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Water means different things to
different people.
Co pro koho znamená „voda“
v období vodního blahobytu…?
-

-

všudypřítomnou samozřejmost,
pro každého z nás, pod rouškou blahobytu, znamená
něco jiného,
radost, rekreace, smutek, povodně, sucho, nejednotnost,
názorová polarizace společnosti – akumulace vody x přírodě
blízká opatření,
COVID - 19,
spolupráce různých obrů – společný cíl,
a co vodohospodáři…?

věk – profese – geopolitická situace – geografická lokalizace – sociální postavení

Water means different things to
different people.
Co znamená „voda“ pro vodohospodáře…?
Každodenní plnění jejich povinností a poslání:
-

pečovat o udržitelnost a ochranu vodních zdrojů,
spravovat vodní toky a související vodní díla,
zajišťovat plynulé zásobování pitnou vodou, odkanalizování a
čištění odpadních vod,
zajišťovat vodohospodářský investiční rozvoj,
zapojovat výzkum, koncepční činnost a plánování,
na základě odbornosti spolupracovat na směrování a tvorbě
vodohospodářské legislativy.

Význam vody a vodního hospodářství

Přestože vodohospodáři trvale a efektivně zajišťují
uvedené hlavní úkoly, vnímáme většinou jejich práci
jako „samozřejmost“, a
…význam vody a vodního hospodářství si
uvědomujeme teprve ve chvíli, kdy nám voda začne
chybět, nebo je jí přespříliš….
Zkušeností posledních 20 let je, že veřejnost, politici i
media více vnímají vodní hospodářství až
v krizových situacích - povodní (zejména období 1997
– 2013) nebo nedávného období sucha (2015 – 2020)

Spotřeba vody… dříve a při COVIDu
mírný nárůst denní spotřeby, celkový pokles 2020 i letos,
zejména ve velkých městech…
Spotřeba vody
v České republice

Průměrné denní
hodnoty (v litrech)

WC

22

Osobní hygiena, sprchování

32

Praní, úklid

13

Příprava jídla, mytí nádobí

8

Mytí rukou
Zalévání

5

Pití

2

Ostatní

3

Celkem

89

4

Spotřeba vody - vodní stopa
Vodní stopa (množství vody použité k výrobě 1 kg potravin)
Potravina

Průměrné světová vodní stopa
(v litrech)

Jablko, hruška
Hovězí maso

700
15 500

Vepřové maso

4 800
1 300
5 000
3 900
24 000
900
3 400
250

Chléb
Sýr
Kuře
Čokoláda
Kukuřice
Rýže
Brambory
Víno 1 sklenice 125 ml

120

Výhled do budoucna…
Hlavní prioritou ČR je zajistit dostatečné zdroje vody pro
obyvatele i pro klíčové sektory našeho hospodářství, včetně
opatření podporující zadržování vody v krajině.
K tomu je nutné (zejména v prohlubujícím se období sucha)
maximálně zadržovat omezené vodní zdroje a efektivně s nimi
hospodařit, zejména
akumulací vody v nádržích (i výstavbou nových VN)
efektivním využíváním vodárenských a vodohospodářských
soustav, včetně jejich rozšiřování, propojování a trvalé
obnovy,
zadržování vody v krajině,
zlepšením hospodaření se srážkovými vodami…

Děkuji za pozornost
2021 – Valuing Water

Hodnota vody…?
Ta nejvyšší!

ŽIVOT…

