


�� Nedostatek pitnNedostatek pitnéé vody vody ––
celosvcelosvěětový probltový probléém.m.

�� ZemZeměě je nazývje nazýváána na 
modrou planetou a je to modrou planetou a je to 
prpráávvěě voda, ktervoda, kteráá jjíí
modrou barvu modrou barvu 
proppropůůjjččuje. uje. 

�� HledHledáá--li se ve vesmli se ve vesmííru ru 
žživot, hledivot, hledáá se voda.se voda.



�� KolobKoloběěh vody je nejmohutnh vody je nejmohutněějjšíší lláátkový cyklus tkový cyklus 
na Zemi.na Zemi.

�� KaKažždorodoroččnněě jjíím projde pm projde přřibliibližžnněě 500 bilion500 bilionůů
tun. Jen 2,6 % tohoto objemu ptun. Jen 2,6 % tohoto objemu přředstavuje sladkedstavuje sladkáá
voda.voda.



15 Fakt15 Faktůů o vodo voděě

1.1,1 miliardy lid1.1,1 miliardy lidíí v v 
rozvojových zemrozvojových zemíích ch 
nemnemáá dostatedostateččný pný přříístup stup 
k vodk voděě a 2,6 miliardy lida 2,6 miliardy lidíí
chybchybíí alespoalespoňň zzáákladnkladníí
hygienickhygienickéé podmpodmíínky .nky .



2. Za posledn2. Za posledníích 10 let ch 10 let 
zemzemřřelo na prelo na průůjmovjmováá
onemocnonemocněěnníí vvííce dce děěttíí, , 
nenežž kolik kolik ččinily veinily vešškerkeréé
lidsklidskéé ztrztrááty v ty v 
ozbrojených konfliktech  ozbrojených konfliktech  
od konce 2. svod konce 2. svěětovtovéé
vváálky.lky.



3. Polovina l3. Polovina lůžůžek v nemocnicek v nemocnicíích po celch po celéém svm svěěttěě je je 
zaplnzaplněěna pacienty, ktena pacienty, kteřříí trptrpíí nemocemi souvisejnemocemi souvisejííccíí se se 
ššpatnou kvalitou vody.patnou kvalitou vody.



4. Ka4. Kažždý den umdý den umíírráá na na 
prprůůjmovjmováá onemocnonemocněěnníí
1,8 milionu lid1,8 milionu lidíí;;
88%v88%vššech prech průůjmových jmových 
nemocnemocíí je pje přřipisovipisovááno no 
doddodáávkvkáám nekvalitnm nekvalitníí
vody, nvody, níízkzkéé úúrovni  rovni  
sanitsanitáárnrníího vybavenho vybaveníí a a 
nedostatenedostateččnnéé hygienhygieněě..



5. 500 milion5. 500 milionůů lidlidíí je ohroje ohrožženo zeno záánněětem spojivek, a v tem spojivek, a v 
ddůůsledku toho msledku toho můžůže být postie být postižženo slepotou aeno slepotou ažž 146 146 
milionmilionůů lidlidíí. Tato onemocn. Tato onemocněěnníí úúzce souviszce souvisíí s s 
nedostatenedostateččným mytným mytíím oblim obliččeje, eje, ččasto v dasto v důůsledku sledku 
nedostatku blnedostatku blíízkých zdrojzkých zdrojůů neznezáávadnvadnéé vody.vody.



7. Ka7. Kažždý rok zemdý rok zemřře 1,3e 1,3

milionu lidmilionu lidíí na malna maláárii, rii, 

90 % z90 % z nich jsou dnich jsou děětiti

mladmladšíší ppěěti let.ti let.



8. Pr8. Průůmměěrnrnáá vzdvzdáálenost, lenost, 
kterou muskterou musíí žženy eny 
vv Africe a Asii ujAfrice a Asii ujíít, aby t, aby 
nabraly vodu, je nabraly vodu, je ššest est 
kilometrkilometrůů..



9. Odhadem 25 % lid9. Odhadem 25 % lidíí
zz mměěst vst v rozvojových rozvojových 
zemzemíích nakupuje vodu ch nakupuje vodu 
od obchodnod obchodnííkkůů za za 
mnohem vymnohem vyššíšší cenu cenu 
nenežž vodu z vodovodu. vodu z vodovodu. 
VV nněěkterých pkterých přříípadech padech 
za cenu, kterza cenu, kteráá
ppřředstavuje vedstavuje vííce nece nežž
ččtvrtinu ptvrtinu přřííjmjmůů jejich jejich 
domdomáácnosti.cnosti.



10. 10. ČČlovlověěk k žžijijííccíí
vv rozvojovrozvojovéé zemi zemi 
spotspotřřebuje za den ebuje za den 
vv prprůůmměěru tru téémměřěř 10 10 
litrlitrůů vody. Prvody. Průůmměěrnrnáá
spotspotřřeba vody ve Velkeba vody ve Velkéé
BritBritáánii nii ččininíí 135 litr135 litrůů za za 
den a osobu. Prden a osobu. Průůmměěrný rný 
AmeriAmeriččan spotan spotřřebuje ebuje 
denndenněě 375 a375 ažž 660 litr660 litrůů..



11. Z11. Záásoby vody se snisoby vody se snižžujujíí, , 
zatzatíímco poptmco poptáávka vka 
dramaticky roste dramaticky roste 
neudrneudržžitelným itelným 
tempem. Otempem. Oččekekáávváá se, se, 
žže ve v ppřříšíšttíích 20 letech ch 20 letech 
prprůůmměěrnrnáá celosvcelosvěětovtováá
zzáásoba vody na osobu soba vody na osobu 
klesne o celou tklesne o celou třřetinu.etinu.



12. Odhady hovo12. Odhady hovořříí o tom, o tom, 
žže 90 % odpadne 90 % odpadníích ch 
vod vvod v rozvojových rozvojových 
ststáátech je vypoutech je vypouššttěěno no 
bez jakýchkoli bez jakýchkoli úúprav prav 
rovnou do rovnou do řřek a dalek a dalšíších ch 
vodnvodníích tokch tokůů..



13. Ka13. Kažždý dolar vynalodý dolar vynaložžený ený 
na dostupnost vody a na dostupnost vody a 
hygienu umohygienu umožžnníí uuššetetřřit it 
vv prprůůmměěru osm dolarru osm dolarůů
ddííky niky nižžšíším výdajm výdajůům a m a 
vyvyššíšší produktivitproduktivitěě..



14. Lid14. Lidéé vv subsaharsksubsaharskéé
Africe strAfrice stráávvíí kakažždý rok dý rok 
nabnabíírráánníím vody 40 m vody 40 
miliard hodin, comiliard hodin, cožž je je 
doba, kterdoba, kteráá se rovnse rovnáá
pracovnpracovníí dobdoběě vvííce nece nežž
19 milion19 milionůů
zamzaměěstnancstnancůů
pracujpracujííccíích na plný ch na plný 
úúvazek.vazek.



15. Spot15. Spotřřeba vody na eba vody na 
zavlazavlažžovováánníí se od roku se od roku 
1960 zvý1960 zvýššila o 60 %. Asi 70 ila o 60 %. Asi 70 
% ve% vešškerkeréé dostupndostupnéé sladksladkéé
vody se vyuvody se využžíívváá pro pro 
zemzeměědděělsklskéé zavlazavlažžovováánníí. . 
BohuBohužžel, kvel, kvůůli li 
neefektivnneefektivníím zavlam zavlažžovacovacíím m 
systsystéémmůům, zejmm, zejmééna na 
vv rozvojových zemrozvojových zemíích, se ch, se 
60 % t60 % tééto vody ztratto vody ztratíí
odpaodpařřovováánníím, pm, přříípadnpadněě se se 
vracvracíí do do řřek ek čči zi záásobnsobnííkkůů
podzemnpodzemníí vody.vody.


