroje 
teoreticky dostupné nemusí být v praxi použitelné nebo může být jejich 
účinnost omezena, nebudou-li podporovány rozhodnutími a zkušenostmi 
z realizace jinde v systému.

Dokonce, vezmeme-li si například jednoduchou službu - zásobování 
vodou ve městech - a velmi zjednodušený pohled na manažerské 
cíle, přichází v úvahu velké množství potenciálních nástrojů, a jejich 
seznam nemusí být konečný (Tab. 1). Jak zdůrazňuje v diskusi o DSM 
- jako součásti přístupu k IWRM - UN Habitat (2003), „strategie potřeb 
by měla být schopna vyhovět rozmanitým cílům, stejně tak jako jiné 
aspekty IWRM, relativní důležitost těchto cílů je specifická“. Jak DSM tak
IWRM by měly být samozřejmě schopné sloužit rozmanitým cílům. Ale 
plánování mnoha cílů rozvoje je komplexní úkol. Existence příliš mnoha, 
ne nezbytně kompatibilních cílů, může jednoduše zastavit jakoukoliv 
skutečnou aktivitu. K dosažení pokroku může být nevyhnutelné cíle 
zjednodušit a stanovit jejich prioritu v různých časových horizontech. 
Mimoto, ke zvládnutí rozmanitých cílů je nezbytné vyvinout soubor 
nástrojů, které budou typicky vyžadovat koordinovanou činnost na 
různých institucionálních úrovních a s jednotlivými zúčastněnými mimo 
rámec vodního hospodářství.

8. Nástroje vodohospodářské politiky a jejich 
  zavádění do praxe
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Úroveň Cíl Nástroje

Domácnost/
Komunita

Zachování dodávek Recyklace v domácnosti / v továrně

Sběr dešťové vody

Zboží dlouhodobé spotřeby vhodné pro dosažení úspory vody

Zabezpečení základních
potřeb

Malé komunální vodohospodářské sítě

Autorizovaní soukromí poskytovatelé služeb

Obec/město Udržení dodávek/
přerozdělení dodávek

Údržba sítě a kontrola úniků vody

Plánované opětovné použití

Duální distribuční síť (pitná, užitková)

Tarify odvozené z nákladů a měření vody

Dodatečná zařízení pro využití vody

Zlepšení zdraví a základní 
potřeby

Cílené dotace

Výchova k hygieně vody

Pomocné zásobování pro dosud nepokryté části obce

Odstranění omezení zásobování z důsledku vlastnictví půdy

Prevence infiltrace znečištění do zdrojů vody

Nárůst investic Tarify odvozené z nákladů

Zlepšení výběru poplatků

Zlepšení provozní účinnosti

Omezení nezákonných přípojek

Ochrana zdrojů a kvality Řízení odběru podzemní vody

dodávek

Kontrola úniku-zavádění omezení

Ochranná pásma zdrojů

Kontrola znečištění průmyslovým / domácím odpadem

Povodí Rozšíření dodávek Nákup vody proti proudu či práv k likvidaci odpadu

Nákup služeb na ochranu povodí

Rozšíření dodávek a
ochrana kvality dodávek

Projekty na rozšíření zásob vody 

(přehrady, obohacování podzemních zdrojů)

Regulace využívání půdy

Regulace přítoku odpadních a přívalových vod

Zavedení poplatků za znečištění

Přerozdělení dodávek Regulace množství odebírané vody

Stanovení ceny surové vody

Zavedení obchodování s vodou

Zavedení konzultace/řešení sporů

Regionální státní správa Rozšíření výkonu Monitorování, porovnání výkonnosti, publicita

Podpora schopností/zvyšování úrovně lidských zdrojů

Zajištění veřejných finančních zdrojů

Konzultace a řešení sporů mezi vodou a využíváním půdy

Národní vláda Stanovení priority cílů Stanovení politických principů pro rozdělní využívání půdy a vody

Stanovení regulačního rámce

Monitorování na regionální úrovni a na úrovni povodí

Tabulka 1: Zásobování měst vodou – rozhodovací úroveň, cíle a nástroje
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Uveďme jeden jednoduchý příklad pouhých dvou cílů, kdy vlády mohou 
chtít zlepšit jak provozní účinnost městských veřejných služeb, tak 
také uspokojit potřeby, v současné době na zásobování nepřipojeného, 
převážně chudého městského obyvatelstva. Často se předpokládá, že 
rostoucí - náklady odrážející - tarify a vyšší produktivita služeb zvýší tok 
kapitálu a dostupné dodávky vody, a tak dovolí rozšíření služeb. Tento 
předpoklad může být správný, ale existují také další možné varianty.

• Městská správa může jednoduše použít dodatečný výnos 
k financování vysoce prospěšných, politicky výhodných projektů,
které nemají žádnou souvislost s  potřebami chudých.

• Národní vlády mohou chápat zlepšené finanční podmínky veřejných
služeb jako příležitost k omezení podpory investic ze strany státu.

• Veřejné služby (obecní i soukromé) už nebudou nijak motivovány, aby 
rozšířily své sítě, převýší-li zahrnuté náklady ceny, které jsou chudí 
ochotni a schopni platit.

• Dodavatelům může být zákonem zakázáno poskytování služeb 
obyvatelům, kteří se na území usídlili nelegálně.

Jestliže vlády přidělí službám pro městskou chudinu vysokou prioritu, 
potom budou muset přijmout další kroky, jako například:
- požadavek vydělení rozpočtu na vodní hospodářství z celkového 

rozpočtu města;
- poskytování cílených dotací, které by veřejným službám umožnily 

„sloužit“ chudým zákazníkům jak je tomu v Chile - viz. Příklad 5 (Peña 
a kol., 2004);

- poskytování přímých sociálních dávek chudým na úhradu části plateb 
za zásobování službami (World Bank, 2005);

- požadavek, aby smlouvou vázaní poskytovatelé veřejných služeb 
rozšířily pokrytí a křížově dotované služby pro chudé;

- změnu právního postavení nelegálně usídlených obyvatel.

Podobně, podíváme-li se na odkanalizování a čištění odpadních vod 
ve městech, bude zapotřebí soubor politických nástrojů, aby mohly být 
splněny Rozvojové cíle přelomu tisíciletí (Millenium Development Goals), 
a na snaze o jejich dosažení se musí podílet účastníci na všech stupních 
státní správy. Pracovní skupina pro zásobování vodou a odkanalizování 
2005 (Task Force on Water and Sanitation 2005) navrhla pět možných 
politických a plánovacích alternativ:

- reforma pozemkového vlastnictví,
- sociální marketing a vzdělávání,
- spolupráce s občanskými sdruženími,
- reforma regulace (převážně zrušení příliš přísných technických 

norem),
- inovační technologie.
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Příklad 5
Cenová tvorba plně pokrývající náklady a cílené dotace - 
případ Chile

Zkušenost s dodávkami vody a odkanalizováním v Chile je 
zajímavá v mnoha ohledech:
1. nebyla provázena trendem decentralizace městských úřadů;
2. rozvinula se schopná národní ekonomika a regulační systém 

pro životní prostředí;
3. zapojení soukromého sektoru se zvýšilo;
4. byla vyzkoušena politika plné úhrady nákladů s poskytováním 

cílených dotací.

To také jasně ilustruje význam makroekonomické politiky - 
nesouvisející s vodou - při ovlivňování institucionálního uspořádání, 
nástrojů managementu a výkonnosti odvětví.

National Water Supply and Sewerage Service (SENDOS) byl 
založen v roce 1977. Jeho úkolem byla jednak odpovědnost 
za provoz a údržbu městských služeb souvisejících s vodou, 
a rovněž za řízení již existujících, veřejně fungujících společností. 
SENDOS postupně reformoval tarifní metody tak, aby bylo 
dosaženo samofinancování provozních a investičních nákladů
a odstraněny křížové dotace spotřebitelských skupin a regionů. Ke 
konci reformního procesu byly v r. 1989 poprvé zavedeny cílené 
dotace. V roce 1990 byl SENDOS nahrazen Superintendency of 
Water and Sanitation (SISS) a provozní funkce byly odděleny od 
monitorování a regulace. SISS byl odpovědný za regulaci, zatímco 
poskytovateli služeb byly většinou veřejné společnosti. Regulace 
- pomocí „modelového“ chování firem - použila formu komparativní
konkurence k tomu, aby výkon firmy zvýšila. Došlo hlavně ke
zvýšení pokrytí službami, ale čištění odpadních vod nebylo 
dostatečné a vyvolalo zdravotní problémy a problémy v životním 
prostředí. Politické rozhodnutí čištění rozšířit značně zvýšilo 
potřebu kapitálu v odvětví (asi 2 miliardy USD) a bylo hlavním 
důvodem pro postupnou privatizaci veřejných společností, počínaje 
r. 1998 (více než 77 % městských oblastí je dnes zásobováno 
soukromými společnostmi). K privatizaci by nemohlo dojít bez 
součinnosti dobře nastaveného a fungujícího regulačního systému, 
který byl provázen legislativním posílením práv spotřebitelů.
 
Ačkoliv byl souhlas veřejnosti s přijetím cen plně kryjících náklady 
ovlivněn řadou faktorů, včetně stavu národního hospodářství, 
existence programu cílených dotací sehrála nepochybně svou 
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Z tohoto výčtu je zřejmě věcí místní správy pouze spolupráce 
s občanskými sdruženími, pracujícími po boku nevládních organizací 
nebo společenských skupin. Sociální marketing a vzdělávací kampaně 
mohou vést k vytvoření požadovaných a účinných rozhodnutí 
v domácnostech nebo na úrovni komunit, budou-li koordinovány, 
nejlépe prostřednictvím institucí na vyšší úrovni. Reformy pozemkového 
vlastnictví a regulačního systému budou záležitostí národní vlády či 
regionálních správ, zatímco sponzorování výzkumu inovačních technologií 
a přenosu technologií bude přicházet v úvahu na úrovni národní 
vlády s mezinárodní spoluprací. Jde o to, že politické cíle mohou být 
pravděpodobně splněny pouze tehdy, existují-li jasné strategické přístupy 
a taktiky, vyvíjené a realizované ve vzájemném souladu.

Rozhodující součástí každého souboru politických nástrojů musí být 
opatření, zabývající se otázkou kapitálové dostupnosti, včetně vhodných 
finančních nástrojů a sdílení nákladů. Ačkoliv v případě kanalizačních
sítí vnitřní (soukromý) - externí (veřejný) model použitý v Orangi (Příklad 
3) poskytl jedno řešení sdílení finančních nákladů v rámci města,
nesplnil však apel zajištění kontroly znečištění mimo odkanalizovanou 
oblast. V Karáčí tedy, systémy v distriktu Orangi - spolu s většinou 
dalších kanalizačních sítí - vypouštějí neupravené odpadní vody do 
přírodních odvodňovacích kanálů ve městě, a následně do moře, 
se všemi průvodními zdravotními a ekonomickými ztrátami (Channa 
a Moora, 2004). V mnoha dnes rozvinutých zemích se na dodávky vody, 
hromadnou kanalizaci a čištění odpadních vod dlouho pohlíželo jako na 
veřejné zboží, značně dotované z veřejných daní. Jen relativně nedávno 
došlo k posunu, a na jednotlivých domácnostech je nyní požadováno, aby 
se podílely na úhradě celkových nákladů nebo alespoň jejich významném 

úlohu. Výdaje na základní služby u domácností nejnižších 
příjmových skupin představují značný podíl jejich celkových výdajů 
a ceny plně kryjící náklady zahrnují zpětné přerozdělení reálného 
příjmu, pokud se nejchudším nepomůže. Dotace od státu projdou 
obecním systémem, který identifikuje nejnižší příjmové skupiny
a částečně uhradí jejich měsíční poplatky za dodávku pitné vody 
a odvod a čištění vod odpadních. Částečná úhrada zabraňuje 
použití dotací na jiné účely. K dosažení cíle zajištění lepších 
podmínek pro chudé je nutné, aby výše státních dotací reflektovala
růst cen. Jak počet dotovaných lidí, tak průměrná hodnota každé 
platby časem podstatně vzrostly. Klíčovým úkolem jakéhokoliv 
systému dotací je zajistit, aby se dotace skutečně dostaly k těm 
nejchudším. To je zcela jistě i uváděný příklad z r. 1998, kdy 60 % 
celkových výdajů směřovalo do dvou nejnižších příjmových skupin.

Zdroj: Peña, Lurashi a Vanenzuela, 2004-5
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podílu. Jinými slovy, v průběhu času došlo k posunu použitých finančních
nástrojů a rozvržení nákladů jako reakce na posun v ochotě či schopnosti 
jednotlivců za služby platit. Takový přístup je dnes důležitý v rozvojových 
zemích, jak je vidět z případové studie v Chile. Vezmeme-l v úvahu akutní 
omezení kapitálu, před kterým stojí vlády států, bude financování ze
státního rozpočtu zásadní k dosažení Rozvojových cílů přelomu tisíciletí 
ve většině rozvojových zemí. Teoreticky by příspěvky státu měly být 
určeny pro chudé a/nebo na ty části služeb souvisejících s vodou, které 
mají jasné prvky veřejného zboží, jako je kontrola znečištění, zdravotní 
výchova nebo hospodaření v povodí.

Nyní se budeme věnovat metodám zavádění do praxe a cílům IWRM. Je 
zřejmé, že existuje relativně málo nástrojů řízení hospodaření s vodou 
ve městech, které by byly automaticky slučitelné s cíly IWRM, rozhodně 
některé cíle (efektivita, spravedlivost a udržitelnost životního prostředí) 
nejsou nepochybně navzájem kompatibilní. Skutečnost, že poskytovatel 
služeb používá nástroj uvedený v Souboru nástrojů (ToolBox) nebo 
v příručce DSM technik neznamená, že je vybrán jako postup IWRM. 
O jednom příkladu jsme se již zmínili při diskusi o souborech nástrojů, 
potřebných k tomu, aby byly použity vhodné sazby a provozní praktiky 
slučitelné se spravedlivostí a zajištěním služeb pro chudé. To ukazuje, že 
nástroje řízení poptávky, které mohou mít rozhodující úlohu při zavádění 
přístupů IWRM, nemusí být využívány způsoby, které jsou slučitelné 
se souhrnnými cíly IWRM. Jedním z problémů nástrojů DSM, které 
používají princip hospodářských trhů je, že jejich necitlivé použití může 
vést k zanedbání jak sociální spravedlivosti tak udržitelnosti životního 
prostředí, nejsou-li přijata opatření ke zmírnění podobných opomenutí, 
jako tomu bylo v Chile. Filosofie IWRM je o rovnováze cílů, a té nelze
dosáhnout výhradně nástroji určenými k tomu, aby uspokojily jen jeden 
jediný cíl.

Je samozřejmostí, že používání souboru nástrojů na místě, které 
vyžaduje koordinovanou činnost několika různých aktérů, je mnohem 
obtížnější než použití nástroje na úrovni správy města nebo při řízení 
veřejných služeb. Podobně, vyvažování cílů a stanovení jejich priorit jsou 
- i uvnitř jedné organizace - obtížné úkoly. Jsou však ještě obtížnější, 
když selhání při uspokojení jednotlivého cíle je dáváno za vinu přímo 
určité skupině. Potom se dosažení cíle stává rozhodující „misí“ a vše 
ostatní je podružné. Vyvažování cílů je ještě problematičtější, jestliže se 
týká běžných zákazníků veřejných služeb či místních voličů, kteří jsou 
nuceni, aby nesli přenesené náklady jen kvůli tomu, aby snížili náklady 
odběratelů na jiných územích či v jiném časovém rámci. Tyto problémy 
jsou demonstrovány na případové studii z Chennai v Indii (Příklad 6). 
Ta jasně ukazuje, že nástroj, jež za správných okolností může procesu 
IWRM napomoci, může být realizován způsoby, které jsou neslučitelné se 
základními kritérii udržitelnosti.
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Příklad 6
Chennai - Přesun vody z venkova do města

Vodní právo nebo obchodování s právem užití vody může 
být důležitým nástrojem IWRM ke zlepšení efektivity zdrojů, 
přerozdělením disponibilních zásob pro hodnotnější účely. 
Nicméně obchodování může mít významné vedlejší účinky, které 
- jsou-li zanedbány - mohou způsobit, že zahrnuté sociální výdaje 
převýší osobní přínosy, což nemá dobrý vliv na ekonomiku jako 
celek. Obchodování v Chennai má vážné společenské důsledky 
a dopady na životní prostředí, které nebyly při rozhodování brány 
v úvahu.

Chennai, hlavní město Tamil Nadu a čtvrté největší město Indie, 
trpí problémem akutního nedostatku vody, který je způsoben 
jak vodním režimem, tak praktikami minulého managementu. 
Oblast je závislá na „neplánovatelném a nepředvídatelném“ 
severovýchodním monzunu. Říční systém jediné významnější řeky 
Cauvery, což je dvěma sousedními státy sdílená řeka, pramenící 
v Kamatace, je předmětem vážného sporu o sdílení vod, který 
v současné době čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Město 
si přisvojilo mnohé z ploch se starými zásobníky, které tradičně 
sloužily pro sběr vody při monzunových deštích, zásoby vody byly 
intenzivně čerpány, postupně vyprázdněny, zasoleny a znečištěny. 
Přečerpávání zásob podzemní vody (jak městským dodavatelem 
Metrowater, tak soukromými firmami) nadále pokračuje, navzdory
existenci kontroly čerpaného množství a její regulace firmou
Metrowater.
 
Aby bylo možné nějak vyřešit situaci v zásobování, koupila 
firma Metrowater vodní práva a připravila další zdroje ve větší
vzdálenosti od města. Zcela nedávno magistrát i Metrowater 
schválily řadu opatření řízení poptávky:
• byl spuštěn program pro zjišťování ztrát v síti, ale 

v neobnovených částech sítě jsou ztráty i nadále vysoké;
• ve velkých průmyslových odvětvích dochází k recyklaci 

odpadní vody, a ta je znovu využita především při chlazení 
a jako procesní voda;

• společenské vzdělávací programy podporují ochranu přírody;
• pro veškeré stavby byl zaveden povinný sběr dešťové vody, 

aby pomohl doplnění zvodní.

Metrowater budoval po dlouhou dobu vlastní studny, aby z nich 
čerpal podzemní vodu. Některé z nich však již nemohou být 
užívány, díky zasolení půdy až do vzdálenosti 8 km od pobřeží. 
Z důvodu omezení investičních nákladů a nezbytnosti rychlé 
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reakce na potřeby zásobování, se společnost obrátila také na 
vlastníky soukromých studní (převážně zemědělce), a navrhla jim 
možnost smlouvy o dodávkách. Společnost nyní vyhlásila veřejnou 
soutěž a poptává dodávky od majitelů soukromých studní za 
konkrétní cenu, která byla upravena tak, aby byl dosažen potřebný 
stupeň zásobování. Vzhledem k vysoké poptávce, prodali svá roční 
užívací práva nejen stávající vlastníci studní, ale byly vyhloubeny 
studně nové, speciálně za účelem prodeje vody. Kromě odběratelů 
vody ve městech měly z tohoto obchodu profit i další dvě skupiny,
a to majitelé nákladních cisteren a zemědělci vlastnící půdu, kteří 
vodu prodali. Nicméně jsou zde i ti, co prohráli - venkované bez 
půdy, kteří už nebudou dále zaměstnáni, všichni zemědělci, kteří 
se rozhodli neprodat a všichni dřívější uživatelé podzemních vod 
pro domácí nebo komerční účely. Ke ztrátám u dvou posledně 
jmenovaných skupin došlo kvůli nevyhnutelnému poklesu 
hladiny podzemních vod, kvůli konkurenčnímu přečerpávání 
a zvýšení nákladů na čerpání. Za posledních 20 let se hladina 
podzemní vody snížila o 18 – 24 metrů a rozsáhlé oblasti čelí 
stálému problému průniku slaných vod. Metrowater má možnost 
se přesunout, když již nelze dále čerpat, ale zasolení cenných, 
společně vlastněných zdrojů zůstává. Žádná regulace obchodování 
s vodou ani žádné mechanismy pro kompenzaci třetí strany 
ovlivněné obchodem neexistují, výsledek nemusí být efektivní 
a jistě není ani nestranný, ani udržitelný.

Zdroj: Appasamy, 2005; Raju, 2004

Je potřeba poukázat na to, že ani vytvoření organizací pověřených 
implementací IWRM, nemusí proběhnout způsobem slučitelným se 
společensko-ekonomickými cíly a cíly ochrany životního prostředí IWRM. 
Mnohé bude záviset na typu vzniklé organizace, profesionální zdatnosti 
personálu a způsobech, jakými bude organizace řešit interakce všech 
zainteresovaných. Jestliže např. organizace správy povodí (RBO) je 
založena jako agentura pro rozvoj zdrojů, obsazena inženýry, potom 
její výstupy nemusí vyhovovat jak požadavku distribuční spravedlivost 
tak trvalé udržitelnosti životního prostředí, tj. cílům IWRM. Na druhé 
straně, je-li agentura založena jako organizace na ochranu životního 
prostředí, obsazena vědci z oboru životního prostředí a regulace 
znečištění, pak sociální spravedlivost a rozvojové cíle IWRM mohou 
být opomíjeny. Alternativně, je-li RBO vytvořena v první řadě jako fórum 
pro vyjednávání všech zainteresovaných, pak výsledek by mohl být ten, 
že nebude dosaženo ničeho, s výjimkou posílení obrany obhajovaných 
vlastních zájmů. Jak zdůrazňuje GWP TEC (2004): „Existují řada příkladů 
organizací správy povodí, které se neosvědčily. Například čínské Komise 
pro správu povodí (Basin Management Committees), které jsou zaměřeny 
pouze na zavlažování“.
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xistuje potřeba přístupu IWRM při správě měst, a to proto, 
aby došlo ke snížení externalit a alternativních nákladů 
(nákladů na ušlé příležitosti), které vznikají v nejednotných 
systémech řízení, a aby bylo zajištěno poskytování služeb na 

udržitelné úrovni. Rámec IWRM pro rozhodovací proces nevyžaduje 
nutně reorganizaci správy ve velkém a vytvoření dodavatelských firem,
zajišťujících velký počet služeb, teoreticky schopných „internalizování“ 
veškerých externalit a maximalizace úspory nákladů. To také 
nepředpokládá vytvoření direktivních systémů rozhodování, které by 
pravděpodobně nebyly dostatečně vnímavé a citlivé k neustále se značně 
měnící sociální a ekonomické situaci v celé městské aglomeraci. Wright 
(2005) - v souvislosti se systémem kanalizace ve městech - uvádí: „Na 
integrovanou dodávku služeb ve městech je nejlépe pohlížet v kontextu 
všech jednotlivých dodávek veškerých služeb ve městě, to je přístup, 
který zaručuje, že při dodávce každé služby budou učiněny kroky 
k zajištění, aby nový rozvoj byl v souladu s ostatními stávajícími službami, 
či s těmi, které jsou navrhovány“.

Zatímco IWRM přístup je skutečně rámcem pro myšlení nejen na úrovni 
města, ale přímo řízení celé hierarchie vodního hospodářství, myšlenky 
je třeba přeměnit na činy. Ty postupně posunou systémy dodávek služeb 
souvisejících s vodou a správu měst obecně k účinnější, spravedlivější 
a udržitelnější formě. IWRM není rychlý, přesně definovaný proces.
Neexistují žádná jednoduchá řešení problémů vodního hospodářství 
ve městech. V průběhu let byly zakořeněny neudržitelné, neúčinné 
a nespravedlivé praktiky, a bude nevyhnutelně trvat dlouho, než dojde ke 
změnám politických, kulturních a odborných postojů a chování.

Ačkoliv služby ve městech, související s vodou, jsou nyní považovány za 
typicky lokální záležitost, přístup IWRM zřetelně ukazuje, že na ně nelze 
nahlížet jako na výhradně lokální záležitost, danou řadou vzájemných 
závislostí sociálního a hmotného systému, na které je třeba se zaměřit. 
I když funkce lokálního zásobování mohou být přiměřené tomu, aby 
dovolily zásobování orientované na poptávku, větší transparentnost 
a odpovědnost, vyšší složky státní správy se své odpovědnosti zříci 
nemohou. Existují takové řídící a kontrolní funkce, které nemohou 
- nebo by neměly - být praktikovány na místní úrovni. Je značně 
nepravděpodobné, že pro politický směr, stanovení strategického rámce, 
alokaci kapitálových a vodních zdrojů, regulaci ekonomiky a životního 
prostředí, by nejnižší vhodná úroveň řízení byla na lokální nebo dokonce 
městské úrovni. Nikdo nepředstírá, že přístup IWRM je snadný, ale 
k řízení již není dále možné přistupovat bez zvažování dalších možných 
alternativ.

9.  Závěry
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