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ANOTACE 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vodních zdrojů v ČR a ve světě. 

Toto téma je v dnešní době velmi aktuální. Antropogenní činnost je hlavní příčinou 

globálního oteplování, s čímž souvisí hrozby v podobě sucha a povodní. Dalším 

negativním důsledkem je vyčerpávání vodních zdrojů. Vodními zdroji je plýtváno a jsou 

využívány ve všech sférách lidské populace; domácnost, zemědělství a průmysl.  

Kvůli nedostatku přírodních vodních zdrojů se lidstvo stále častěji potýká 

s environmentální migrací a vodními válkami. Konflikty, které se stále více objevují, jsou 

zapříčiněny také růstem populace a znečištěním vody. V určitých částech světa nemají  

na úpravu vody stále vyspělé technologie, což způsobuje různá onemocnění,  

na která umírají denně tisíce lidí. V současné době se již lidstvo zabývá otázkou 

alternativních vodních zdrojů, které by v budoucnosti měly nahrazovat přírodní vodní 

zdroje. Jedná se o odsolování mořské vody. Tento způsob úpravy pro získání sladké vody 

je již v mnoha zemích aktuálním tématem. 

Klíčová slova: nedostatek přírodních vodních zdrojů, antropogenní činnost, 

alternativní zdroje 

SUMMARY 

My bachelor thesis is focused on problems with water resources in the Czech 

Republic and around the world as it is nowadays a very discussed topic. Anthropogenic 

activity is the main cause of global warming. It is related to the possible threats of water 

drynesss periods and floods. Moreover, water resources are bering wasted, yet they are 

used in most areas of human interest: household, agriculture and industry. Natural water 

resource deficiency can by one of the main reasons of the war for water and environmental 

migration. Furthermore the exponential trend of the population growth cause water 

pollution. In certain parts of the World, the water filtration technologies are not developed, 

which can cause evolution of illnesses and death of tens of thousands people every day.  

In this moment the mankind is looking for alternative water resources. One of them is a sea 

water desalination, which became very popular in many countries in past few years. 

Key words: natural water resource deficiency, anthropogenic activity, alternative 

water resource 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Voda. To je déšť, sníh, led. To jsou moře, oceány i ledovce. Je ve vzduchu, na zemi  

i pod ní. Staví lidem bariéry, ale dokáže je i bourat. Umí být přítěží, ale mnohem více 

pomocníkem. Voda je mnohým organismům domovem, ale domovy i bere. Nespoutaný 

živel, bez nějž by však nebylo života na Zemi, který ji provází od jejího vzniku. 

Voda je základní látkou na Zemi. Nachází se ve všech organismech a rostlinách, 

které ji potřebují ke svému životu, a je součástí všech procesů, které příroda denně 

vykonává.  

Člověk se neustále vyvíjí a technicky zdokonaluje. Vlivem postupující civilizace si 

však začal uvědomovat, že ovlivňuje velmi negativně přírodu a ničí něco, co nám bylo 

dáno. Jeho činy neprospívají v mnohém ani lidstvu samému; výkyvy počasí, kterým se 

organismus špatně přizpůsobuje, onemocnění různého původu. Dalšími negativními 

příčinami je zasaženo životní prostředí, které se v dané lokalitě nachází  

a klimatické podmínky. Každá země je jinak technologicky vyspělá, což souvisí s úpravou 

vodních zdrojů a následným využitím. V nevyspělých zemích a na územích, která jsou 

vystavena tropickým teplotám, se jako největším problémem jeví přístup k vodě a její 

nedostatek, samotná voda je zhoršené kvality. Lidé mají omezené množství pitné vody,  

což se odráží i na jejich zdravotním stavu.  Ve vyspělých zemích je tomu právě naopak. 

Průmysl, zemědělství, velká spotřeba energie, to všechno jsou aspekty, které si nárokují 

obrovské množství spotřeby vody. Lidem je dosud umožňováno plýtvat s vodou,  

avšak již si uvědomují, že voda není nevyčerpatelná a zdroje nekonečné.  

V úvodní části své práce se zabývám obecným rozdělením vodních zdrojů na celé 

Zemi, poté následuje podrobné rozdělení dle kontinentů. Další hlavní kapitola je věnována 

vyhodnocení skutečným dostupným údajům o spotřebě vody na světě, v Evropě a v České 

republice. V následující kapitole jsou řešeny hlavní problémy související s nedostatkem 

přírodních vodních zdrojů. V závěrečné kapitole se zaobírám alternativními vodními 

zdroji. 

Cílem bakalářské práce je zaměřit se na problematiku nedostatku přírodních 

vodních zdrojů, získat povědomí o příčinách, jež se podepsaly na této problematice  

a následných důsledcích s nimi spojených.  
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2 VODA NA ZEMI 

2.1 Obecné informace 

Voda je chemická sloučenina. Skládá se z vodíku a kyslíku v  poměru počtu  

atomů 2:1. Atom kyslíku a vodíku má společný elektronový pár, a proto mezi nimi vzniká 

kovalentní vazba. Tato chemická složka se může objevovat ve skupenství plynném (pára), 

kapalném (voda) a pevném (led).  

Voda v přírodě je součástí koloběhu - atmosférická voda dopadá na zemský povrch, 

část je odpařována a část prosakuje do horninového podloží, kde se sjednotí s vodou 

podzemní. Podzemní voda částečně vyvěrá ve formě pramene a odtéká dále s vodami 

povrchovými. Vody povrchové odtékají do moří a oceánů. Voda z moří a oceánů se 

dostává zpět do atmosféry následkem odpařování, kde za určitých podmínek kondenzuje  

a mění se opět na atmosférické srážky, viz obrázek 1 (Malý, 2006).  

 

Obrázek 1 -  Koloběh vody 

(Rozdělení zásob vody ve světě,  2015) 

Člověk je bezpochyby závislý na vodě, potřebuje ji nejen jako součást potravy  

a k hygienickým účelům, ale také i k různým každodenním činnostem. Pitná voda musí 

splňovat podmínky kvalitativní. Podpovrchové i podzemní vody jsou jejími zdroji.  

Jak již bylo uvedeno, používá se i ke každodenním činnostem, např. v zemědělství  

a průmyslu. Zde se užívá voda provozní, jejíž jakost odpovídá využití (mytí, chlazení). 
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Před použitím je však nutno tuto vodu upravit, k čemuž slouží jednotlivé metody úpravy, 

které se vyhodnocují na základě toho, pro jaký účel má být voda upravovaná. Voda je 

důležitou součástí životního prostředí (Malý, 2006). 

2.2 Zásoby vody  

Hydrosféra zahrnuje veškerou vodní hmotu, která se nachází na zemském povrchu, 

pod povrchem země a v atmosféře. Podzemní voda (do hloubky do 800 m) je součástí 

oběhu vody na Zemi. Voda se obecně rozděluje na sladkou a slanou. V atmosféře se 

vyskytuje voda, která se podílí na hydrologickém cyklu (výpar, srážky). Z celkové plochy 

povrchu Země tvoří oceány 510 mil.km
2
, moře 360,7 mil.km

2
 (70,7 %) a pevnina  

149,3 mil.km
2
 (29,3 %). Voda a souše nejsou rozděleny rovnoměrně (Zásoba vody  

na Zemi, 2016). Oceány a okrajová moře jsou součástí světových oceánu, v nichž je  

1 338 mil.km
2
 vody. Na pevnině jsou celkové zásoby nižší, jedná se o 47, 9 mil.km

2
, 

z čehož je 35 mil.km
2
 sladké vody. Největší zásoby sladké vody jsou v pevninských 

ledovcích (24 mil.km
2
), v podpovrchové vodě (23, 7 mil.km

2
) a v jezerech a řekách  

(13,5 mil.km
2
), viz obrázek 2 a tabulka 1 (Voda na Zemi, 2014).   

, 

Obrázek 2 - Rozdělení zásob vody na Zemi 

(Rozdělení zásob vody ve světě, 2015) 
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Tabulka 1 - Podrobné rozdělení vodních zdrojů ve světě 

(vypracováno podle: Rozdělení zásob vody ve světě, 2015) 

Vodní zdroj 
Objem vody 

[km
3
] 

Procento 

sladké 

vody [%] 

Procento  

z celkového 

objemu 

vody [%] 

Vody v oceánech, 

mořích a zálivech 
1 338 000 000  --- 96,5 

Vody v ledových 

příkrovech, 

ledovcích a věčném 

sněhu 

24 064 000 68,700 1,74 

Podzemní voda 23 400 000 ---  1,7 

    Sladká voda 10 530 000 30,100 0,76 

    Slaná voda 12 870 000 ---  0,94 

Půdní vlhkost 16 500 0,050 0,001 

Suchozemský led, 

věčné zmrzlá půda 
300 000 0,860 0,022 

Jezera 176 400 ---  0,013 

    Sladká  91 000 0,260 0,007 

    Slaná 85 400 ---  0,006 

Voda v atmosféře 12 900 0,040 0,001 

Voda v bažinách 11 470 0,030 0,008 

Voda v řekách 2 120 0,006 0,0002 

Voda v rostlinách 1 120 0,003 0,0001 

Celkový objem vody 1 386 000 000 ---  100 

 

2.2.1 Voda v atmosféře 

Voda se obvykle vyskytuje ve třech skupenstvích. Zařazuje se zde plynné 

skupenství jako vodní pára po odpaření. Dále se vyskytuje ve formě kapaliny, jedná se  

o atmosférické srážky a ve formě pevné látky, což je sníh a led. Struktura vody je tedy 

závislá na jejím stavu (Water in the Atmosphere, 2011). Srážky mohou být vertikální  

a horizontální. Horizontální srážky jsou následkem změn tlaku a teploty, které jsou 

ovlivněny prouděním vzduchu, při kterých se vzduch sytí vodními párami. Po nasycení 

začínají vodní kapky kondenzovat kolem tzv. kondenzačních jader, kterými jsou prachové 
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částice různorodého původu. Kapky, které se tímto procesem vytvoří, mají nepatrnou 

velikost a udržují se v ovzduší jako oblaka. S rostoucí kondenzací se jejich velikost 

zvětšuje, a poté padají jako déšť k zemi. Při kondenzaci za teploty pod bodem mrazu se 

vyskytují v ovzduší pevné částice ledu. Při ochlazení vzduchu pod rosný bod vznikají 

horizontální srážky při zemském povrchu (např. na předmětech a rostlinstvu). Jedná se  

o rosu, mlhu, jinovatku, námrazu či ledovku (Šilar, 1996).  

2.2.2 Ledovce 

Ledovce jsou tvořeny napadaným sněhem, který zůstává na jednom místě.  

Postupně je stlačován a transformuje se do ledu. Tento proces je mnoholetý. Ledovce se 

dokáží pohybovat. Rychlost pohybu je však ovlivněna masivností ledovce a v závislosti  

na rychlosti průtoku v daném místě.  

V současné době ledovce zabírají asi 10 % celkové světové rozlohy,  

přičemž většina z nich se nachází v polárních oblastech (Antarktida, Grónsko). Ledovce si  

lze představit jako pozůstatky z doby ledové, kdy led pokrýval téměř 32 % půdy  

a 30 % oceánů (All about glaciers, 2015). 

2.2.3 Oceány a moře 

Moře a oceány tvoří 72 % povrchu naší planety, viz obrázek 3. Největším oceánem 

je Tichý, jehož plocha činí 178,8 mil.km
2
. Je to nejhlubší a nejbouřlivější oceán. Je 

charakteristický přírodními katastrofami; tajfuny, hurikány či tsunami. Obsahuje polovinu 

mořské vody Země. Druhým největším oceánem je Atlantský, který svou polohou – mezi 

Evropou, Afrikou a Amerikou - se řadí mezi „nejživější“ v souvislosti s lodní dopravou. 

Jeho plocha činí 108,5 mil.km
2
. Indický oceán zabírá svou plochou 75 mil.km

2
. Jižní 

ledový oceán, známý i jako Antarktický oceán, má 20,33 mil.km
2
 a oficiálně je uznáván  

až od roku 2000. Nejmenší je Severní ledový oceán s plochou 16, 4 mil.km
2
 (Syruček). 
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Obrázek 3 - Rozložení oceánů 

(Základy oceánografie, 2014) 

2.2.4 Povrchová voda 

Povrchové vodní zdroje, řeky, potoky, rybníky a nádrže, jsou důležité  

pro každodenní život.  Lidstvo je tedy závislé na pravidelném přísunu vody. Voda je 

využívána ve všech oblastech souvisejících s lidskou činností; v zemědělství, energetice,  

těžkém průmyslu a domácnostech (Surface Water Use in the United States, 2015). 

2.2.5 Podzemní voda 

Podzemní voda je definována jako voda, která se nachází pod zemským povrchem. 

Voda se zdržuje v dostupných prostorech mezi částicemi a pohybuje se ve směru 

nejmenšího tlaku. Představuje asi 20 % sladké vody na zemi. Schopnost půdy akumulovat 

vodu závisí na dvou hlavních faktorech, a to je pórovitost a propustnost. Pórovitost 

umožňuje proudění vody otevřenými póry gravitační silou. Propustnost je důležitá 

vlastnost pro pohyb vody pod zemí (What is Groundwater?, 2016). 
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3 ROZDĚLENÍ VODNÍCH ZDROJŮ DLE KONTINENTŮ 

Na světě je 6 kontinentů; Afrika, Asie, Amerika, Evropa, Asie a Antarktida. Voda 

se rozděluje nerovnoměrně. Povrchová voda tvoří jen necelé 1 % vody na pevninách. Její 

zásoby jsou rozmanité na jednotlivých kontinentech i v jejich dílčích regionech. Značným 

nedostatkem vody trpí část Afriky, Blízkého východu, Středního východu, území  

na západu USA a více než ¾ plochy Austrálie. Např. na každého obyvatele Islandu připadá 

přes 674 000 m
3
 vody ročně. Vynikající podmínky má i Kanada, Norsko – 112 000 

m
3
/obyv., Švédsko a Finsko. Naproti tomu např. stát Kuwait nemá prakticky žádnou 

sladkou vodu. V ČR připadá na každého obyvatele asi 1 500 m
3
 vody. Podobně je na tom  

i sousední Německo (1 300 m
3
/obyv.) a Maďarsko (600 m

3
/obyv.). V současné době trpí 

asi 2 miliardy lidí žijících v 80 státech chronickým nedostatkem vody. K nezávadné pitné 

vodě nemá přístup asi 1, 2 miliardy lidí (Je voda globálním problémem lidstva?).  

Na obrázcích 4, 5 a 6 jsou viditelné vodní zdroje na jednotlivých kontinentech 

v km
3
.  

 

Obrázek 4 - Zásoby mokřadů, jezer a řek na jednotlivých kontinentech 

(vypracováno podle: Freshwater resources, 2008) 
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Obrázek 5 - Podzemní voda na jednotlivých kontinentech 

(vypracováno podle: Freshwater resources, 2008) 

 

 

Obrázek 6 - Ledovce na jednotlivých kontinentech 

(vypracováno podle: Freshwater resources, 2008) 

 

Obrázek 7 ukazuje grafické znázornění obnovitelných zdrojů vody. Jedná se 

celkem o 54 994 km
3
, které jsou rozděleny dle kontinentů. Údaje zahrnují sladkou  

i podzemní vodu. Lze vyčíst, že největší zásoby se nacházejí v Jižní Americe –  

17 139,7 km
3
 a nejmenší jsou v Oceánii – 1 669,30 km

3
.  
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Obrázek 7 - Obnovitelné vodní zdroje 

(vypracováno podle: Total renewable freshwater supply by continent) 

3.1 Hydrologická bilance 

Hydrologická bilance se sestavuje pro jednotlivá povodí či dokonce státy. Základní 

veličiny rozdělujeme dle prvků hydrologické bilance na dva typy. Jedná se o veličiny, 

které mají rozměr toků (srážky, výpar, základní odtok) a veličiny, které mají rozměr zásob 

(sněhová pokrývka, podzemní voda či voda v tocích). Dle rozdělení je zřejmé, že všechny 

prvky lze s přesností změřit či určit. Pro zjednodušenou bilanci se v rámci povodí využívá 

vzorce:             , kde  

Hs…celková výška srážek (mm); 

Ho…celková výška odtoku (mm); 

Hv…celková výška výparu (mm); 

R…změna výšky zásob v povodí (mm) (Frajer). 

Na obrázku 8 je viditelné porovnání množství úhrnu srážek, a s tím související 

odtok a evaporace, na jednotlivých kontinentech. Lze vyčíst, že nejvíce srážek a odtoku 

povrchových vod se vyskytuje v Asii. Naopak nejmenších hodnot dosahuje Austrálie.  
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Obrázek 8 - Povrchové vody světa 

(vypracováno podle: Global Freshwater Use, 2000) 
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4 VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Lidské aktivity nejrůznějšího typu zapříčiňují změny kvalitativních  

a kvantitativních charakteristik všech složek prostředí. Dlouhodobé trendy ve znečišťování 

zachycují stav v řádech vyšších jednotek než desítek let. Souvisejí především  

s ekonomickým vývojem dané oblasti, rozvojem nových technologií a civilizační „explozí“ 

(Braniš, 2009).  

Důsledkem je:  

 globální oteplování Země; 

 vyčerpávání vodních zdrojů. 

4.1 Globální oteplování  

Globální oteplování, změna klimatu, se projevuje zvýšením teploty na planetě 

Země. Je ovlivněno především antropogenní činnosti. Jedná se o spalování fosilních paliv 

jako je uhlí, ropa, zemní plyn, dále také vypalování pastvin, deštných pralesů (vytváření 

plantáží). Důsledkem těchto aktivit se dostává nadměrné množství oxidu uhličitého (CO2)  

do ovzduší, tedy atmosféry (Global Warming Causes, 2011).  

Změna klimatu je dnes velmi diskutované téma. Ledovce tají, zvyšují se teploty, 

průměrná hladina moří stoupá. Lze tedy předpokládat, že tyto globální změny budou 

pokračovat, a že povedou k častým přírodním katastrofám, se kterými se setkáváme  

již dnes. Jedná se např. o záplavy a o období sucha, které jsou již v dnešní době častější  

a intenzivnější. Následky budou negativní jak pro přírodu, tak i pro hospodářství,  

a také ovlivní naše zdraví. Globální teplota se zvýšila přibližně o 0,8 °C za posledních  

150 let, a nadále se zvyšuje. Při překročení 2 °C se zvýší riziko nebezpečných změn,  

které velmi naruší ekosystém (Climate change, 2016). 

Důsledky těchto změn zahrnují zvýšenou teplotu v mořském ekosystému,  

které negativně ovlivňuje teplotní rozdíly vodní vrstvy. Dále se postupně zmenšují 

výstupní proudy živin, snižuje se pH a tají ledy. Ekosystémy středomořského typu  

na změny reagují velmi citlivě, z tohoto důvodu zvýšené teploty a sucha podporují vznik 

pouští a pastvin. V tropických oblastech se jedná o přirozeně vyskytující se požáry. 

Živočichové v tundře a na horách budou situaci v budoucnosti řešit migrací (Biodiversity, 

2007). 
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Měnící se klima vyvolává kritické problémy se zdravím. Je vyvoláno mnoho 

onemocnění, vytvářejí se noví škůdci a patogeny. Nezranitelnější skupinou jsou děti  

a starší lidé, kteří jsou více náchylní na stále rychlejší a znatelnější změnu životního 

prostředí, kdy jsou vystaveni zvýšenému riziku zdravotních negativních dopadů díky 

současnému stavu životního prostředí (Climate change and human health, 2015). 

Environmentální důsledky, jako jsou tedy změny srážek, vyvolávají záplavy či období 

sucha, dále extrémní vedra, hurikány a zhoršení kvality ovzduší, což ovlivňuje fyzické, 

sociální a psychické zdraví lidí. Například výkyvy ve srážkách vytvářejí změny v dostatku 

či nedostatku množství vody (Health impacts of climate change, 2015). 

4.1.1 Sucho 

Sucho je charakterizováno jako období, kdy je nedostatek srážek. Je definováno 

v závislosti na průměrném množství srážek. Způsobuje řadu problémů; jedná se  

o nedostatek pitné vody a škodě na úrodě. Tyto účinky mohou vést k ničivým katastrofám, 

zejména k hladomoru, nucené migraci v postižených oblastech a dále konfliktům ohledně 

zbývajících vodních zdrojů (Drought, 2016). Nejvíce je zasaženo životní prostředí, oblast 

sociální a ekonomická. Do oblasti sociální se řadí zdravotní problémy spojené s nízkými 

průtoky a špatnou kvalitou vody, dále problémy spojené s prachem (tzn. alergie), ztráty  

na lidském životě, hrozba pro veřejnou bezpečnost spojenou se zvýšeným počtem lesních 

požárů. Sucho má také vliv na životní prostředí mnoha způsoby. Rostliny a zvířata jsou 

závislé na vodě, stejně jako lidé. Dále se do této složky řadí migrace volně žijících 

živočichů, nižší hladina vody v nádržích (jezer, rybníků), ztráta mokřadů, větrné a vodní 

eroze půdy, špatná kvalita půdy. Mezi ekonomické dopady patří ty, které stojí člověka 

peníze. Zařazují se sem např., zvýšené náklady farmářů na krmení či vodu pro svá zvířata  

a zavlažování. Dále jsou ohrožené pracovní pozice v dřevařském průmyslu kvůli ničivým 

požárům lesů, zdražení potravin, atd. (Types of Drought Impacts, 2016). 

4.1.2 Povodně 

Povodeň je definována jako událost, která je následkem přívalových  

nebo dlouhotrvajících dešťů. Je způsobena nadměrným táním sněhu, nasáklou půdou  

či hromaděním ledových ker, nedostatečností kanalizačního systému či nadbytkem 

zpevněných ploch. Rozlišují se tři typy povodní; bleskové, klasické a zvláštní. Bleskové 

vznikají během několika minut (hodin) při dlouhotrvajících intenzivních srážkách. Jsou 
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tvořeny směsí bahna, kamenů a naplavenin. Dalším typem jsou klasické povodně,  

které jsou charakteristické tím, že koryto řeky není schopno vstřebat masu vody, a ta se 

poté vylévá z břehů do okolí. Zvláštní povodně jsou typické narušením hráze vodního díla 

(přehrada, rybník). Rychlost vody při povodních ohrožuje životy, zdraví, životní prostředí 

a majetek (Povodně, 2016).  

Výskyt povodní je na území České republiky značně nepravidelný.  

Podle historických hydrologických záznamů byly velké povodně relativně často ve druhé 

polovině 19. století. Výskyt povodňové vlny pozvolna ustával, v druhé polovině 20. století 

byl výskyt regionálních povodní poměrně vzácný. Až na konci století došlo na území 

České republiky k několika ničivým povodním (zvláště povodně v červenci 1997, které se 

řadí svým rozsahem a důsledky k největším povodním 20. století) (Ďurčíková, 2010).  

4.2 Vyčerpávání vodních zdrojů 

Lidé žijí v domnění, že s vodou není potřeba nakládat udržitelným způsobem. 

Většina zásob vody však není pro lidskou spotřebu dostupná. V určitých částech 

zeměkoule je voda čím dál vzácnější. Plní dvě základní funkce – podmínku života 

(životodárná služba) a ekonomickou funkci (kulturní a zásobovací služba). Krize vodních 

zdrojů má zatím regionální rozsah, týká se především rozvojových států. Jedná se  

o Jihoafrickou republiku, sever Afriky, Pákistán a země na Blízkém východě, které trpí 

akutním nedostatkem vody. Mnoho důkazů o tom, že v určitých regionech lidé překročili 

hranici využívání vodních zdrojů, jsou dohledatelné již v dnešní době. Nejznatelnějším 

ukazatelem je přetěžování podzemní vody v okolí měst a v zemědělských oblastech.   

Česká republika se řadí mezi země s relativním dostatkem vody. Všechny její 

významnější toky odvádějí vodu na území sousedních států, a proto je ČR závislá  

na atmosférických srážkách. Řada současných výzkumů poukazuje na to, že voda  

ve střední Evropě bude ubývat a výrazné změny přijdou už v roce 2050. Tato fakta souvisí 

s růstem populace a jejich nároků na dostupnost vody. Hlavním problémem bude zajištění 

bezpečných dodávek pitné vody a zachování vodních ekosystému (Hák, 2014). 
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5 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Program Organizace spojených národů pro životní prostředí (United Nations 

Environment Programme – UNEP) vznikl v roce 1972. Nachází se v hlavním městě 

Nairobi v úřadovně OSN -  stát Keňa. Jeho hlavní úkol spočívá v podpoře mezinárodní 

spolupráce v oblasti životního prostředí, dále v řízení environmentálních programů OSN, 

ve sledování stavu životního prostředí, v navrhování globálních a regionálních řešení 

nejvýznamnějších environmentálních problémů, v podpoře rozvoje výzkumu a v zajištění 

výměny a šíření informací o životním prostředí. UNEP odpovídá za environmentální 

stránku udržitelného rozvoje a propojení s jeho ekonomickou a sociální dimenzí.  

Pod hlavičkou UNEP fungují a sjednávají se důležité mezinárodní smlouvy v oblasti 

životního prostředí (Program OSN pro životní prostředí (UNEP), 2015). Evropská 

hospodářská komise OSN (EHK OSN) řeší problémy týkající se kvality a množství vody. 

Zařazuje se zde zatížení vody škodlivými látkami, dále nepřiměřené využívání vodních 

zdrojů, nebezpečí sucha a povodní. Řešení těchto negativních záležitostí je komplikované 

tím, že mají vliv na národní a mezinárodní úroveň. Většina hlavních řek (až 150) a větších 

jezer (50) na území EHK OSN tvoří hranice mezi několika státy nebo je křižuje.  

20 evropských zemí je závislých na vodních zdrojích sousedních států. V těchto oblastech 

je nutná spolupráce při uplatňování efektivních řešení využívání vodních zdrojů. Proto byla 

v zájmu posílení spolupráce na dvoustranných i vícestranných úrovních otevřena k podpisu 

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer. „V rámci 

aktivit souvisejících s implementací Úmluvy o vodách, ve snaze řešit nejzávažnější 

mezinárodní problémy s dopadem na stav vod a jejich ekosystémů a na lidské zdraví, byly 

připraveny dva další smluvní dokumenty. Protokol o vodě a zdraví ve spolupráci se 

Světovou zdravotnickou organizací a Protokol o civilní odpovědnosti za škody způsobené 

průmyslovými haváriemi na vodách přesahujících hranice států, připravený ve spolupráci 

s aktivitami Úmluvy o průmyslových haváriích. Česká republika byla jedním z prvních 

států, které ratifikovaly Protokol o vodě a zdraví. Co se týče Protokolu o civilní 

odpovědnosti, jeho ratifikaci v České republice zatím brání legislativní prostředí,  

které není na přijetí tohoto protokolu připraveno“ (Spolupráce v rámci EHK OSN, 2015). 
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6 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Vodní hospodářství je velmi rozdílné v různých státech světa, proto je velice těžké 

ho definovat. Obecně se jedná o soubor opatření, který slouží k ochraně proti škodlivým 

účinkům vody (záplavy), ke zkoumání a k rozvoji vodních zdrojů pro potřeby společnosti 

s ohledem na životní prostředí.  

Do složek vodního hospodářství patří péče o vodní zdroje, zásobování 

obyvatelstva, průmyslu a zemědělství pitnou a užitkovou vodou, dále ochrana  

před povodněmi, stokování obcí, ochrana lázeňských a minerálních vod, péče o rekreační 

vodní plochy, vodní hospodářství skládek a odpadů (Frajer).  

6.1 Etapy ve vývoji VH 

Z hlediska stupně vývoje se rozděluje na čtyři etapy:  

I. etapa: řadí se do období, kdy k zabezpečení potřeb obyvatelstva stačily pouze 

přirozené vodní zdroje. Vodní zdroje byly tedy dostatečné k pokrytí nízkých potřeb 

společnosti – svět do počátku 20. století. Dále v této fázi byly jen země velmi bohaté  

na vodní zdroje (např. Norsko), nebo země se stále nízkou potřebou vody, které ovšem 

byly postačující.  

II. etapa: potřeba vody se neustále zvyšovala a přirozené vodní zdroje  

již nebyly dostačující k uspokojení poptávky; vzniklo tedy odvětví vodního hospodářství. 

Vodohospodářství mělo za úkol zajišťovat i dostatek vody pro rozvíjející se průmyslovou 

potřebu (v ČR polovina 20. století).  

III. etapa: ukvapená spotřeba vody ve II. etapě byla brzy důsledkem znečištění 

toku. III. etapu lze tedy charakterizovat jako ukončení extenzivního rozvoje vodního 

hospodářství. Projevovalo se zvýšení podílu cirkulace vody, jejímž následkem bylo 

zbrzdění nárůstu potřeby vody a snižování množství odpadních vod (či koncentrace 

znečištění). Nejdůležitějším stanoviskem byla ochrana před znečištěním a zajišťování 

intenzivního využívání vodních zdrojů v celém povodí.  

IV. etapa: vodní hospodářství se nachází v této etapě ve své současné době. Je 

charakterizována řízeným rozdělováním vodních zdrojů mezi povodími a k převodům 
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zdrojů do povodí s jejich nedostatkem. Největší důraz je kladen na ochranu vodních zdrojů 

a životního prostředí (Beran, 2009). 

6.2 Vodní hospodářství v ČR 

Vodní hospodářství v České republice se řadí mezi významné obory s dlouholetou 

tradicí. Mezi jeho nejdůležitější úkoly patří zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 

zmírnění následků extrémních jevů počasí (sucho, povodně). Ministerstvo zemědělství 

zabezpečuje prostřednictvím státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí 

Labe, Povodí Ohře, Povodí Odry a státního podniku Lesy ČR správu vodních toků  

a vodních děl. U činnosti úseku vodního hospodářství je důležitá např. koncepční  

a metodická činnost, oblast vodovodů a kanalizací, vodohospodářská a dotační politika 

státu, plánování využití vodních zdrojů, osvětová činnost.  

 Poloha ČR, která je v „srdci“ Evropy, předurčuje vztah území k evropské říční síti. 

Dlouholetá tradice a vysoká úroveň vodního hospodářství je dána polohou země,  

ze které většina vody ve vodních tocích odtéká mimo naše území. Českou republikou 

procházejí hranice povodí významných evropských řek; Labe, Odra a Dunaj. Území je 

rozčleněno podle odtoku vod do Severního, Baltského a Černého moře. Rozvodnice mezi 

povodími Labe, Odry a Dunaje se setkávají v hydrograficky významném bodě, který leží 

na vrchu Klepý v pohoří Králického Sněžníku. Páteřními toky jsou Labe s Vltavou,  

které se nachází v Čechách, dále Morava s Dyjí (jižní Morava) a Odra s Opavou (sever 

Moravy a Slezsko).  

Působnost ústředního správního orgánu je zajišťována čtyřmi ministerstvy. 

Nejdůležitější z nich je Ministerstvo zemědělství. Státní podniky významných a menších 

vodních toků a vodních děl se starají o správu staveb a cca 94 % délek vodních toků.  

Na 6 % se podílejí obce, správy národních parků a úřady vojenských újezdů. 

„V organizační struktuře Ministerstva zemědělství je za oblast vodního 

hospodářství odpovědný úsek vodního hospodářství. V současné době tvoří úsek čtyři 

odbory v rámci sekce vodního hospodářství, které se věnují hlavně činnostem související 

s vodohospodářskou politikou rezortu, státní správou a správou povodí, informačními 

systémy, státní dotační politikou ve vztahu k vodnímu hospodářství, bezpečností vodních 

děl, protipovodňovou problematikou, plánováním v oblasti vod a v neposlední řadě je také 
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úsek věcným gestorem podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ 

(Voda, 2015). 

6.2.1 Podnebí 

Podnebí na území České republiky je mírné, přechodné mezi oceánským  

a kontinentálním s typickým střídáním 4 ročních období, které je charakteristické   

pro celou střední Evropu. Pro tento typ podnebí je také typické západní proudění 

s převahou západních větrů a poměrně značné srážky. Kontinentální a přímořské podnebí 

se mísí. Přímořský vliv se projevuje hlavně v Čechách, Morava a Slezsko je ovlivňováno 

kontinentálním podnebím. Velký význam má také nadmořská výška a rozmanitý reliéf. 

Průměrná roční teplota se v ČR pohybuje okolo 5,5 °C až 9 °C. Nejchladnějším měsícem 

v roce je leden, v tomto období klesne teplota v nížinách pod 0 °C. Naopak nejteplejším 

měsícem v roce je červen, kdy teplota je v průměru o 20 °C vyšší (Klima České republiky, 

2015).  

6.2.2 Vodní bilance – 2015 

„Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. 

Hydrologická bilance porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, 

území nebo vodního útvaru za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává 

požadavky na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod  

s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich 

ekologického stavu. Obsah vodní bilance a způsob jejího sestavení stanoví Ministerstvo 

zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou“ (Předpis  

254/2001 Sb., 2015). 

V souladu s novelou zákona o vodách (vodní zákon) č. 150/2010 Sb.,  

která s platností od 1. 8. 2010 mění zákon č. 254/2001 Sb., je hydrologická bilance 

zpracována pro 10 dílčích povodí. Jedná se o:  

 dílčí povodí Horního a středního Labe; 

 dílčí povodí Horní Vltavy; 

 dílčí povodí Berounky; 

 dílčí povodí Dolní Vltavy; 

 dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe; 
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 dílčí povodí Horní Odry; 

 dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry; 

 dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu; 

 dílčí povodí Dyje; 

 dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje, viz obrázek 9.  

 

Obrázek 9 - Vodstvo ČR 

(Vodstvo ČR) 

Území České republiky zasáhlo v roce 2015 významné období sucha. Srážkový 

deficit se začal projevovat už od února a pokračoval až do jarních měsíců. Deficit srážek 

byl příčinou přítomností tlakových výší a s ním spojených front. Na začátku léta byla 

krajina vyschlá a postupně se zhoršovaly vlny veder. Z důvodu rozložení tlakových útvarů 

se do střední Evropy nedostával dostatečně vlhký mořský a oceánský vzduch. Frontální 

systémy neměly dostatečnou vlhkost. Druhá polovina srpna je označována jako doba  

před příchodem několikadenních intenzivnějších srážek, které přechodně zlepšily situace 

v půdě a částečně na vodních tocích. Stav sucha bohužel neukončily. V průměru  

od 1. 1. do 31. 8. 2015 spadlo na území České republiky 353 mm srážek, což je 

v porovnání s rokem 1961 druhý nejnižší srážkový úhrn za uvedené období (nižší úhrn byl 

zaregistrován v roce 2003 – 335 mm).  Extrémní projevy se vyskytly i v podobě zmenšení 

průtoků vodních toků, jednalo se především o střední a nižší polohy.  
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6.2.2.1 Teplotní charakteristika 

Výskyt nadnormální teploty a nízký úhrn srážek byl zaznamenán již koncem roku 

2014. Průměrná měsíční teplota se nad normálem období pohybovalo od září 2014  

do ledna 2015. Listopad 2014, s odchylkou od normálu 3,1 °C, byl teplotně nadnormální, 

prosinec s odchylkou 2,5 °C silně nadnormální.  

Průměrná teplota v letních měsících (červen – srpen) dosáhla 19,2 °C, což se řadí 

mezi nejteplejší léto od roku 1961. Červen s průměrnou měsíční teplotou 16,1 °C byl 

teplotně normální, následoval však velmi teplý červenec a srpen. Červenec,  

jehož průměrná měsíční teplota činila 20,2 °C, byl teplotně silně nadnormální oproti rokům 

1981 – 2010 (tedy o 2,4 °C více). Teplotně mimořádně nadnormální srpen, průměrná 

teplota činila 21,3 °C, byl o 4,0 °C vyšší než normál. Průměrné teploty pro jednotlivé kraje 

jsou viditelné na obrázku 10. Největší odchylka červencové teploty od normálu (2,8 °C) je 

viditelná v kraji Vysočina, kde byla velmi vysoká i odchylka průměrné teploty od normálu 

v srpnu (4,2 °C). Největší odchylka srpnové teploty od normálu nastala v Středočeském  

a Královehradeckém kraji (4,3 °C) (Vyhodnocení sucha na území České republiky  

v roce 2015, 2015). 

 

Obrázek 10 - Průměrná měsíční teplota pro červen – srpen 2015 v jednotlivých krajích ČR 

(Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015, 2015) 
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6.2.2.2 Minimální průtoky povrchových vod 

Výskyt minimálních průtoků ve vodních tocích je závislý na deficitu srážek  

a postupně se snižujícími zásobami vody v povodí. Toky s přirozeným hydrologickým 

režimem jsou spojeny s odtokem ze zásob podzemních vod. V zimním období se 

minimální průtoky objevují se zápornými teplotami, dojde tedy k částečnému či úplnému 

zámrzu vodního toku. Ve většině sledovaných profilů průtok Q355 klesl pod svou úroveň, 

který je považován za limit sucha. Jedná se průtok, který je v dlouhodobém průměru 

dosažen nebo překročen po dobu 355 dní v roce. Při dalším zmenšování průtoků, jde  

o hodnoty 364 denního průtoku a nižších, se může jednat o hydrologické sucho. Tato 

skutečnost vedla ke klesání hladin vodních toků vlivem zvýšeného výparu z krajiny.  

Na mnohých tocích se tak postupně průtoky dostaly i pod úroveň 364 denního průtoku. 

V řadě menších profilů bylo pozorovatelné dokonce i vyschnutí některých toků,  

viz tabulka 2. Hydrologické sucho bylo na většině vodních toků krátkodobě přerušeno 

srážkovou epizodou v polovině srpna (Vyhodnocení sucha na území České republiky  

v roce 2015, 2015). 

Tabulka 2 - Přehled profilů, kde bylo zjištěno vyschnutí pro rok 2015 

(vypracováno podle: Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015, 2015) 

Tok Profil 
Plocha 

povodí 

[km
2
] 

Datum 
Průtok Q 

[m
3
s

-1
] 

Rokytenka Žamberk 59,7 13.8. 0 

Žejbro Vrbatův Kostelec 49, 1  14. 8.  0 

Brzina Hrachov 133, 3  10. 8. 0 

Úterský potok Trpísty 297, 2  14. 8.  0 

Lomnický potok Pila 60, 2  13. 8.  0 

6.2.2.3 Sněhové zásoby 

Poslední dvě zimní sezóny, před suchem roku 2015, byly pod hranici normálu  

z hlediska sněhových zásob. Současně však byly obě tyto zimní sezóny teplotně 

nadprůměrné.  

Zimní období 2013/2014 bylo výrazně podprůměrné ve všech výškových polohách. 

Zásoby vody akumulované sněhem byly ve sledovaných povodích nízké.  
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Ve středních a nižších polohách se sněhová pokrývka vyskytovala jen minimálně  

a na velmi krátké období. Na celém území ČR činil objem vody v měsíci prosinci  

ze sněhové pokrývky 0,62 mld.m
3
, což mělo znatelné negativní důsledky pro doplňování 

podzemních vod. Jednalo se tak o nejchudší zimu od roku 1970. V roce 2014/2015 byly 

zásoby menší hlavně ve středních a nižších polohách. Maximum sněhových zásob bylo 

dosahující objemu 1,42 mld.m
3 

v prosinci. V následujících měsících zásoby ve středních  

a nižších polohách ubývaly, zatímco v nejvyšších horských oblastech bylo dosaženo 

maxima sněhové pokrývky na počátku března. Na obrázku 11 je viditelný vývoj zásob 

sněhu v zimních měsících od roku 2010 až doposud (Vyhodnocení sucha na území České 

republiky v roce 2015, 2015). 

 

Obrázek 11 - Vývoj zásob sněhu v zimách od roku 2010 do 2015 na území ČR 

(Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015, 2015) 

6.2.2.4 Výhledová situace 

Podle Jana Pretela by se měla v krátkodobém výhledu průměrná roční teplota zvýšit 

přibližně o 1,1 °C bez výraznějších sezonních změn. Se změnou teploty budou 

pozorovatelné i změny teplotní charakteristiky, které mají vztah k teplotní extremitě. 

V letních měsících lze očekávat nárůst četnosti výskytu letních a tropických dní, v zimních 

měsících naopak úbytek četnosti výskytu mrazových, ledových a arktických dní. Je patrná  

i velmi výrazná prostorová proměnlivost změn. Ve střednědobém výhledu lze očekávat 

zřetelnější nárůst průměrné roční teploty o 2,2 °C, s výraznějším nárůstem na jaře a v létě 

(2,3 až 3,2 °C), nižším na podzim (1,7 až 2,1 °C) a v zimě (1,5 až 2 °C). Očekávat  

lze také poklesy u zimních (v horských oblastech) a letních srážek. Naopak navýšení  
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lze přepokládat na podzim.  Rozpětí modelových hodnot se v porovnání se střednědobým 

výhledem zvyšují dle očekávání. Mezi další důležité ukazatele patří globální záření, 

rychlost větru a také relativní vlhkost vzduchu, které se v střednědobém výhledu budou 

také zvyšovat (Pretel, 2013). Na obrázku 12 lze vidět dlouhodobý očekávaný vývoj 

bezesrážkového období.  

 

Obrázek 12 - Očekávaný vývoj bezesrážkového období 

(Pretel, 2013) 

6.2.3 Ochrana vod 

„Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti 

povrchových i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU. 

Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec  

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES  

z 23. října 2000. Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová 

ustanovení jsou upřesněna či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, 

vyhlášky). Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství 

každoročně předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice,  

která popisuje a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod  

i související legislativní, ekonomické, výzkumné a integrační aktivity“ (Ochrana vod, 

2015). 
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7 SPOTŘEBA VODY 

Význam vody pro člověka byl respektován od samotného počátku lidské civilizace 

až do současné doby. Život je obecně závislý na využívání zdrojů biosféry,  

z nichž nejdůležitější postavení nese voda. Všeobecný význam pro člověka spočívá  

ve funkci biologické, zdravotní, kulturní, estetické, politické a vojenské – strategické.  

Z hlediska rozvoje ekonomické aktivity společnosti jsou méně významné funkce vody  

jako např. nositele energetického potenciálu, chladícího média či funkce dopravní (Říha, 

2014). 

Celosvětově je nejvíce vodních zdrojů využíváno v zemědělství. U rozvojových 

zemí se v zemědělství spotřebovává až 82 %, v průmyslu 10 % a v domácnostech 8 %. 

Státy s vysokými příjmy oproti tomu využívají vodu nejvíce v průmyslu, kde se jedná  

o 59 %, v zemědělství o 30 % a v domácnostech 11 %. S rostoucím HDP na obyvatele 

klesá podíl vody, který je spotřebovaný v zemědělství, viz obrázek 13 (UNESCO Water, 

2005). 

 

Obrázek 13 – Porovnání spotřeby vody v rozvojových a vyspělých zemích 

(vypracováno podle: UNESCO Water, 2005) 

7.1 Spotřeba vody ve světě 

Od roku 1950 stoupla globální spotřeba vody asi 3, 5 krát. Dříve velikost spotřeby 

vody byla ovlivněna hospodářskou vyspělostí. Nadměrná spotřeba vody byla  

např. vypozorována v důsledku nadměrného čerpání vody pro vodovodní přivaděč Ogalla,  

který zásobuje 8 státu středozápadu USA, kde klesá hladina podzemní vody v jímacím 
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území o 1 m ročně. Další úbytek hladiny podzemní vody je zaznamenán na území Pekingu 

(Čína), kde z ¼ studní voda prakticky zmizela, a na území hlavního města Thajska – Krung 

Thep (Bangkok) -  pokles o alarmujících 25 m (Je voda globálním problémem lidstva?). 

Na obrázku 14 lze vidět spotřebu vody v různých státech v jednotlivých odvětvích; 

průmysl, domácnost a zemědělství, vyjádřených v %. Lze vyčíst, že největších hodnot 

dosahuje průmysl, dále je největší spotřeba v zemědělství a v neposlední řadě stojí 

domácnost.  

 

Obrázek 14 - Spotřeba vody v různých státech – průmysl, domácnost, zeměd. 

(vypracováno podle: The Problems of water stress, 2016) 

7.1.1 USA 

Spojené státy americké jsou jedna z vyspělejších zemí. Američan spotřebuje více 

než 300 l/den, což je jedna z nejvyšších hodnot na světě.  

7.1.2 Afrika 

Afrika je kontinent, který je rozdělen z hlediska spotřeby vody do několika oblastí. 

Jedná se o především o části, které neustále provází období sucha. Přístup k vodě je 

největším problémem. Z celkového počtu zemí na světě, které trpí nedostatkem vody, se 

jich nachází 19 v Africe. Tento kontinent také postrádá finance, které by zabezpečily 

efektivní úpravu vody.  



 Lucie Zbořilová: Problematika vodních zdrojů v ČR a ve světě 

25 

2016  

7.1.3 Austrálie 

Austrálie je charakterizována jako nejméně obydlený kontinent na světě,  

a přesto jeho průměrná spotřeba vody patří k těm nejvyšším. 70 % území je klasifikováno 

jako poušť či polopoušť, což znamená, že nemá minimální úhrn srážek. Tato situace nutí 

vládu efektivnímu hospodaření s vodou pro zemědělství, průmysl a domácnost.  

7.1.4 Východní Asie 

Vodní hospodářství je závažným problémem ve východní Asii. Je ovlivněno 

znečištěním odpadních vod, zvýšeným využitím v zemědělství. Výsledkem je výskyt 

patogenů, které ovlivňují zdraví místních obyvatel (Water consumption around the world, 

2010).  

7.2 Spotřeba vody v Evropě 

Vodní zdroje jsou v Evropě využity z 33 % v zemědělství, v průmyslu se jedná  

o 52 % a v domácnostech o 15 %. Rozdíl ve spotřebě vody mezi různými ekonomickými 

sektory je v každé zemi odlišný. Jsou ovlivněny např. přírodními podmínkami, 

ekonomickou a demografickou strukturou (Minarčík, 2008). 

Na obrázku 15 je zobrazena průměrná spotřeba vody (l.os.den
-1

) evropských států. 

Nejvyšších hodnot dosahuje Itálie a Německo, nejmenší spotřeba je viditelná v Chorvatsku 

a Bulharsku.  

 

Obrázek 15 - Průměrná spotřeba vody v evropských státech 

(vypracováno podle: Consumption of Water in the EU, 2014) 
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Evropa získává poměrně malý podíl svých celkových obnovitelných zdrojů vody. 

Západní Evropa čerpá v průměru 20 % vody, severské země čerpají 5 %, dále Belgie, 

Německo a Nizozemí více než 40 % vody, Rusko čerpá méně než 2 % vody ročně 

z celkových obnovitelných zdrojů. Problém s množstvím vody se vyskytuje v oblastech 

s nízkými srážkami a vysokou hustotou zalidnění (např. Dánsko, Belgie, Velká Británie).   

Ve středomořském regionu a regionu severovýchodní Evropy se jako největší problém jeví 

závlahové zemědělství. V centrální části západní Evropy (především Německo a Francie) 

se většina vody využívá v energetickém průmyslu, viz obrázek 16 (Minarčík, 2008). 

 

Obrázek 16 - Čerpání vodních zdrojů z celkových obnovitelných zdrojů v Evropě, 2000 

(Minarčík, 2008) 

7.3 Spotřeba vody v ČR 

Spotřeba vody se běžně udává v litrech. V České republice je průměrná spotřeba 

vody na jednoho člověka přibližně 120 l na den v domácnosti. Voda se spotřebovává  

při jednotlivých úkonech, jedná se např. o spláchnutí toalety, koupel ve vaně, sprchování, 

běžné umývání nádoby, atd. Jednotlivé činnosti a jejich spotřeba i s cenou je uvedena 

v tabulce 3 (Spotřeba vody, 2013). 
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Tabulka 3 - Spotřeba vody v jednotlivých každodenních úkonech 

(vypracováno podle: Spotřeba vody, 2013) 

Činnost 
Spotřeba 

vody [l] 
Průměrná 

cena [Kč] 

spláchnutí toalety 10 - 12 0,77 

koupel ve vaně 100 - 150 8,75 

sprchování 60 - 80 4,90 

mytí nádobí v myčce 15 -30 1,57 

praní v pračce 40 - 80 4,20 

mytí rukou 3 0,21 

mytí automobilu 200 14,00 

pití 1,5 – 2,0 0,12 

denní spotřeba v kuchyni 5 - 7 0,42 

napuštění zahradního bazénu 2000 - 4000     210,00 

V letech 2000 až 2014 byl největším odběratelem povrchové vody energetický 

průmysl (průměrný podíl 55 %). Odebraná voda byla užita na průtočné chlazení parních 

turbín. 24 % odebíralo odvětví, které se zabývalo shromažďováním, rozvodem a úpravou 

vody. Průmysl spotřebovával 16 % a zemědělství necelá 2 % povrchové vody. V odvětví 

zpracovatelského průmyslu začaly od roku 2002 klesat odběry povrchové vody,  

z 300 na 200 mil.m
3
. Podobná situace nastala i u odvětví zabývající se úpravou  

a rozvodem vody. Zaznamenaný pokles množství vody odebraný z vodních toků a nádrží 

byl ze 430 na 310 mil.m
3
. Podzemní vodu nejvíce využívalo odvětví úpravy a rozvodu 

vody, které ji odebralo za celé uvedené období v průměru téměř 84 % (Veselá, 2015). 

7.3.1 Specifická spotřeba vody v ČR 

Jedná se o průměrnou spotřebu vody na jednu osobu za jeden den. Do této spotřeby 

se započítává i voda, která je spotřebována v průmyslu (Specifická spotřeba vody a její 

vývoj. 2013). 

Průmyslové využití má veliký vliv na vodní zdroje. Je zásadní pro celkovou 

charakterizaci povodí. Plány povodí stanovují konkrétní opatření, které napomáhají 

dosažení požadavků kladených na jakost a množství vody. 
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Pro management vodních zdrojů jsou důležité průmyslové procesy s intenzivním 

využitím vody. Jedná se o:   

 využívání vody pro vlastní výrobu; 

  spotřebovávají část vody v provozu při současném přesměrování  

do regionálního vodního cyklu (např. odpařování v chladicích věžích);  

 mají značný dopad na regionální hydrologický režim, změny povrchových 

a podzemních vod (např. hladina podzemní vody); 

 zhoršení kvality prostřednictvím znečišťujících látek (Čermák, 2014). 

Na obrázku 17 je zobrazeno porovnání specifické spotřeby vody v ČR a ve světě 

v l.os.den
-1

. Největší spotřebu má USA (300 l.os.den
-1

), tedy skoro 2x tolik  

než u vyspělých západoevropských zemí, kde se jedná o 175 l.os.den
-1

. Země třetího světa 

– rozvojové země, kvůli své nedostatečné vyspělosti technologie, mají spotřebu vody  

10 l.os.den
-1

. Pitnou vodu si musejí obstarávat sami a jsou závislé na povrchových 

zdrojích, které se nachází v nejbližším místě jejich živobytí. Díky své poloze se Česká 

republika řadí mezi státy, které mají zásoby vody a zatím není výrazně omezena její 

spotřeba (120 l.os.den
-1

).  

 

Obrázek 17 - Porovnání specifické spotřeby vody v ČR a ve světě 

(vypracováno podle: Spotřeba vody, 2013) 
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Na obrázku 18 je zobrazen vývoj specifické spotřeby vody v ČR, který byl ovlivněn 

rozvojem vodovodů v obcích. Z obrázku je patrné, že nejnižší odběr byl v roce 1760  

(20 l.os.den
-1

). Největší odběr byl v roce 1965, kdy se jednalo až o nadprůměrnou spotřebu 

300 l.os.den
-1 

a docházelo tedy k velkému plýtvání.  Nejvýraznější změna přišla v roce 

1990, kdy spotřeba vody klesla až na 170 l.os.den
-1

. Od roku 2010 až doposud není 

viditelná změna ve spotřebě vody. Jedná se o vyrovnané hodnoty, které v průměru činí  

110,67 l.os.den
-1

.  

 

Obrázek 18 - Vývoj specifické spotřeby vody v ČR 

(vypracováno podle: Specifická spotřeba vody a její vývoj, 2013, Průměrná spotřeba vody, 2016) 

7.4 Virtuální voda a vodní stopa potravin  

Mezinárodní obchod se zemědělskými výrobky představuje virtuální obchod 

s vodou. Vodní stopa zboží nebo služby charakterizuje celkové množství vody, které je 

potřebné k produkci určité komodity. Tento koncept může být použit k porovnání 

požadavků na vodní zdroje či k zajištění vodních rozpočtů celých národů či kontinentů.  

„Vodní stopa“ je analytický nástroj, který byl vyvinut k pojmenování problému 

zajištění vody a udržitelného využívání vody. Ukazuje míru a geografické rozložení použití 

vody, které souvisí s lidskou spotřebou. Vodní stopa národa slouží jako ukazatel národní 

spotřeby vnitřních a vnějších zdrojů. Poměr vnitřní a vnější stopy je velmi důležitý  

kvůli zvětšující se závislosti na cizích vodních zdrojích. Celková vodní stopa jednotlivce  

či společnosti se rozděluje na tři základní části; modrou, zelenou a šedou vodní stopu. 
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Modra vodní stopa představuje celkový objem sladké vody, která se vypařuje ze světových 

vodních zdrojů (povrchová a podzemní voda) při výrobě produktů. Zelená stopa je objem 

vody vypařené z celosvětových vodních zdrojů, která je v podobě dešťové vody zachycené 

v půdě. Šedá vodní stopa prezentuje objem znečištěné vody, který je nutný k rozpuštění 

znečišťujících látek tak, že kvalita okolní vody se pohybuje v mezích odsouhlasených 

standardů kvality vody (Vodní stopa potravin). V tabulce 4 je zobrazena vodní stopa 

vybraných druhů potravin.  

Tabulka 4 - Vodní stopa vybraných druhů potravin 

(vypracováno podle: Vodní stopa potravin) 

Potravina Jednotka 

Průměrná 

světová 

vodní stopa 

[l] 
Jablko, 

hruška 
1 kg 700 

Banán 1 kg 860 

Hovězí  1 kg 15 500 

Sýr 1 kg 5 000 

Kuře 1 kg 3 900 

Čokoláda 1 kg 24 000 

Mléko 250 ml 250 

Pomeranč 1 kg 460 

Okurka 1 kg 240 

Broskev 1 kg 1 200 

Vepřové 1 kg 4 800 

Vodní stopa v Evropě představuje celkový objem vody, který je využívaný 

k produkci všech výrobků spotřebovaných Evropany. Evropa je např. velkým dovozcem 

cukru a bavlny, plodin, které jsou velmi náročné na vodu.  

Všechny země dovážejí a vyvážejí vodu v podobě virtuální.  Francie je jedinou 

zemí s čistým vývozem virtuální vody. Všechny ostatní evropské země vykazují čistý 

virtuální dovoz vody, tzn., že sice je voda používaná pro výrobu vyvážených produktů,  

ale mnohem více vody je využito k výrobě zboží, které jsou dováženo. Voda v Evropě je 

ve velké míře závislá na vnějších vodních zdrojích, viz obrázek 19 (Vodní stopa potravin). 
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Obrázek 19 - Virtuální vodní obchod na Zemi 

(Virtuální (skrytá) voda, 2011) 
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8 HLAVNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍCÍ S NEDOSTATKEM 

PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ 

Voda je nezbytná pro všechny organismy na světě. Lidská populace roste  

a celosvětová poptávka po sladkovodní vodě se rapidně zvyšuje. Nedostatek vody také 

výrazně omezuje biologickou rozmanitost, a to jak v ekosystému suchozemském,  

tak i ve vodním.  

Lidé získávají potravu z plodin a z hospodářských zvířat, a tyto zdroje živin 

vyžadují vodu. Zásoby potravin poklesly z důvodu nárůstu lidské populace a částečně 

z nedostatku pitné vody a potravin. Nedostatečné zásobování základními faktory určenými 

k životu přispělo ke globálnímu problému podvýživy, který postihuje miliardy lidí  

na světě. Zvýšené využívání vody snižuje dostupnost vody na osobu. Dalšími faktory, 

které omezují dostupnost, jsou srážky, výpar, teplota, cena, typ vegetace, kvalita půdy  

a odtok vody (Water Resources, 2016). 

K lokálním a regionálním problémům nedostatku vody přispívá také znečištění 

vody. Důsledkem je výrazné snižování množství potenciálně využitelné sladké vody. 

Znečištění je problémem jak vyspělých, tak i rozvojových zemí. Vyspělé státy ovšem mají 

technické, administrativní a finanční zajištění, které je nutné k využívání moderní 

technologie v oblasti ošetřování znečištěné vody. Rozvojové země jsou zaostalejší, větší 

množství odpadních vod je vypouštěno do vodních zdrojů bez jakékoli úpravy (Javůrková, 

2009). Poptávka po vodě v důsledku růstu obyvatelstva se stále zvyšuje  

a stále častěji se setkáváme s válkami o vodní zdroje. Dalším největším problémem je,  

že obyvatelé území, kde je nedostatek vody, jsou donuceni k tzv. environmentální migraci.  

8.1 Znečištění vody 

Lidská populace roste a lidé kladou stále větší nátlak na vodní zdroje. V jistém 

slova smyslu jsou „narušené“ lidskou činností, snižuje se jejich kvalita. Následky 

znečištění vody se začaly projevovat již v 19. století, kdy byla průmyslová revoluce. Do té 

doby lidé žili relativně v harmonii s přírodou (Water pollution, 2015).  Dokonce 

prehistorický člověk byl schopný pít vodu ze sladkovodních povrchových zdrojů  

bez jakýchkoliv úprav. Dnes se voda získává vrtáním studní a po použití je vypouštěna 
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zpátky do řek a jezer. Voda z přírodních zdrojů obsahuje znečištění. Povrchové vody jsou 

nejvíce znečištěny průmyslovými a zemědělskými chemikáliemi.  

Existují 3 základní skupiny znečištění:  

 fyzikální nečistoty: pohyblivý materiál (písek, bahno), plyny (metan, 

sirovodík, vzácné plyny), oleje – tuky, organické látky atd.; 

 biologické nečistoty: bakterie, řasy, viry, plísně; 

 chemické nečistoty: dusičnany, dusitany, amoniak, kovy (arsen, rtuť, 

kadmium, olovo, železo, mangan, atd.), huminové kyseliny, vysoký obsah 

solí či zbytky pesticidů.  

Voda z vodovodu, přestože je upravená, může díky druhotnému znečištění 

obsahovat látky, které škodí zdraví. Mezi ně patří zejména chlór a jeho sloučeniny, 

pohyblivý materiál, chuť a zápach materiálu (př. plastické potrubí), bakterie, plísně, různí 

parazité, chemické prvky zejména vytvářející se u kovového potrubí (železo, mangan  

či olovo), dále vápník a hořčík objevující se v tvrdé vodě (Znečistění naší vody, 2011). 

8.2 Vodní války 

Řeky jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů pitné vody pro lidskou potřebu. Mnoho 

zemí, ať již v suchých nebo polosuchých oblastech světa se již potýká s vážnými problémy 

díky zvyšujícímu se nároku na vodu. Voda v řekách se tedy stává důvodem napětí  

mezi zeměmi a lidé se v současnosti či budoucnosti obávají nedostupnosti zdrojů vody 

(Swain, 2001). Vodní války představují riziko v místech, kde se o zdroj dělí více zemí. 

Lidská populace ve třetím světě se neustále rozrůstá. Již v dnešní době je v některých 

oblastech světa voda vzácností. Klimatické změny, které Zemi postupně ovlivňují, 

povedou k tomu, že zemský povrch bude postižen katastrofálním suchem. Důsledkem bude 

nejen hlad a migrace, ale zejména válka o vodní zdroje (Blíží se války o vodu?, 2015). 

Druhý nejdelší veletok světa, Nil, je v severovýchodní Africe zdrojem vody  

pro stovky milionů lidí. Řeka byla již od vzniku prvotní civilizace využívána k zásobování 

vodou, v zemědělství (k zavlažování, k úrodnosti polí), dále k rybolovu a jako významná 

dopravní cesta. V dnešním světě je řeka obzvlášť důležitá pro hospodaření Egypta.  

Súdán a Egypt tvrdí, že mají na vodu z Nilu historická práva. V roce  

1929 Velká Británie ve jménu svých kolonií přidělila Egyptu téměř všechnu nilskou vodu  
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a právo veta ve věci rozhodování o využívání horního toku řeky. Revidovaná dohoda 

podepsaná v roce 1959 přiznala Egyptu tři čtvrtiny vody a Súdánu zbytek. V květnu 2010 

se země při horním toku proti takovému uspořádání vzbouřily. Po 10 letech jednání 

společně vytvořily novou dohodu, která jim zaručuje větší kontrolu nad vodními zdroji 

v povodí Nilu. Dále bylo zrušeno letité právo veta pro Egypt. Dohodu již podepsaly 

následující země: Etiopie, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda, chystají se k ní také 

přistoupit Burundi a Demokratická republika Kongo (Válka o vodu?, 2010). 

8.3 Environmentální migrace 

Přírodní zdroje, jako např. voda, jsou nezbytné pro existenci člověka, ale hlavně 

také pro jeho socioekonomické aktivity. Nejsou však nevyčerpatelné a jejich dlouhodobá 

devastace způsobena člověkem, může vést k situaci, kdy jsou lidé donuceni opustit své 

domovy a vyhledávat obživu jinde. Dochází tedy k tzv. environmentální migraci. 

Životní prostředí a jeho kvalita ovlivňuje tělesný a duševní stav člověka,  

a s tím související i sociální chování člověka. Člověk a jeho aktivity jsou závislé  

na změnách životního prostředí, které vyvolávají např. zemětřesení, povodně a hurikány. 

Stav a kvalita životního prostředí je nejdůležitější determinant mezinárodní a vnitřní 

migrace. V dnešní době je již prokázané, že stoupá počet obyvatel, kteří se rozhodnou 

právě kvůli těmto změnám migrovat.  

Podle El-Hinnawiho, Jacobsona, Myerse a Browna se definují environmentální 

migranti jako osoby, které byly donuceny dočasně nebo trvale opustit své původní bydliště 

z důvodu významného zhoršení stavu životního prostředí, které jim znemožňuje bezpečné 

živobytí (ztráta životně důležitých přírodních zdrojů) nebo z důvodu environmentálních 

procesů, které ohrožují jejich existenci nebo vážně ovlivňují kvalitu života (povodně, 

hurikány).  

Nejznámějším příkladem, který vyvolal environmentální migraci, byla situace 

kolem Aralského jezera. Následkem vybudování systému zavlažovacích kanálů, snížením 

celkového objemu jezera a stoupnutím salinity vody došlo k znehodnocení půdy v okolí 

jezera, nemožnosti rybolovu (Kavanová, 2008). V Africe je environmentální migrace zcela 

běžná a přirozená. Již od nepaměti putovala zvířata za vodou a potravou. I lidé se 

přemisťovali z míst nedostatku za lepší obživou. Tato skutečnost je dána přírodními 
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podmínkami v afrických savanách a pouštích, kde se lidé i zvířata potýkají s nedostatkem 

vody a vedrem.  

Migrace je však řešením problémů, které souvisí s dalšími typickými jevy.  

Tím nejdůležitějším je růst populace (Kozáková, 2014). 

8.4 Růst populace 

Na Zemi se objevují se oblasti s vysokou hustotou zalidnění, a zároveň i oblasti 

neosídlené. Nejvyšší hustota zalidnění se nachází ve městě Macau, kde v průměru připadá 

více než 20,5 tisíc osob na 1 km
2
 rozlohy státu. Naopak nejnižší hustota zalidnění je  

např. v Grónsku, kde nedosahuje ani hodnoty 1 člověka na 1 km
2
. V ČR je hustota 

zalidnění v průměru okolo 130 obyvatel na 1 km
2
.  

V současné době se na Zemi nachází největší počet obyvatel v historii, jedná se  

o více než 7 miliard. Rychlý nárůst byl zaregistrován především během 20. století, na jeho 

počátku se nacházelo na Zemi okolo 1 miliardy lidí, na jeho konci již 6,1 miliard.,  

viz obrázek 20. Nejrychlejší nárůst počtu obyvatel je v rozvojových zemích, kde došlo 

k významnému snížení úmrtnosti, zatímco porodnost zůstává stále na vysoké úrovni  

nebo dokonce i přechodně stoupá. Ve vyspělých zemích se nárůst počtu obyvatel naopak 

zpomaluje. Důvodem je odpovídající hospodářský rozvoj (Hrozí Zemi přelidnění?, 2012). 

 

Obrázek 20 - Populační vývoj rozvojových a vyspělých zemí světa 

(Hrozí Zemi přelidnění?, 2012) 
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Je však očekáváno, že v rozvojových zemích dojde k snižování porodnosti  

a populační růst bude zpomalen. Mohlo by tedy dojít k ustálení počtu obyvatel,  

zhruba mezi 9 až 10 miliardami lidí. Důležitá je ovšem i struktura obyvatel,  

nikoliv jen celkový počet. Patří sem např. vzdělanost, ekonomická a sociální stránka  

či věková struktura (Hrozí Zemi přelidnění?, 2012). 

Africká populace se rozrůstá v průměru o 2,2 % ročně, viz obrázek 21 pro rok 

2012. Již dnes je zřejmé, že přírodní zdroje na tomto kontinentě jsou nedostatečné  

pro obživu obyvatel (Kozáková, 2014). 

 

Obrázek 21 - Růst počtu obyvatel v Africe pro rok 2012 

(vypracováno podle: Kozáková, 2014) 

9 KRIZE VE SVĚTĚ 

Jedna pětina lidstva nemá stálý přístup k nezávadné vodě, jedná se především  

o rozvojové země. Kvůli jejímu nedostatku umírají každý rok více než 4 milióny dětí  

a milióny dalších nemohou např. navštěvovat školy, protože musejí chodit pro vodu dlouhé 

kilometry.  

Jako nejkvalitnější vodní zdroje slouží podzemní zdroje či artézské studny. Čistota 

podzemních vod je ovlivněna tím, že prochází skrz různé vrstvy hornin, čímž dochází k její 

filtraci. Často voda z těchto hornin přebírá různé minerální prvky v takové míře, že je poté 

již vhodná ke konzumaci. Čerpání těchto vod probíhá pomocí vrtů. Naopak voda z jezer, 
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řek či potoků je méně vhodná. Speciální vodárenské nádrže jsou vodní díla, která byla 

vystavěna za účelem akumulace vhodné pitné vody, jsou tedy budovány na místech,  

kde jsou pouze kvalitní přítoky, a není možné znečištění z činnosti člověka. Nesmí se zde 

např. přepravovat ropné látky, nebo používat chemické hnojení.  

V místech, kde není vhodná žádná vodárenská nádrž, ani dostatečné množství 

podzemních zdrojů, nezbývá než používat vodu z dostupných místních zdrojů vodních 

toků. Tato voda však bývá nejvíce znečištěná v závislosti na ročním období, takže její 

úprava je velice nákladná a složitá. Surovina z těch zdrojů se nazývá neupravená surová 

voda a musí se dopravit na místo, kde je úpravna vody, a proběhne zde přeměna vody  

na vodu pitnou (Vodní zdroje, 2013). 

Nedostatek vody je největším problémem, kterému čelí lidstvo v 21. století. Lidské 

podvědomí si tuto situaci zatím neuvědomuje. Nedostatečné zásobování pitnou vodou, dále 

vyšší poptávka po vodě v rozvojových zemích, patří mezi hlavními důvody zhoršující se 

situaci vody. Onemocnění na celém světě je v důsledku znečištění vody, které je blíže 

popsáno v předchozí kapitole, a také z nedostatku kanalizací.  Neupravená voda způsobuje 

průjmy, choleru, úplavici, tyfus. V zemích, např. Indie, Austrálie a Čína, severovýchodní 

Afrika, je tato situace obzvláště akutní (Boothroyd, 2000). 

Fakta o vodní krizi 

 783 miliónů lidí nemá přístup k čisté a nezávadné vodě.  

37 % (289,71 miliónů) z těchto lidí žije v subsaharské Africe. 

 1 z 9 lidí na celé planetě nemá přístup k čisté pitné vodě. 

 Přibližně 443 miliónů dětí na světě je omezeno ve školní docházce 

v důsledku onemocnění vznikajících z nedostatečné úpravy vody.  

 V rozvojových zemích je 80 % nemocí spojeno s hygienickými 

podmínkami a s nedostatečnou úpravou vodních zdrojů.  

 Polovina světových lůžek v nemocnicích je obsazena lidmi, kteří trpí  

na onemocnění související s nekvalitní vodou. 

 Dívky mladší 15 let jsou zodpovědné za zásoby vody v jednotlivých 

domácnostech v rozvojových zemích., viz obrázek 22.   

 Více než polovina základních škol, v rozvojových zemích, nemá přístup  

ke kvalitní pitné vodě a k hygienickým zařízením, jedná se např. o toalety.  
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 84 % lidí, kteří nemají přístup k „lepším“ vodním zdrojům, žijí především 

prostřednictvím zemědělské činnosti.   

 Méně než jedna třetina lidí v subsaharské Africe má přístup k řádným 

toaletám.  

 Globálně je používáno 70 % vodních zdrojů pro zemědělství a zavlažování, 

jen 10 % na domácí použití. 

 Téměř 1 z 5 úmrtí dětí ve věku do 5 let je z důvodu onemocnění související 

s vodou (Facts about, 2014). 

  

Obrázek 22 - Dívky zodpovědné za zásoby vody 

(Voda vzácnější než zlato, 2012) 

9.1 Africké země 

V afrických zemích existují problémy, které souvisí jak s množství, tak i s kvalitou 

vody. Velmi často není dostatek financí na nákup chemických prostředků, které by ošetřily 

vodu. V některých městech je zásobování vodou dokonce omezeno časově. Jedná se  

např. o Mombasu (Keňa), kde je voda dostupná v průměru 2,9 hodiny denně. Chudší lidé 

nemají dokonce jinou možnost, než kupovat vodu od soukromých prodejců. Bohatší lidé 

používají k zásobování vodou vlastní čerpadla. Dalším souvisejícím problémem je 

likvidace odpadních vod. Obyvatelé užívají formu nejnutnějšího sanitárního zařízení. 

Nejnižší dostupnost sanity je v Jižním Súdánu (16 %), naopak nejvyšší je v Alžíru  

a Egyptě (98 %). Je třeba vyhledávat vhodná a cenově přístupná řešení, které dokážou 
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uspokojit ty nejzákladnější potřeby. Jedná se např. o větrané latríny, které jsou lacinější 

alternativou vodního kanalizačního systému. Nachází se např. v Nigérii, ve městech Ibadan 

a Calabar, kde je na větraných latrínách závislých 50 až 70 % obyvatel. Tato řešení jsou 

zastaralá a velmi primitivní, avšak při správném udržování, mohou být velmi dobrou  

a cenově dostupnou alternativou kanalizace. Ekologické čističky, výstavba či provoz, jsou 

pro většinu měst velmi drahé. Obyvatelé jsou nuceni užívat vlastní zařízení, která ovšem 

nejsou dostatečně udržována, což způsobuje značné znečištění podzemních vod.  

Ve městech, kde je vysoká hustota zalidnění, je vyprodukováno nezpracovatelné množství 

komunálního odpadu. Jeho likvidace se řeší spálením na otevřeném ohništi (Kozáková, 

2014). 

9.2 Blízký východ 

Mezi nejdůležitější syrské řeky patří Eufrat, Tigris, Orontes a Jarmuk. Všechny tyto 

řeky Sýrie sdílí se sousedními státy, viz obrázek 23. Odhadovaná spotřeba vody se 

pohybuje okolo 15 mil.m
3
 ročně. Z dosavadních výzkumů bylo zjištěno, že většina vodních 

zdrojů je znečištěna. V mnoha městech je, stejně jako u afrických zemí, nekvalitní 

kanalizační systém. Dle syrského národního akčního plánu, z roku 2003, jsou podzemní  

a povrchové vody nejvíce kontaminovány kvůli domácím a průmyslovým odpadním 

vodám. Dále jsou také znečišťovány zemědělským průmyslem, především se jedná  

o hnojiva. V některých lokalitách jsou podzemní vody dokonce znečištěny vodou mořskou, 

tedy slanou. Znečištěné vodní zdroje jsou charakteristické silným zápachem v okolí,  

který negativně ovlivňuje hospodářskou a rekreační hodnotu dané lokality. Obyvatelstvo je 

vystavováno vysokému riziku nákazy z kontaminovaných zdrojů. Např. v roce 1996 bylo 

nahlášeno více než 900 tisíc případů onemocnění, avšak především v nelegálně obývaných 

oblastech (Kolář, 2012). 
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Obrázek 23 - Státy obklopující řeky Eufrat a Tigris 

(Så tæmmede vi husdyrene)  
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10 ALTERNATIVNÍ VODNÍ ZDROJE 

Za posledních sto let se mnohonásobně zvýšily nároky na vodu. Z tohoto důvodu se 

lidé snaží hledat nové alternativní vodní zdroje, aby byla uspokojena jejich spotřeba. 

S extrémním růstem počtu obyvatel na Zemi však již brzy nebude stačit budování přehrad, 

vyhledávání nových zdrojů podzemních vod či rozšiřování nádrží. Novým vodním zdrojem 

může být pro obyvatelstvo slaná voda, která se v mořích a oceánech nachází v obrovském 

množství (Karlík, 2010). 

10.1 Odsolování mořské vody 

Základním úkolem při odsolování je snížení obsahu solí v mořské vodě  

a brakických vodách. Za brakické vody jsou považovány ty, jejíž obsah solí se pohybuje 

v rozmezí 2 000 až 10 000 mg/l. Mořská voda obsahuje více než 35 000 mg/l (Odsolování 

brakických vod a vody mořské, 2016).   

Obecně se odsolovací jednotka rozděluje na dva proudy. Jedná se o:  

 proud, který má nižší koncentraci rozpuštěných solí (sladká voda); 

 proud se zbylou vyšší koncentrací rozpuštěných solí.  

Odsolovací zařízení potřebuje ke svému provozu tepelnou či elektrickou energii. 

Tepelné metody vyžadují oba druhy energie, membránové metody pouze elektrickou 

(Hájek, 2014). Na obrázek 24 je znázorněn základní princip odsolovací jednotky.  

 

Obrázek 24 - Princip odsolovací jednotky 

(Hájek, 2014) 
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Pro separaci rozpuštěných minerálů se používají odlišné technologie. Jsou to:  

 reverzní osmóza; 

 tepelné metody; 

 elektrodialýza (Hájek, 2014).   

10.1.1 Reverzní osmóza 

Tato metoda je založena na základě rozdílu ve velikosti částic, které jsou přítomny 

v roztoku. Základem je speciální polopropustná membrána, která má tak malé póry,  

že umožní dobrý prostup molekul vody. Ionty solí mají objemné hydratační obaly (jsou 

obaleny několik vrstvami molekul), tudíž membránou neprojdou. Jestliže se na jedné 

straně membrány nachází čistá voda a na druhé straně roztok soli, dochází k samovolnému 

pronikání vody skrz membránu do roztoku soli = osmóza. Pokud je nad roztokem soli 

zvýšen tlak nad hodnotu takzvaného osmotického tlaku, začne voda protékat zpět a je 

možno odebírat čistou vodu, viz obrázek 25 (Odsolování vody, 2010). 

 

Obrázek 25 - Reverzní osmóza 

(Odsolování vody, 2010) 
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Požadavky na reverzní osmózu v procesu odsolení: 

 zajištění spolehlivého a trvalého provozu, dlouhodobá životnost, snadná 

obsluha, snížení obsahu solí ve vodě; 

 zabránění vzniku chemických a biologických úsad na membránách; 

 minimální spotřeba energie; 

 dosažení maximální míry odsolení; 

 garance pitné a nezávadné vody (Odsolování brakických vod a vody 

mořské, 2016). 

10.1.2 Tepelné metody 

Tento způsob je založen na principu destilace. Metoda je historicky 

nejpoužívanějším způsobem odsolování, při němž dochází k fázové výměně. Pracuje  

na principu ohřívání napájecí vody, dále jejímu odpařování, kondenzování vodních par  

na teplosměnných plochách, tím vzniká výsledný destilát – produkt. Destilát neobsahuje 

rozpuštěné soli a minerály, které jsou v napájecí vodě. Metoda využívá nižšího bodu varu 

kapalin při nižším tlaku. Pro navýšení energetické účinnosti bývají navrhovány  

jako vícestupňové, tzn., že odpařování vody probíhá ve více odpařovacích komorách,  

kde se postupně snižuje tlak a teplota. Obecně platí u všech tepelných metod úpravy vody, 

že se vzrůstajícím počtem stupňů se zvyšuje účinnost zařízení a snižují se provozní 

náklady.  

Tepelné metody se používají převážně pro úpravu vody s vysokým procentem 

rozpuštěných solí (např. mořská voda), dále v místech s potřebou velkého množství sladké 

vody a na místech, kde jsou levné náklady na tepelnou energii (Hájek, 2014).  

10.1.3 Elektrodialýza 

Hnací silou elektrodialýzy a reverzní elektrodialýzy je rozdíl elektrických 

potenciálů stejnosměrného napětí, který přitahuje a pohybuje s odlišnými kationty (kladně 

nabité ionty) nebo anionty (záporně nabité ionty). Kationty jsou přitahovány zápornou 

elektrodou a anionty naopak kladnou elektrodou. Membrány mohou propustit kationty 

nebo anionty. Ionty jsou atomy nebo molekuly, které mají kladný nebo záporný náboj,  

viz obrázek 26. Ve slané vodě jsou nejběžnějšími molekulami chloridy, uhličitany, vápník  
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či sodík (Hájek, 2014). Její význam dosahuje do oblasti čištění odpadních vod či úpravě 

procesních roztoků ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu (Elektrodialýza). 

 

Obrázek 26 - Princip elektrodialýzy 

(Odsolování vody, 2010) 

V současnosti existuje zhruba přes 15 000 odsolovacích zařízení po celém světě. 

Země, které využívají tento způsob získávaní vody, jsou např. Španělsko, Austrálie  

či Spojené státy. Je očekáván výrazný nárůst počtu odsolovacích zařízení také v Indii  

a zejména v Číně. Vlády a soukromé sektory by se měly společně podílet na výzkumu, 

jehož cílem by bylo snižovat energetickou náročnost a zvyšovat efektivitu. Možným 

řešením je sloučit výrobu energie s odsolováním. Voda, nacházející se v tlakových 

komorách, by byla schopná se současně destilovat a ochlazovat reaktor. Rozvoj tohoto 

odvětví však brzdí otázky související s dopadem na životní prostředí, a vysoká nákladnost 

(Dickie, 2007). 

  



 Lucie Zbořilová: Problematika vodních zdrojů v ČR a ve světě 

45 

2016  

11 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zabývat se problematikou vodních zdrojů v České 

republice a ve světě. Příčiny, díky kterým ubývá vodních zdrojů, jsou ve velké míře 

ovlivněny antropogenní činností, se kterou souvisí globální oteplování. Tyto změny působí 

negativním dopadem na počasí, které způsobují náhlé změny teplot, což se odráží  

nejen na životním prostředí, ale i na lidské společnosti. Objevují se extrémní výkyvy,  

např. dlouhodobější sucha či záplavy, které nesou pro lidskou populaci citelnou 

ekonomickou zátěž. Lidé si začali uvědomovat již pozdě, nebo si toho ještě nejsou vědomi, 

že vodní zdroje, kterými nás obdařila příroda, nejsou nevyčerpatelné. V této práci byly 

uvedeny celkové zásoby vod a poté rozděleny dle kontinentů. Údaje se však v některých 

výstupech mohou mírně lišit z důvodu čerpání z různých zdrojů, jež byly sestaveny  

na základě více výzkumů a různých odborných prací.  

Důležitou části práce bylo shrnutí problematik s nedostatkem přírodních vodních 

zdrojů. Toto téma je v současnosti velmi diskutabilní. Poptávka po vodě se neustále 

zvyšuje, což v mnoha zemích vyvolává nepokoje, a s tím související vodní války. Tato 

situace je ovlivněna i růstem populace, který za necelé století vzrostl až alarmující 

rychlostí. V rozvinutých státech světa nastává problém i s nedostatečnou vyspělostí 

v oblasti technologie, což způsobuje, že lidé užívají znečištěnou vodu, aniž by byla 

jakýmkoliv způsobem upravena. Tato skutečnost vyvolává v mnoha případech řadu 

onemocnění, a dokonce způsobuje zvýšenou úmrtnost. V neposlední řadě je nutno také 

uvést environmentální migraci, kdy lidé jsou v důsledku svých vlastních činností nuceni 

opustit své domovy díky přírodním katastrofám, jako jsou např. zemětřesení a hurikány.  

S extrémním růstem počtu obyvatel již na Zemi nebude vystačovat budování 

přehrad, vyhledávání nových zdrojů podzemních vod či rozšiřování nádrží, proto se 

v současné době vyhledávají alternativní metody k získávání vodních zdrojů, což má dle 

mého názoru velkou budoucnost. Jedná se o odsolování slané vody, která se v mořích  

a oceánech nachází v obrovském množství, pomocí různých metod. Tyto alternativy jsou 

již dnes využívány v technologicky vyspělejších státech, jako např. Španělsko, Austrálie  

či Spojené státy. 
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č.       číslo 
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3
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