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Anotace  

Jedná se především o rešeršní práci, kdy na základě získaných informací je popisována 

problematika vody, rozložení vodních zdrojů a využití vody, hospodaření s ní. Další část 

práce je věnována konceptu virtuální vody a vodní stopy, vztahu mezi spotřebou vody 

a negativním dopadem na životní prostředí. V poslední části práce jsou pak řešeny možné 

alternativní zdroje pitné vody a její eventuální další úspory v rámci zemědělství, průmyslu 

a lidských sídel. Cílem práce je shrnout poznatky a představit současný stav vodních zdrojů. 

Klíčová slova: virtuální voda, nedostatek vody, šedá voda, úspora vody, globalizace 

Annotation 

The thesis describes the issue of water resource  and their use and then assessed the water 

management also issues of water scarcity in the world. Another part is devoted to the concept 

of virtual water and water footprint, the relationship between water consumption and negative 

environmental impact. In the last part of thesis they are dealt with possible alternative sources 

of drinking water and its eventual additional savings in the agriculture, industry and human 

settlements.  The aim of the thesis is to introduce and  describe the current status of water 

resources  
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Voda je životodárná tekutina, bez které by na Zemi nemohl vzniknout život. Již řecký 

filozof Tháles z Milétu ji označil jako pralátku všeho. Voda je považována za obnovitelný 

zdroj, ovšem v poslední době se stále více ukazuje, že svým množstvím je omezeným 

přírodním zdrojem. Nezadržitelný rozvoj lidské populace a stále se zvyšující spotřeba vody 

spolu s nerovnoměrným rozložením sladkovodních zdrojů činí z vody strategickou surovinu 

pro 21. století. Lidé výraznou měrou zasahují do hydrologického cyklu vody, zejména 

výstavbou měst a přetvářením přirozeného vodního režimu povrchové vody, jejím 

neúměrným čerpáním a následným znečišťováním. Vodní zdroje se tak nestíhají přirozeně 

obnovovat a na mnoha místech planety se už projevuje její výrazný úbytek, který sebou 

přináší velké množství problémů. Přestože většina z nás bere přístup k čisté pitné vodě jako 

naprostou samozřejmost, je nutné se tímto problémem zabývat a snažit se dosáhnout 

úměrného využívání vodních zdrojů, omezit znečišťování vody a podporovat nové 

technologie a přístupy, které mohou přispět k řešení této situace.  

V bakalářské práci se zabývám problematikou vody a vodních zdrojů, jejich významem 

pro lidskou společnost či důsledky jejího nedostatku a navrhuji možná řešení jak snížit její 

spotřebu. V první části práce jsou popsány základní informace o vodě, jakou plní funkci pro 

lidskou společnost a její využití. Dále se věnuji problematice nedostatku vody a konceptu 

virtuální vody, jež v současnosti představuje důležitou roli v mezinárodním obchodě. 

Představuje důležitý geopolitický činitel a možnost jak mohou některé země, které trpí 

nedostatkem vody zajistit potravinou bezpečnost pro své obyvatele. Závěrečná část práce je 

zaměřena na alternativní zdroje pitné vody a možnosti úspor v rámci zemědělství, průmyslu 

a lidských sídel. 

Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout poznatky a představit současný stav problematiky 

vodních zdrojů a poukázat na možná řešení jak se vypořádat s jejím nedostatkem.  
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2  VODA 

Voda je jedna ze základních podmínek pro existenci života na naší planetě. Na Zemi se 

vyskytuje ve třech skupenstvích v pevném, kapalném a plynném. Výskyt vody na naší planetě 

je mnohem vyšší než u ostatních planet sluneční soustavy a je také jediná, která má povrch 

pokryt vrstvou kapalné vody. Tekutá voda je jedinečnou látkou, a právě jí se připisuje 

nejdůležitější úloha pro vznik a rozvoj pozemského života. (Moldan, 2015) Díky těmto 

skutečnostem vypadá Země při pohledu z vesmíru jako modrobílá planeta (modrá – voda, bílá –

 vodní pára). Část zemského povrchu s obsahem vody v  kapalném stavu se nazývá 

hydrosféra. (Pertile et al., 2015)  

Voda je chemická sloučenina tvořená dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku, 

které jsou navzájem spojeny polární kovalentní vazbou a svírají vazebný úhel 104,5°. 

Molekuly vody jsou k sobě poutány značnými silami. Původcem těchto sil je vodíkový 

můstek a elektrostatické síly mezi záporně nabitým jádrem kyslíku a kladně nabitým jádrem 

vodíku. (Malý, 2006) Voda má neocenitelnou vlastnost rozpouštět látky, se kterými přijde 

do kontaktu, takovéto látky jsou označovány jako hydrofilní (vodomilné). Díky této 

vlastnosti je voda obohacena o důležité minerální a organické látky a určité množství 

rozpuštěných plynů.  

Vodní zdroje hrály základní a nezastupitelnou roli při rozvoji lidské civilizace. Už od 

samého počátku lidské civilizace je právem uctívána jako životodárná tekutina a je hluboce 

zakořeněna ve všech kulturách a náboženstvích. První osady vznikaly podél vodních toků, 

které poskytovaly zdroj obživy v podobě rybolovu. Postupem času lidé začali vodu využívat 

k zavlažování polí. (Üllmann, 2004) 

2.1 Rozložení vody na Zemi a její zdroje 

Hydrosféru, vodní obal Země, tvoří povrchové, podpovrchové toky, voda v ledovcích 

a trvalé sněhové pokrývce a také voda obsažena v atmosféře. Veškerou vodu na planetě lze 

rozdělit na vodu slanou a sladkou. Sladká voda se oproti slané vodě vyznačuje nízkou koncentrací 

rozpuštěných solí. Za sladkou vodu je označována voda s celkovým obsahem rozpuštěných solí 

pod hranicí 1,5 gramů v jednom litru vody. Slaná voda obsahuje v průměru 35 g rozpuštěných 

solí. V hlavním zastoupení je chlorid draselný (KCl). (Pertile et al., 2015)  
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Rozložení vody na Zemi je v neprospěch sladké vody. Nejvíce vody, ale slané, je 

zastoupeno ve světovém oceánu, který pokrývá asi 71 % povrchu planety a tvoří tak 97 % 

veškerého vodstva na planetě. Světový oceán tvoří jednotlivé oceány, moře a zálivy, 

dohromady je v nich obsaženo bezmála 1,31 mld. km
3
 vody. Zajímavostí je, že kdyby celý 

tento objem vody zakryl zemský povrch, na Zemi by se objevilo moře o hloubce přibližně 

2 620 m. (Moldan, 2015) 

Zbylé pouhé 3 % tvoří sladká voda, z níž dvě třetiny jsou uloženy v ledovcích a sněhové 

pokrývce. V ledovcích, které představují největší zdroj sladké vody, je obsaženo 29 miliónů 

km
3
 vody. Lze je rozdělit podle původu na pevninské a horské, nebo podle rozlohy, kterou 

zasahují do různých zeměpisných šířek na teplé a chladné. Globálním problémem se stává 

jejích dramatický úbytek vlivem klimatických změn. Pokud by se naplnily katastrofické 

scénáře a ledovce by skutečně roztály, znamenalo by to zvýšení hladiny moří a oceánů až 

o sto metrů. (UNEP, 2003) 

K dalším významným zdrojům sladké vody patří podzemní voda, v podzemních 

rezervoárech je podle odhadů ukryto až 9,5 miliónů km
3 

vody. Podzemní voda představuje 

vodu, která se nachází pod zemským povrchem, vznikla průsakem z nedávných dešťů 

a tajícího sněhu. Vodní vláha prosakuje póry a trhlinami v půdě a dokonce i pevnými 

horninami tak hluboko, dokud nenarazí na nepropustné vrstvy. Zvláštním druhem podzemní 

vody je voda minerální, pro kterou je charakteristický větší obsah rozpuštěných plynů a látek. 

Zhruba třetina světové populace je zcela odkázána právě na zdroje podzemní vody. Jejím 

hlavním odběratelem jsou vodovodní sítě. (Vrána, 2005) 

V jezerech a vodních nádržích je objem sladké vody odhadován na 125 000 km
3
, nejmenší 

objem zaujímají koryta řek, která odvádějí zpět do moří a oceánů necelé 2 000 km
2 
vody. Lidstvo 

má tedy přístup k 0,77 % z celkového objemu sladké vody. Ne však všechna voda v těchto 

zdrojích je pro člověka dosažitelná a tedy technicky získatelná. (Kravčík, 2007) 

2.2 Koloběh vody 

Sluneční energie a zemská gravitace způsobují, že je voda v neustálém koloběhu mezi 

zemským povrchem a atmosférou. Zemský povrch je zahříván dopadajícími slunečními 

paprsky a dochází tak k jejímu odpařování z oceánů, moří, vodních toků, nádrží, povrchové 

vody, ze zemského povrchu (evaporace) a z povrchu rostlin (transpirace). Souhrnně se užívá 

pojem evapotranspirace, který označuje celkový objem vypařené vody na určité ploše. 
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V atmosféře vodní páry postupně kondenzují, vytváří oblaka a při dostatečném nasycení 

atmosféry vodou dochází ke spadu atmosférických srážek zpět na zemský povrch. Udává se, 

že každých devět dní dochází k výměně vodních par obsažených v atmosféře. (Moldan, 2015) 

Globální vodní koloběh, jak je tento proces označován, představuje největší látkový tok na 

naší planetě, skládá se z velkého a malého vodního koloběhu. Objem vody, která takto 

neustále cirkuluje, je více než 550 000 km
3
 ročně. Z hladiny moří a oceánů se vypaří 

každoročně více než 458 000 km
3
 vody, což představuje 90 % z celkového globálního výparu, 

většina této vody se ale vrací zpět do moře a oceánu v podobě atmosférických srážek 

(malý vodní cyklus). Zbytek oblačnosti, tedy asi 45 000 km
3 

vody, je přenesen větrnými 

proudy nad pevninu, kde se účastní velkého vodního cyklu. (Kravčík, 2007) Schéma vodního 

koloběhu je zobrazeno na Obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Velký a malý koloběh v přírodě (Kravčík, 2007) 

Malý vodní koloběh, také označovaný jako krátký nebo uzavřený cyklus, představuje 

výměnu vody v rámci určité oblasti. Znamená to, že voda, která se vypaří z určitého území, 

padá zpět v podobě atmosférických srážek na to stejné území. Cirkulace vody probíhá i ve 

vertikální poloze, především díky vzájemnému působení více malých koloběhů, které se 

prolínají v prostoru a čase. (Kravčík, 2007) 

Velký vodní koloběh je vzájemná výměna vody mezi pevninou a světovým oceánem. 

Cirkulace vody probíhá mezi oceánem a atmosférou, následně jsou vodní páry přenášeny nad 

pevninu, kde dochází k jejich kondenzaci a spadu atmosférických srážek. Na zemském povrchu 
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se zhruba dvě třetiny vodních srážek pomocí evapotranspirace vrací zpět do atmosféry, část 

vodních srážek se vsákne do půdy, kde setrvá jako půdní vlhkost nebo doplní zásoby podzemní 

vody a část je odváděna říční sítí zpět do moří a oceánů. Část vody, která se vrací z pevnin do 

oceánů, se nazývá stabilní roční odtok. Pro zachování rovnováhy je důležité, aby množství vody, 

které se vrátí zpět do světového oceánu, bylo rovno objemu vody, který byl nad pevninu přenesen 

právě z oblasti světového oceánu. (Kravčík, 2007) 

Ne všechnu vodu v podobě srážek, ale mohou živočichové, rostliny a člověk efektivně 

využít. Dvě třetiny spadených srážek jsou vráceny zpět do atmosféry výparem z půdy, rostlin 

a jiných objektů, zbylá část je odváděna říční sítí zpět do oceánu. Lidstvo má tak k dispozici 

ročně 9 000 km
3
, ročně ale využije pouze 4 000 km

3
 vody. (Moldan, 2015) 

2.3 Význam a využití vody 

Význam a míra využívání vodních zdrojů v celosvětovém měřítku stoupá s růstem 

a rozvojem lidské populace. V současnosti je využívána bezmála polovina všech dostupných 

vodních zdrojů sladké vody a přepokládá se, že do roku 2025 se má tento podíl zvýšit až na 

sedmdesát procent. (UNEP 2007) 

Voda má mnoho funkcí, ale mezi ty nejdůležitější patří biologická funkce pro člověka 

a veškerou biomasu na Zemi. Voda se účastní důležitých biochemických reakcí jako 

transportní médium a je důležitou složkou všech živých tkání a je také hlavním zdrojem 

energie všech tělesných funkcí. Pomáhá regulovat tělesnou teplotu a umožňuje trávicí 

procesy. Organismy v průměru obsahují 60 % vody. Člověk sám, jako živočišný druh, ji 

obsahuje tři dny po narození 97 %. Postupem času se tato hodnota snižuje přibližně na 70 % 

vody. U některých vodních organismů činí obsah vody až 99 %. K optimálnímu zajištění 

životních funkcí potřebuje člověk 2 - 3 l vody denně. Pitný režim je důležitý nejen pro 

dostatečný přísun vody, ale i k dodání potřebného množství minerálních látek a vitamínů 

rozpuštěných ve vodě, které tvoří nedílnou součást správné výživy člověka. Z toho vyplývá, 

že voda spolu s půdou mají prvořadý význam pro zajištění výživy lidstva. (Syruček, 2011) 

Zdravotní funkce vody vyplývá z jejího využívání v oblasti osobní hygieny 

a veřejného zdraví. Každý den je využívána k osobní očistě, ale i k mytí a čištění veřejných 

ploch, odstraňování odpadu, výrobě energie, zavlažování aj. Vodní plochy jsou využívány 

k rekreaci a zároveň umožňují aktivní odpočinek člověka, který je důležitý k regeneraci 

organismu a napomáhá upevňovat duševní i tělesné zdraví.  
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Funkce kulturní a estetická je dána tím, že voda v krajině vytváří harmonické 

a esteticky působivé prostředí. (Říha, 2014)  

Nenahraditelný význam vody pro lidstvo potvrzuje i vyhlášení „Evropské vodní 

charty“ ze dne 6. května 1968 ve Štrasburku. V následujících řádcích je uveden stručný 

přehled jednotlivých bodů: (Rés. R (67) 10) 

1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka je nenahraditelná. 

2. Sladkovodní zásoby nejsou nevyčerpatelné. Proto je stále naléhavější tyto zásoby 

udržet, šetrně a hospodárně s nimi zacházet. 

3. Znečišťování vody způsobuje škody lidem a všem ostatním živým organismům, 

závislým na vodě. 

4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům zdraví lidu a účelům využití. 

5. Použitá voda musí být navrácena do recipientů ve stavu, který neovlivní její další 

využití pro veřejnou i soukromou potřebu. 

6. Pro zajištění vodních zásob má značný význam rostlinstvo, především les. 

7. Zásoby vody musí být udrženy v současných stavech. 

8. Potřebný pořádek ve vodním hospodářství vyžaduje řízení příslušnými organizacemi. 

9. Ochrana vod vyžaduje rozšíření vědeckého výzkumu, vyškolení odborníků a výchovu 

veřejnosti. 

10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Každý člověk 

má povinnost šetrně a hospodárně používat vodu k dobru všech. 

11. Vodohospodářské plánování se má řídit ne podle politických a správních hranic, ale 

podle přirozených hranic povodí. 

12. Voda nezná žádných státních hranic a společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. 

(Rés. R (67) 10) 

Ať už přímou nebo nepřímou cestou jsou na vodě závislé veškeré činnosti spojené 

s rozvojem nebo samotným vznikem společnosti, populace. Významným odběratelem vody 

a zároveň i znečišťovatelem je zcela jistě průmyslový sektor. (Čermák, 2014) Asi 15 % 

celosvětové spotřeby vody je užito k výrobě a zajištění energie. Většina čerpané vody za 

účelem produkce energie se využívá pro chlazení tepelných elektráren, v těžbě, transportu 

a zpracování paliv. Vztahem mezi výrobou energie a její spotřebou se zabývala Mezinárodní 

energetická agentura (International Energy Agency, zkratka IEA). Ve svém dokumentu World 

Energy Outlook 2012 zhodnotila celkové množství vody potřebné k výrobě energie, které činí 

zhruba 580 mld. vody ročně. (WEO, 2012) 
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V celosvětovém měřítku je v současnosti zhruba 70 % čerpané vody využíváno zejména 

v zemědělství, především k zavlažování, průmyslové odvětví spotřebovává 23 % vody 

a domácnosti 8 %. Struktura spotřeby se liší v závislosti na jednotlivých regionech. V Evropě 

je největším spotřebitelem průmysl s 54 %, zemědělství spotřebovává 33 % a domácnosti 

13 % vody. Ve světě patří k největším spotřebitelům vody USA a také Austrálie. Naopak 

nejméně vody v přepočtu na obyvatele zužitkují v Indii. (UNEP 2007) 

Třetina veškeré spotřeby vody v Evropě připadá hlavně na zemědělský sektor a produkci 

potravin. Většina vody je využita pro účely zavlažování. Voda je zadržena rostlinami a půdou a se 

zpožděním se vrací zpět. S rostoucí lidskou populací roste i potřeba zvyšování produkce potravin. 

Plocha půdy potřebné k zemědělské produkci se od roku 1960 zvětšila až o 12 %. V současnosti 

zaujímá zhruba 1,5 miliardy hektarů a k zavlažování je každoročně spotřebováno dle odhadů více 

než 2 miliardy litrů vody. Odhaduje se, že do roku 2050 tak bude potřeba zvýšit produkci 

zemědělských komodit v Evropě minimálně o 60 %. Budoucí stav je tak v případě neefektivního 

čerpání vodních zdrojů neudržitelný. Nepřiměřené a rovněž neefektivní čerpaní vodních zdrojů 

spolu s používáním pesticidů a hnojiv přispívá ke snižování objemu vody v řekách, jejich 

znečistění a také degradaci okolní krajiny. (Jeníček, 2010)  

Mnoho vody je rovněž využíváno k uspokojení potřeb jednotlivých obyvatel. Voda, která 

je čerpána z vrtů podzemní vody nebo vodárenských přehrad se následně upravuje ve vodárnách 

na vodu splňující legislativní nároky na pitnou vodu a rozsáhlou vodovodní sítí je pak 

distribuována do jednotlivých domácností. Při samotné distribuci ale dochází k vysokým ztrátám. 

Například Pražské vodovody a kanalizace udávají každoroční ztrátu zhruba 20 % celkového 

objemu distribuované vody. V neposlední řadě je voda využívána jako prostředek k rekreaci 

a představuje v krajině i důležitou estetickou roli. Vodní nádrže, rybníky, jezera, řeky jsou 

využívány k chovu ryb a v mnoha oblastech slouží i k dopravě. (Kravčík, 2007) 

Česká republika má, ve srovnání se světovým průměrem, až šestkrát méně zásob pitné 

vody v povrchových a podpovrchových vodních zdrojích. Zeměpisně leží na rozvodnici tří 

moří: Černého, Baltského a Severního. K dispozici má pramenící a horní toky řek odvádějící 

vodu na území sousedních států. S ohledem na tyto skutečnosti jsou hlavním zdrojem 

atmosférické srážky. Spotřeba vody v České republice měla od roku 1989 výrazně klesající 

tendenci. K jejímu poklesu docházelo jednak vlivem zvýšení její ceny, ale rovněž snížením 

výroby a v neposlední řadě i vlivem rozvoje modernějších technologií v průmyslu 

a zemědělství. (Stručně o vodě, 2015) Dnešní spotřeba vody v České republice se pohybuje 

kolem 120 l na osobu a den, což představuje cca 60 % úrovně přelomu 80. a 90. let. 



Kristýna Juřicová: Virtuální voda 

2016  8 

V posledních letech, přibližně od roku 2007, byl u domácností zaznamenán opět mírný nárůst 

spotřeby vody. Důvodem je napojování dalších odběratelů na vodovody a zvýšení počtu 

obyvatel. Pozitivní informací je, že se odběr vody stále snižuje v průmyslu, kde se jednak 

omezuje výroba a také nové továrny jsou již ve spotřebě vody maximálně úsporné. 

(Kučerová, 2010) 

Lidstvo využívá každý den vodu pro osobní spotřebu a potřebu. Doporučené denní 

množství vody pro člověka činí dva až tři litry vody. Jak už bylo zmíněno výše, průměrná 

spotřeba v České republice se udává 120 l vody na obyvatele. Přitom zhruba 60 l vody se 

spotřebuje na osobní hygienu, což za rok činí přibližně 22 m
3
 vody. V celosvětovém 

měřítku je to pak nevěřitelných 5 500 km
3
 vody. Tento údaj v roce 2010 zveřejnil Magazin 

Air France. Mezi evropskými zeměmi se vodou nejméně šetří ve Velké Británii. Zde činí 

denní spotřeba vody v přepočtu na obyvatele 343 l. Poměrně vysoká spotřeba je rovněž ve 

Španělsku, kde denně proteče 265 l vody na obyvatele. Tato čísla jsou velmi alarmující 

s ohledem na to, že v rozvojovém světě si lidé musí vystačit pouze s 10 l vody denně, což 

odpovídá jednomu našemu spláchnutí na toaletě, přičemž i tato voda je v České republice 

pitná.  

Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) je 

minimem vody 100 l na osobu a den. Zhruba 10 % připadá na přímou osobní spotřebu, tedy 

pití a vaření. Zbylé množství je potřebné k zajištění ostatních potřeb. Realita je, ale trochu 

odlišná. Například ve Spojených státech amerických připadá na jednoho obyvatele až 300 l 

vody denně. Někdy je uváděno až dvojnásobné číslo, to platí v případě, že jsou v potaz brány 

i společenské potřeby. (Syruček, 2011) Na následujícím Obrázku 2 jsou graficky znázorněny 

průměrné hodnoty spotřebované vody ve vybraných zemích Evropy. Spotřebu vody 

neovlivňuje pouze hospodářská vyspělost dané země, ale je potřeba vzít v úvahu rovněž 

geografické a také klimatické podmínky.  

Problematika spotřeby vody je v současnosti velice diskutovaným tématem a dále je 

rozvedena v konceptu virtuální vody a vodní stopy, který se blíže zabývá možnými 

negativními vlivy na životní prostředí, ale i sociální a ekonomické aspekty lidské společnosti. 
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Obrázek 2: Spotřeba vody jednotlivých států na jednu osobu (převzato a upraveno Syruček, 2011) 

2.4 Znečištění vody 

Za znečištění vody se považuje jakákoliv změna fyzikálních, chemických nebo 

biologických vlastností. V současné době dosahuje znečištění vodních zdrojů globálních 

problémů, vážné problémy působí zejména v rozvojových zemích, kde chybí potřebná 

infrastruktura k zajištění vhodného odvodu a čištění odpadních vod. Mezi znečišťující látky 

patří chemické a organické látky, patogeny, nerozpuštěné látky, usazeniny, kaly a soli a další. 

Velká část chemických látek se vyznačuje nebezpečnými vlastnostmi, jako jsou například 

toxicita, mutagenní a karcinogenní účinky a některé díky své schopnosti perzistence 

a bioakumulace přetrvávají dlouhá časová období v životním prostředí a hromadí 

se v potravním řetězci. (Hubačíková, Oppeltová, 2008) 

2.4.1 Znečištění moří 

Znečištění moře a oceánů představuje jeden z významných dopadů lidské činnosti na 

životní prostředí. Mezi znečišťující látky patří živiny, zejména sloučeniny dusíku a fosforu, 

dále také ropné znečištění způsobené lodní dopravou a haváriemi tankerů a jiných zařízení. 

Problém způsobuje, ale i radioaktivní znečištění, které se do moří dostává díky provozu 

jaderných elektráren, nebo z podniků, které se zabývají úpravou jaderného paliva. Z větší 

časti, pochází znečištění z pevniny, asi 44 %, a zhruba 33 % nežádoucích látek se do moří 

dostává z atmosféry a zbývajících 12 % připadá na znečištění způsobené lodní přepravou. 

Do moří se každoročně dostává více než 10 miliónů tun odpadu, který pochází z pevniny. 

Především plastové odpady znamenají hrozbu nejen pro vodní hospodářství a společnost, ale 

i zachování zdravého prostředí pro organismy žijících v mořích a pobřežních oblastech. 
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Odpady jsou pak unášeny oceánskými proudy na velké vzdálenosti. Shromažďují se, z větší 

části se ukládají na mořské dno a jen menší část vytváří plovoucí „ostrovy“. Největší z nich 

má obvod 22 000 km. (Maurerová, 2012)  

Podle budoucích odhadů se počet obyvatel na Zemi zvýší do roku 2050 až na dvanáct 

miliard lidí a většina světové populace bude soustředěna v oblastech vzdálených méně než 

60 km od mořského pobřeží, což bude mít za následek jen zvětšení objemu odpadu, který 

skončí v mořích. Hlavním důvodem vzniku této situace je to, že jakmile se odpad dostane 

do moře, nepatří již nikomu a problematika nakládání s tímto odpadem je tak možná jen na 

mezinárodní úrovni. Evropská unie přijala v roce 2008 Rámcovou směrnici o strategii pro 

mořské prostředí, která si klade za cíl řešit odpady v mořích tak, aby bylo do roku 2020 

dosaženo dobrého stavu životního prostředí ve všech mořských vodách. 

(World Resources 2008) 

2.4.2 Znečištění povrchové vody 

Znečištění povrchové vody je také velmi vážný problém, a to zejména kvůli tomu, že 

přispívá ke vzniku nedostatku vody na místní i regionální úrovni. V současné době je 

znečištěno více než 10 % všech vodních toků. Vlivem zemědělství a používání hnojiv dochází 

v říčních tocích ke zvyšování obsahu živin, zejména dusíku a fosforu. Tento jev je označován 

jako eutrofizace, který je do jisté míry přirozeným procesem.  

V současné době však dochází k umělé eutrofizaci, vyvolané lidskou činnosti, což má 

za následek přemnožení planktonu a sinic v mnoha vodních nádržích a snížení kvality vody 

a znemožnění jejího využití. Do povrchové vody také uniká velké množství toxických látek, 

které pocházejí z průmyslové odpadní vody a ze zbytků pesticidů a jiných chemikálií 

používaných v zemědělství. Jedním ze zdrojů znečištění jsou také kyselé depozice, které mají 

za následek acidifikaci vodního prostředí.  

Znečišťující látky lze rozdělit podle zdroje znečištění na bodové (ČOV, průmyslové 

závody aj.) a plošné (splach z polí, atmosférická depozice aj.). Dále je lze rozdělit i na 

fyzikální, chemické, organické a biologické. (Maurerová, 2012) 

Zajištění dostatečného množství kvalitní sladké vody je důležité pro všechny státy, protože 

voda je limitujícím faktorem civilizačního rozvoje. Voda bude v budoucnosti s největší 

pravděpodobnosti nejkritičtějším zdrojem a v mnoha oblastech se tak stane hlavním předmětem 

národní i mezinárodní politiky nedostatek vody a vodní stres. (Moldan, 2015) 
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2.5 Dostupnost vody a vodní stres 

Podle Světového fondu ochrany přírody (World Wide Fund for Nature, zkratka WWF) 

se již nyní stala voda v některých západních městech klíčovým politickým tématem. Evropské 

země okolo Atlantiku sužují opakující se sucha, v oblastech kolem Středozemního moře jsou 

vodní zdroje vyčerpávány kvůli cestovnímu ruchu a zavlažování. Ve Spojených státech se na 

mnoha místech spotřebovává více vody, než se přirozeně dokáže obnovovat. Japonsko 

s vysokým srážkovým úhrnem má čím dál vážnější problémy s kontaminací vodních zdrojů. 

Podle WWF se bude tato situace v nadcházejících letech ještě zhoršovat. (Pertile et al., 2015) 

Výhled dostupnosti pitné vody do roku 2050 je velmi dobře patrný z následujícího Obrázku 3, 

na kterém jsou oranžovou barvou vyznačeny nejvíce ohrožené oblasti. 

 

Obrázek 3: Dostupnost vodních zdrojů v roce 2050 (zdroj: www.vodarenstvi.cz) 

V současnosti se odhaduje, že více než jedna miliarda lidí nemá přístup ke kvalitnímu 

zdroji pitné vody a další necelé tři miliardy sužuje nedostatek vody nejméně po dobu jednoho 

měsíce v roce. Dalším problémem je nedostatečná sanitace, která přispívá ke stále se 

opakujícím se epidemiím. Téměř 2,4 mld. lidí nemá zajištěno odvod odpadní vody a její 

následné čistění.  

Nemoci, které jsou přenášeny vodou, jsou nejčastěji způsobeny kontaminovanou vodou, 

nedostatečnou sanitací a hygienou obyvatel. Onemocnění pak vyvolává obtíže trávicího 

traktu, především průjem. Další nemocí je malárie, která je přenášena hmyzem, pro které je 

http://www.vodarenstvi.cz/
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vodní prostředí nutné k rozmnožování. V důsledku těchto onemocnění na světě zemře více 

než pět miliónů lidí a ve většině případů se jedná o děti do pěti let věku.  

Výše zmíněné problémy trápí především rozvojové země a její nejchudší vrstvu 

společnosti. Případnému rozvoji těchto onemocnění lze úspěšně předcházet zlepšením situace 

v rozvojových zemích a zajištění lepšího přístupu k vodním zdrojům i nejchudším 

obyvatelům, tato opatření však představují velkou finanční investici. Například zabezpečení 

dostatečného odvodu splašků a jejich následné čistění by při předpokládaném nárůstu 

populace pěti miliard lidí do roku 2050, představovalo připojit každý den téměř půl miliónu 

lidí na kanalizační sítě. (UNEP 2007) 

K nedostatku vody přispívá výraznou měrou i samotná lidská civilizace, která již od 

nepaměti přetváří přirozený režim vodních toku ve svůj prospěch. Více než polovina všech 

vodních toků je ve větší nebo menší míře upravena a to, výstavbou přehrad, vodních kanálů 

apod. Výstavba přehrad představuje zajištění dostupných zdrojů sladké vody, které slouží pro 

zavlažování zemědělské půdy, výrobu energie a využití v domácnostech, na druhou stranu 

úprava přirozeného režimu vodních toků sebou nese výrazné narušení sladkovodních systémů 

a na ně úzce navázaných ekosystémů. V důsledku výstavby přehrad muselo být přesídleno 

podle odhadů až osmdesát miliónů lidí. Dalším významným způsobem jak lidská společnost 

ovlivňuje dostupnost sladké vody, je její znečištění. V současné době je znečištěno více než 

10 % vodních toku na světě. (Moldan, 2015) 

2.5.1 Metodika určování vodního stresu 

Nejběžnější metodou, která je využívána k vyhodnocení vodního stresu v dané oblasti je 

tzv. Falkenmarkův indikátor vodního stresu. Vodní stres je podle tohoto ukazatele 

charakterizován jako celkový objem obnovitelných sladkovodních zdrojů, které jsou dostupné 

pro obyvatele za časový úsek jednoho roku nebo také jako část celkového ročního odtoku, 

která je dostupná pro lidské použití. Podle Falkenmarkova ukazatele lze rozlišit jednotlivé 

úrovně vodního stresu, které mohou oblast postihnout. Jako absolutní nedostatek je 

označován stav kdy na jednoho obyvatele připadá méně než 500 m
3
 vody. Pokud je množství 

vody na jednoho obyvatele mezi 500 – 1000 m
3
 jedná se o nedostatek vody. A v případě, že 

roční zásoby vody klesnou pod 1700 m
3
 na osobu, je oblast a její obyvatelé vystavení 

vodnímu stresu.  

V roce 2007 byl poté Mezinárodním vodohospodářským institutem (IWMI) představen 

Index fyzického a ekonomického nedostatku vod. Jedná se o ukazatel založený na množství 
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obnovitelných vodních zdrojů dostupných pro lidské použití s ohledem na hlavní zásoby 

vody. (UNEP 2007) 

Fyzický nedostatek vody nastává v případě, že poptávka převyšuje schopnost krajiny 

poskytovat potřebné množství vody. Tento stav většinou nastává, pokud je více než 75 % 

vody ze zdrojů odčerpáváno pro zemědělství, průmysl a lidská sídla. V případě, že je 

čerpáno asi 60 % množství, které je krajina schopna obnovit, je oblast ohrožena blížícím se 

fyzickým nedostatkem vody. Většina suchých oblastí světa je charakterizována tímto 

nedostatkem vody, v poslední době, ale roste počet oblastí, ve kterých je fyzický nedostatek 

vody způsoben lidskou činností (např. povodí Colorada ve Spojených státech). 

(Brown et al. 2011) 

O ekonomický nedostatek vody se jedná v případě, že určitá část obyvatelstva 

nemá dostatečné finanční prostředky potřebné k zajištění adekvátního množství vody 

(Maureová, 2012). Na světě žije zhruba 1,6 miliardy lidí, kteří obývají oblasti trpících 

ekonomickým nedostatkem vody. Jedná se především o obyvatele Subsaharské Afriky 

(COOLEY, 2013). Tento problém lze efektivně řešit vybudováním malých přehrad nebo 

nádrží k jímání dešťové vody (Brown et al. 2011). 

Nedostatek vodních zdrojů je jeden z mnoha činitelů, který může vést k vodnímu stresu. 

V praxi může nastat situace, kdy zemi nebo oblast postihne vodní stres i přesto, že má 

dostatek vodních zdrojů. Tyto vodní zdroje však mohou být znečištěny a voda tak nevhodná 

pro jakékoliv použití (Schulte 2014). 
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3 VIRTUÁLNÍ VODA 

Virtuální voda, nebo také voda vložená či exogenní voda, představuje objem vody, 

který je potřebný k produkci určitého výrobku nebo služby. Tento přelomový koncept 

virtuální vody představil v roce 1994 britský ekolog John Anthony Allan 

z London King’s College a za svůj přínos získal v roce 2008 Cenu vody ve Stockholmu 

(Hoekstra, 2008). Allan se ve své studii věnoval problematice exportu potravin ze zemí 

Blízkého východu, které jsou obecně chudé na sladkovodní zdroje. Inspiroval se výzkumy 

izraelských vědců již v 80. letech minulého století, kteří poukázali na nesmyslnost 

exportování plodin náročných na vodu z Izraele, jež se permanentně potýká s nedostatkem 

sladkovodních zdrojů. (Hoekstra et al., 2011)  

Objem virtuální vody obsažené v produktu udává určitou informaci o tom, jaký dopad 

na životní prostředí má konzumace daného výrobku. V mnoha, především chudých oblastech 

světa, se zaměřují na produkci a vývoz zemědělských výrobku, které jsou pro ně na pěstování 

zcela nevhodné. Například bavlna, nebo cukrová třtina, plodiny, které jsou velmi náročné na 

spotřebu vody, jsou pěstovány v oblastech, kde není dostatek zdrojů sladké vody ani pro 

místní obyvatele. Hlavní myšlenkou virtuální vody, je tedy optimalizovat zdroje pitné vody 

a to v globálním měřítku a zamezit tak nepřiměřenému čerpání vodních zdrojů. Doporučení je 

směrováno zejména těm zemím, které se již v současné době potýkají s nedostatkem vody, 

nebo jim toto nebezpečí v nejbližší době bezprostředně hrozí. Regiony s malými přírodními 

zdroji pitné vody by měly především přeorientovat svůj trh a export produktů by měly 

soustředit hlavně na komodity, které jsou nenáročné na spotřebu vody a naopak dovážet 

suroviny s vysokým podílem vody vložené. (Hoekstra et al., 2011) V Tabulce 1 jsou uvedeny 

některé ze základních potravin a jejich průměrný obsah virtuální vody, který byl potřebný 

k produkci. 
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Tabulka 1: Obsah virtuální vody ve vybraných potravinách (Mekonenn et al., 2010) 

Název potraviny Množství Množství virtuální vody v litrech 

Rajčata 1 kg 185 

Kapusta 1 kg 200 

Vejce 1 ks 200 

Rajčata 1 kg 214 

Salát 1 kg 230 

Okurka 1 kg 350 

Pomeranč 1 kg 460 

Banán 1 kg 860 

Kukuřice 1 kg 900 

Broskev 1 kg 910 

Víno 1 l 960 

Jablko 1 kg 1 000 

Mléko 1 l 1 100 

Chléb 1 kg 1 300 

Mango 1 kg 1 600 

Třtinový cukr 1 kg 1 700 

Sója 1 kg 1 800 

Těstoviny 1 kg 1 900 

Datle 1 kg 3 000 

Arašídy (ve slupce) 1 kg 3 100 

Rýže 1 kg 3 400 

Drůbeží maso 1 kg 3 900 

Olivy 1 kg 4 400 

Vepřové maso 1 kg 4 800 

Hovězí maso 1 kg 15 500 

Čokoláda 1 kg 24 000 

Název „virtuální“ poukazuje na skutečnost, že většina z celkového objemu použité vody 

není v samotném výrobku obsažena, naopak skutečný obsah vody ve výrobku je většinou 

v porovnání s virtuální vodou zcela zanedbatelný. Jedná se o množství čisté vody, které není 

v produktu přímo obsaženo, ale které se z něj odpařuje, je spotřebováno nebo znečištěno 

během výroby produktu a to počínaje zavlažováním komoditních plodin až po vodu 

používanou ve výrobních procesech ke chlazení nebo mytí zařízení. (Mekonnen et al., 2010)  
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Jak je uvedeno v Tabulce 1, na produkci jednoho kilogramu pšenice je potřeba 1 000 –

 2 000 l vody. Na produkci živočišných produktů je obecně potřeba většího množství vody. 

Tak například na výrobu jednoho kilogramu sýru se spotřebuje 5 000 – 5 500 l vody, na 1 kg 

hovězího masa je zase potřeba 16 000 l vody. (Hoekstra et al., 2011) Z pohledu virtuální vody 

tak člověk vypije v jednom šálku kávy pomyslně i 140 l vody. To je přesně takové množství 

vody, které bylo potřeba pro vypěstování, produkci, zabalení a přepravu kávových zrn až 

k samotnému spotřebiteli. Průměrný obyvatel USA takto spotřebuje až 6 800 l vody denně, 

zatímco obyvatel Číny asi jen třetinu tohoto množství. Tímto způsobem mohou obyvatelé 

určité země působit tlak na vodní zdroje jiné země a to především díky mezinárodnímu 

obchodu, ve kterém každoročně dochází k velkým přesunům virtuální sladké vody 

v produktech. (Hoekstra, 2008) 

Virtuální vodu lze rozdělit na několik typů, aby ji bylo možné lépe rozlišit 

a specifikovat. Koncept virtuální vody není v literatuře zcela běžný a lze proto nalézt 

terminologické i konceptuální odlišnosti. Podle hlavního autora konceptu virtuální vody 

Allana, může být srážková voda, která spadne na území, rozdělena na zelenou a modrou vodu. 

Toto dělení souvisí s poskytováním ekosystémových služeb. (Kolářová, 2011) 

Modrá virtuální voda představuje především objem povrchové a podzemí vody, která 

se spotřebuje během výrobního cyklu produktu nebo služby. Je to voda obsažena v jezerech, 

řekách a jiných povrchových zdrojích, a lze zde započítat rovněž vodu, která je zachycena 

v podzemí. 

Zelená virtuální voda představuje tu část srážek, která se dostává zpět do atmosféry 

evapotranspirací. Zhruba polovina zeleného vodního toku je spojena s vypařováním 

(evaporací) ze zemského povrchu a z povrchu rostlin a druhá je odpařena a vydýchána listy 

(transpirace). Zelená voda je jediným zdrojem zemědělství, plně závislého především na 

vodních srážkách.  

Šedá virtuální voda je označení pro vodu, která byla během výrobního procesu 

znečištěna nebo jinak znehodnocena. Tato voda může být různého původu, ať již je to 

srážková voda, která se v půdě kontaminuje hnojivy a pesticidy, nebo se může jednat 

o původně modrou vodu, která byla při průmyslové výrobě znehodnocena. Je definována jako 

objem vody potřebný k rozředění vypouštěného znečištění do přírodní vody tak, aby výsledná 

koncentrace zůstala pod zákonnými limity v daném místě. (Hoekstra, 2008) 
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Hlavní rozdíl mezi modrou a zelenou virtuální vodou je především ve skupenstvích, 

ve kterých se vyskytují. Modrá voda se vyskytuje především ve formě tekuté vody, zatímco 

zelená je většinou ve skupenství plynném. Vzhledem k rozdílnému skupenství, ve kterých se 

modrá a zelená voda na Zemi vyskytují, liší se i jejich možnosti využití. Modrý vodní tok, 

který se vyskytuje v kapalné formě, lze využít při umělém zavlažování, nebo ve výrobních 

procesech v průmyslu, který je také významným spotřebitelem vody. Možnosti přímého 

využívání zelené vody, která je však pro nás prakticky nedostupná, jsou již velmi omezené. 

(Kolářová, 2011) Lidská společnost se soustřeďuje především k zajištění zdrojů modré vody, 

kterou je možné čerpat z povrchových a podzemních zdrojů. Zelená voda je však také velmi 

důležitá, přesto jí není věnována dostatečná pozornost ze strany vědců a odborníků. Zelený 

vodní tok představuje především nezbytný a zároveň nenahraditelný zdroj pro veškerou 

vegetaci, která ji využívá při svých metabolických procesech. Podpora správného využívání 

zeleného vodního toku, může přinést zvýšení produkce rostlin, které zajišťují obživu pro 

lidskou společnost i všechny další suchozemské tvory. Jako opatření, které může vést ke 

zvýšení produkce, je vhodné omezit množství vody, která se ztratí evaporací, ať už z povrchu 

rostlin nebo ze zemského povrchu, který není pokryt vegetačním krytem. (Moldan, 2015) 

Koncept virtuální vody se snaží nabídnout především dva způsoby praktického využití, 

a to, že získané informace o virtuální vodě lze využít k dosažení bezpečnosti využívání vody 

a jejího spravedlivého přerozdělení, aby se předešlo válečným konfliktům. Toho lze 

dosáhnout mezinárodním obchodem s virtuální vodou. A druhý způsob je vytvoření vazby 

mezi spotřebou vody a jejím dopadem, tímto tématem se budu blíže zabývat v podkapitole 

věnované vodní stopě.  

3.1 Mezinárodní obchod s virtuální vodou 

V uplynulých desetiletích se výrazně zvýšila role světového obchodu. Světový obchod 

upravují dohody o volném obchodu uzavřené v rámci Světové obchodní organizace (WTO), 

ty výrazně přispívají ke zvyšování objemu komodit proudících mezi jednotlivými státy 

a rovněž tak zasahují i do využívání vodních zdrojů v jednotlivých částech světa. Jak už bylo 

uvedeno výše, virtuální voda, je voda využitá při výrobním procesu nebo produkci 

zemědělské komodity, je tak v určitém množství obsažena ve všech produktech se kterými se 

obchoduje (Yang, 2010). Virtuální vodu lze tedy chápat jako alternativní zdroj vody. Obchod 

se zbožím, především s potravinami je spojen s tokem virtuální vody, nebo také vody vložené 

v produktech, mezi zeměmi, často na velké vzdálenosti. Z toho důvodu, obchodování se 



Kristýna Juřicová: Virtuální voda 

2016  18 

zemědělskými komoditami, a tedy i s virtuální vodou, představuje způsob, jak lze ušetřit 

domácí vodní zdroje a zároveň uspokojit požadavky obyvatelstva. Koncept virtuální vody 

může sloužit jako účinný nástroj pro řešení geopolitických problémů a může zabránit 

válečným konfliktům vyvolaným právě kvůli nedostatku vody. (Allan, 2003)  

Další stránkou je ekonomický rozměr a to především teorie komparativních výhod. 

Podle této teorie by se státy měly soustředit na dovoz zboží, které je pro ně z nějakého důvodu 

nevýhodné produkovat, a vyvážet právě ty produkty ve kterých mají nějakou výhodu oproti 

ostatním státům. V praxi by aplikace teorie komparativních výhod mohla vypadat například 

tak, že země, které disponují dostatkem vodních zdrojů, budou produkovat plodiny náročné na 

spotřebu vody a země, které se potýkají s jejím nedostatkem, budou tyto plodiny dovážet 

a ušetří tak vlastní zdroje sladké vody.  

Komparativní výhodu má například Francie nad Egyptem, který k produkci jednoho 

kilogramu kukuřice potřebuje 1 100 l vody, zatímco ve Francii je zapotřebí méně než 

polovina vody. Z toho důvodu je pro Egypt výhodnější kukuřici dovážet, tím ušetřit vlastní 

zásoby sladké vody a soustředit se na pro něj výhodnější produkci jiné komodity. V letech 

1997 – 2001 činil tok virtuální vody v zemědělských produktech zhruba 987 km
3
 vody, díky 

tomu lze předpokládat, že bylo potřeba asi o 8 % méně vody, než v případě, že by plodiny 

byly pěstovány v místě, do kterého byly přivezeny. (Horlemann, 2006)  

Virtuální voda může být ve formě potravin skladována, přepravována a v případě 

potřeby tak může pomoci vyrovnat skutečný vodní deficit. Pro mnohé státy však nemusí být 

rozhodující jen komparativní výhoda, ale i potřeba vyrovnat domácí nedostatek potravinových 

zdrojů a zachovat tak sociální stabilitu. (World Water Council 2004) V současnosti se k této 

strategii uchylují státy, které se potýkají s nedostatkem vody, nebo nejsou schopny zajistit 

odpovídající produkci potravin. Jedná se především o země v Africe, střední Asii a na 

Blízkém východě, které dovážejí především pšenici, patřící mezi nejnáročnější plodiny na 

spotřebu vody.  

Názorným příkladem je Jordánsko, které se svými šesti milióny obyvatel disponuje 

vodními zdroji, které jsou schopny pokrýt spotřebu vody asi pro jeden milión obyvatel. Z toho 

důvodu je Jordánsko zcela závislé na dovozu virtuální vody v produktech ze zahraničí 

a pokrývá jím z 90 % spotřebu obyvatel. Mezi dalšími státy, které jsou závisle na dovozu 

potravin, patří Izrael, který dovozem pšenice pokrývá 87 % roční spotřeby obyvatel a Saudská 
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Arábie s 50 %. Největšími vývozci virtuální vody jsou poté USA, Argentina a Brazílie. 

(Lomborg, 2006)  

Odhaduje se, že díky světovému obchodu, došlo ke snížení světové vodní stopy 

o 4 %. Celkové množství vody, které by bylo potřeba pro importující země, pokud by 

všechny importované komodity zemědělské produkce byly pěstovány na domácím území, 

je 2 407 miliard m
3
 za rok. Díky exportu je spotřebováno 2 038 miliard m

3
 vody ročně, z toho 

vyplývá, že úspora vody činí 369 miliard m
3
 za rok. (Hoekstra et al., 2011) 

3.2 Vodní stopa 

Pojem vodní stopa (Water Footprint) určuje celkové množství sladké vody potřebné 

k produkci výrobku nebo zajištění služeb. Jedná se o funkční ukazatel spotřeby vody na 

úrovni jednotlivce, domácnosti, ale i celého státu. Vyhodnocením dat tak lze získat velmi 

důležité informace, jak jednotlivé produkty a potraviny ovlivňují životní prostředí a zajistit 

tak udržitelné čerpání vodních zdrojů jak v daném regionu, tak i v globálním měřítku.  

Koncept vodní stopy, který staví své základy na virtuální vodě, poprvé uvedli v roce 

2002 ve své studii profesoři A. Hoekstra a P. Q. Hung. Vodní stopa je analogii, k již dříve 

známým pojmům, jako ekologická stopa nebo uhlíková stopa. Na rozdíl od ekologické stopy, 

která sleduje především rozlohu zemědělské plochy potřebné k přežití určité populace, tak 

vodní stopa sleduje objem vody, který je nezbytný zase pro uspokojení potřeb dané populace. 

(Pertile et al., 2015) 

Globální vodní stopa za období 1996 - 2005 činila 9 087 miliard m
3
/rok, přitom z toho 

74 % činila zelená voda, 11 % modrá a 15 % šedá voda. Nejvíce k této vodní stopě přispívá 

zemědělství a, to až 92 % a jedna pětina světové vodní stopy je spojena s výrobky pro export. 

(Hoekstra, et al., 2011) 

Proto je důležité, aby každý začal u sebe a šetřil vodou. Pro zajímavost si třeba spočítal 

vlastní vodní stopu na webu www.waterfootprint.org, kde je na to jednoduchý program. 

Každý člověk má svou vlastní „vodní stopu“, tedy celkové množství vody, které spotřebuje 

všemi každodenními činnostmi v závislosti na tom, co jí, co kupuje a kolik vody spotřebuje 

v domácnosti. K jejímu snížení může přispět každý z nás a to jen tím, že bude kupovat věci 

z organické – bio bavlny, u které nebyly použity žádné chemické postřiky. Lze si také pořídit 

oblečení z materiálů jako len, vlna nebo konopí pěstovaných v mírném podnebném pásmu. 
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Existuje seznam prodejen s oblečením vyrobeným z certifikované bavlny nebo 

z alternativních materiálů. (Pertile et al, 2015) 

Aby cílový uživatel vodní stopy (např. laická veřejnost) nemusel indikátor analyzovat 

společně s řadou dalších vodohospodářských údajů, a aby výsledky byly snadno pochopitelné 

(menší stopa je lepší než větší stopa), Riddout a Pfister upravili metodiku zapracováním 

faktorů charakterizujících vodní stres oblasti, odkud se voda využívá. Porovnali pak vodní 

stopu dvou produktů vyráběných a konzumovaných v Austrálii: rajčatové omáčky 

a arašídových bonbónů M&M. Vodní stopa jednoho balení omáčky byla 202 l, jedno balení 

bonbónů mělo stopu 1 153 l. Z těchto údajů však nelze zjistit, který produkt by měl vyvolat 

větší starost environmentalistů či vodohospodářů. Zatímco u omáčky převažovala modrá voda 

na zavlažování importovaných rajčat (tato voda mohla být v suché Kalifornii využita 

efektivněji, na jiné účely), kakaové boby potřebné pro bonbóny jsou náročné na vodu zelenou 

(pěstují se ale v tropických oblastech bohatých na srážky). Vodní stopa upravená faktorem 

vodního stresu (tzv. water stress-weighted footprint) dala proto výsledky významně jiné: 

omáčka; 141 l, bonbóny: pouhých 13 l. A protože zde již platí úměra „menší stopa = menší 

zátěž“, kečup by bylo lepší příště vyrábět z domácích než z kalifornských rajčat. (Hák, 2015) 

Vodní stopu lze definovat na všechny složky činnosti lidské populace, popřípadě podle 

geografického nebo sociálního členění. Podle měřené oblasti, je možné vodní stopu rozdělit 

do následujících kategorií:  

Vodní stopa spotřebitele, která představuje součet všech výrobků a jejich vodních 

stop, které spotřebitel spotřebuje. Vodní stopu spotřebitele lze rozdělit na přímou a nepřímou. 

Přitom přímá vodní stopa představuje spotřebu a znečištění vody, která je využívána pro 

osobní spotřebu v domácnosti nebo na zahradě. Nepřímá vodní stopa je součtem všech 

výrobků a služeb, které spotřebitel využívá. 

Vodní stopa státu určuje celkovou spotřebu a zároveň znečištění sladké vody na celém 

území státu. Národní vodní stopu lze rozdělit na vnitřní vodní stopu, která zahrnuje objem 

použité vody z domácích vodních zdrojů pro výrobu produktů a služeb využívané obyvateli 

na území daného státu. A externí vodní stopu státu, kterou lze definovat jako objem vody, 

která byla čerpána a použita na území určitého státu k výrobě dovezeného zboží a služeb, 

které jsou spotřebovány na území jiného státu. Při posuzování vodní stopy státu je nutné určit 

toky virtuální vody, její vstupy a výstupy z území státu. Jak již bylo uvedeno výše, poměr 
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mezi exportem a importem zboží je pro danou zemi klíčový v zájmu zachování potravinové 

bezpečnosti. 

Vodní stopa podniku je vyjádřena jako suma vodních stop konečných produktů, které 

daný podnik vyrobí. Rovněž je zde zahrnuta veškerá voda, která byla spotřebována na 

zajištění provozu podniku a rovněž vodní stopa dodavatelského řetězce.  

Vodní stopa geograficky vymezeného území představuje součet vodních stop všech 

procesů, které se uskuteční na určitém území. Sledované oblasti mohou být povodí řek, stát 

nebo jakákoli jiná hydrologická či administrativní prostorová jednotka. (Hoekstra et al., 2011) 

Vodní stopa výrobku, je definována jako součet všech vodních stop v procesu výroby 

výrobku a jsou zde zahrnuty všechny části produkčního a dodavatelského řetězce. Vodní 

stopa výrobku (zemědělské nebo průmyslové produkce) nebo také služby obsahuje celkem tři 

složky, tři „různobarevné“ vody, modrou, zelenou a šedou. Spotřeba modré vodní stopy 

představuje odebrání vody z dostupných pevninských sladkovodních zdrojů, následné využití 

při výrobním procesu a je zde zahrnuta i ztráta ve formě výparu a návrat zpět do moře. Modrá 

vodní stopa je tedy indikátor spotřeby vody z povrchových a podzemních zdrojů v rámci 

celého dodavatelského řetězce Zelená vodní stopa zase sleduje spotřebu dešťové vody, dokud 

není zcela vyčerpána. Šedá vodní stopa se zaměřuje na znečištění modré vody při výrobním 

procesu. 

K výpočtu vodní stopy se používá tzv. procesní krok, což je součet všech vodních stop 

jednotlivých procesních kroků, kterými prošel produkt při výrobě nebo distribuci. 

(Hoekstra et al., 2011) 

3.2.1 Modrá vodní stopa 

Jak bylo popsáno v předcházejících kapitolách, modrá voda je srážková voda obsažena 

v povrchových a podzemních sladkovodních zdrojích a pomocí modré vodní stopy lze určit 

její spotřebu. Pokud je k dispozici dostatek relevantních dat, pak je možné modrou vodní 

stopu definovat pro jednotlivé vodní zdroje. A lze je rozdělit následovně: světle modrá stopa, 

určuje spotřebu povrchové vody, tmavě modrá určuje spotřebu podzemní vody a černá vodní 

stopa, udává spotřebu fosilní vody. 

Do spotřeby modré vody lze zahrnout:  

 výpar vody, 

 vodu zachycenou a využitou k výrobě produktu, 
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 objem vody vrácené do jiného povodí nebo v jiném časovém úseku. 

Data potřebná pro výpočet modré vodní stopy lze čerpat z databází, které je 

shromažďují. Tyto jsou však neúplné a ve většině případů obsahují data pouze o objemu 

odebrané vody a jeho následném způsobu využití. Pro přesný výpočet je proto lepší použít 

data získaná měřením. Jedná se však o náročný proces. (Mekonnen et al., 2010) 

Vzorec pro výpočet modré vodní stopy je následující:  

VSproc, modrá = výpar modré vody + vtělená voda + voda zbytková a navracející se 

První položka uvedeného vzorce zahrnuje výpar modré vody a je pro výpočet 

nejvýznamnější z pohledu ztráty modré vody. Objem vody potřebný k výrobě nebo produkci 

určité komodity je většinou znám, ale lze ho získat i odhadem a to sice, podílem mezi 

odebraným a zbytkovým objemem vody. Objem zbytkové a navracející se vody zahrnuje 

množství vody, jež není využitelné v rámci stejného povodí, popřípadě to které bude 

navráceno zpět v jiném časovém horizontu. (Hoekstra et al., 2011) 

3.2.2 Zelená vodní stopa 

Zatímco v minulosti byla pozornost zaměřena především na otázku nedostatku 

modré vody pro závlahové zemědělství, tak v současné době se studie zabývají více 

především vodou zelenou. Ta totiž podmiňuje všechny rozhodující funkce všech 

ekosystémů. (Petrile et al, 2015) Vzorec pro výpočet zelené vodní stopy zahrnuje součet 

zelené vody odpařené a vložené do produktu. 

VSproc, zelená = výpar zelené vody + vložená zelená voda 

Zelená a modrá vodní stopa jsou důležitými ukazateli spotřeby vody z jednotlivých 

vodních zdrojů. Vyhodnocením dat lze zjistit dopady na životní prostředí jednotlivých sfér 

lidské činnosti. (Mekonnen et al., 2010) 

3.2.3 Šedá vodní stopa 

Šedá vodní stopa neboli Grey Water Footprint (GWF), se využívá jako ukazatel objemu 

vody, který je potřebný k asimilaci zatížení způsobené znečišťujícími látkami. Funguje tedy 

jako důležitý nástroj vyhodnocující data za účelem zajištění udržitelného a účinného čerpání 

vodních zdrojů a hospodaření s nimi. (Mekonnen et al., 2010) 
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Při zjišťování šedé vodní stopy v rámci výrobního procesu nebo jakékoliv lidské 

činnosti, je nutné zjistit nejprve míru zatížení pro každou znečišťující látku zvlášť. Celková 

hodnota šedé vody poté odpovídá hodnotě látce, která je nejvíce zastoupená. Vypočet probíhá 

tak, že množství vypouštěných polutantů (L, množství/čas) se vydělí maximálním kritickým 

zatížením pro daný polutant (Lcrit, množství/čas) a následně se vše vynásobí odtokem 

vodního recipientu (R, objem/čas) viz následující Rovnice 1: 

     
 

     
       [objem/čas]  

kde je: 

L objem vypouštěných polutantů [množství/čas], 

Lcrit maximální kritické zatížení pro daný polutant [množství/čas], 

R odtok vodního recipientu [objem/čas]. 

Kritická zátěž pak představuje maximální přípustnou míru zátěže určitě znečišťující 

látky. Lze ji získat rozdílem mezi maximální přípustnou hodnotou polutantu 

(Cmax, množství/čas) a přirozenou koncentrací polutantu v recipientu (Cnat, množství/čas). 

Získaný rozdíl se poté vynásobí odtokem vodního recipientu (R, objem/čas). (Hoekstra, 2011) 

                        [množství/čas] 

kde je: 

Lcrit kritická zátěž, 

Cmax maximální přípustná hodnota polutantu [množství/čas], 

Cnat přirozená koncentrace polutantu v recipientu [množství/čas]. 

Složením těchto dvou vzorců lze získat základní vzorec pro výpočet šedé vodní stopy 

        
 

          
      [objem/čas] 

kde je: 

L objem vypouštěných polutantů [množství/čas], 

Cmax maximální koncentrace možného znečištění [množství/čas], 

Cnat přirozená koncentrace látek ve vodě [množství/čas]. 

Výpočet je poté podíl objemu vypouštěných znečišťujících látek, polutantů 

(L, množství/čas), rozdílu mezi maximální koncentrací možného znečištění (Cmax, množství/čas) 

a přirozenou koncentrací látek ve vodě (Cnat, množství/čas). 
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Snížení šedé vody na minimální nebo nulovou hodnotu v rámci zemědělského sektoru 

lze dosáhnout omezením nebo úplným snížením užívání hnojiv a pesticidů spolu s využitím 

moderních technologií. (Hoekstra et al., 2011) 

3.2.4  Dopady vodních stop na životní prostředí 

Metodou, kterou lze určit možné environmentální dopady vodních stop je metoda Life 

Cycle Assesment (Hodnocení dopadů životního cyklu, LCA). Pomocí ní lze monitorovat 

spotřebu jednotlivých zdrojů a energie, která je potřebná k zajištění potřeb společnosti, 

a sleduje i odpady a emise uvolňované do životního prostředí. Monitorování zahrnuje celý 

produkční cyklus výrobku, od samého počátku jako je těžba, zpracování surovin, 

výroba, dopravu, distribuce, až po použití, opětovné využití, údržbu, recyklaci a konečné 

zničení. Výsledná data jsou poté vyhodnocována vzhledem k lidskému zdraví, ekosystémové 

kvalitě a zdrojům.  

Dopady na lidské zdraví může mít neúměrné čerpání vodních zdrojů, které může vést 

až k nedostatku vody v dané oblasti. Obyvatele jsou poté vystavení vodnímu stresu a může 

dojít k šíření nakažlivých nemocí a vzniku epidemií, nebo jsou ohrožení nedostatečnou 

výživou, protože není dostatek vody pro zavlažování. S těmito dopady se potýkají především 

rozvojové země bez potřebné infrastruktury a možnosti sledování a kontroly čerpání vodních 

zdrojů.  

Dopady na biodiverzitu ekosystému se mohou vyskytnout především v oblastech 

s nedostatkem vody, kde je omezen růst vegetace a postupně dochází k výraznému omezení 

rostlinného společenstva a snížení přirozené rostlinné diverzity. Stejně jako v případě 

rostlinných společenstev, může docházet i k omezení živočišné různorodosti v dané oblasti. 

Podle rozsahu snížení druhové diverzity se následně definují hodnoty, které vymezují 

zranitelnost ekosystému.  

Dopady na přírodní zdroje představují negativní ovlivnění vodních zdrojů, ke kterému 

může dojít v případě nadměrného čerpání vody nebo vypouštění znečištěné vody zpět do 

recipientů. Jako příklad fatálního poškození vodního zdroje je možné uvést případ vysychání 

Aralského jezera. V souvislosti s ním hovoříme o jedné z největších přírodních katastrof 

způsobené člověkem. K vysychání došlo kvůli nadměrnému využívání hlavních přítoků jezer 

Amudarja a Syrdarja, které byly využívány k zavlažování plantáží na pěstování bavlny 

a pšenice. Díky vysychání jezera došlo v oblasti k výraznému snížení vlhkosti a zároveň ke 

zvýšení rozdílu teplot mezi dnem a nocí i mezi jednotlivými ročními obdobími. Písečné bouře 
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unášejí ze dna vyschlého jezera tuny písku, který je kontaminovaný solí a pesticidy a dochází 

tak k zasolení a znečištění i vzdáleného okolí. K odhadu poškození zdrojů je využíván princip 

záložní technologie, podle kterého se vypočítává množství energie, které bude potřebné 

k obnovení kvality vody. (Pfister et al., 2009). 

3.2.1 Možnosti snižování dopadu vodních stop na životní prostředí 

Představení a pochopení konceptu vodní stopy započalo diskuzi, jak je možné zmírnit 

neúměrné čerpání vodních zdrojů a zabránit tak možnosti vzniku nebo potlačení již vzniklých 

problémů s nedostatkem čisté sladké vody a jejím znečištění. Čistě z technického hlediska lze 

snížit spotřebu modré vody a produkci šedé vody na minimum a tím docílit pomyslné nulové 

vodní stopy modré i šedé. Dosáhnout toho lze v uzavřeném systému, ve kterém je zabráněno 

výparu, nebo je vypařená voda zachycována a navrácena zpět k využití. S opětovným 

využíváním vody klesá i produkce odpadní vody. Aplikace uzavřených systémů je vhodná 

v továrnách a výrobních procesech, kde je možné minimalizovat finanční prostředky potřebné 

k čerpání vody a jejímu následnému přečištění a vypouštění do recipientu. (Čermák, 2014) 

Obecným vodítkem vedoucím k dosažení nulové vodní stopy jsou tři následující 

kroky: (Hoekstra et al., 2011) 

 Vyhnout se, což vlastně znamená omezit nebo zcela upustit od používání látek ve 

výrobním procesu, které mají negativní vliv na míru znečištění vody (pesticidy, 

hnojiva, detergenty). 

 Snížit, znamená přijetí potřebných opatření zabraňujících zbytečnému plýtvání 

vodou. 

 Kompenzovat, tedy investovat do zlepšení regulace vodních toků a zajištění jejich 

udržitelného a maximálně účinného čerpání. Sociální kompenzaci lze zajistit 

zmírnění dopadů chudoby, zajištění lepšího přístupu ke zdrojům pitné vody 

a sanitárním zařízení, spolu s odpovídajícím odvodem splašků. Pojetí kompenzace 

není zcela přesně uchopeno a specifikováno, není totiž přesně dáno jaké dopady je 

potřeba kompenzovat. Dalo by se ale říci, že je potřebné přijmout opatření, která 

vyrovnají negativní dopady vodní stopy. 

Jako další možnost kompenzace úbytku vodních zdrojů je možné využít technologie 

k odsolování mořské vody (Pfister et al, 2009). 

  



Kristýna Juřicová: Virtuální voda 

2016  26 

4 ALTERNATIVNÍ ZDROJE PITNÉ VODY 

Využívání alternativních zdrojů vody je v některých částech naši planety často jediná 

možnost jak zajistit dostatek sladké vody potřebné pro zajištění potřeb společnosti. Navíc 

studie vytvořená společností amerických meteorologů dokázala, že za posledních padesát let 

výrazně poklesly stavy vice než devíti set sledovaných vodních toků. Pokles se připisuje 

především antropogenním vlivům v přetváření krajiny. Jedná se hlavně o stavbu vodních děl, 

a stále se zvyšující potřebu produkce potravin. Pokud se vezmou v úvahu i alarmující zprávy 

upozorňující na klesající stavy podzemní vody, tak bude alternativní zdroje vody přinuceno 

využívat stále více zemí. Vzhledem k tomu je nutné se této problematice stále více věnovat za 

účelem zvýšení povědomí společnosti a technologickému rozvoji této oblasti. (Mechel, 2010) 

Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, světový oceán je největší zásobárna vody na Zemi. 

Přirozeně proto přišla na řadu myšlenka získávat pitnou vodu zpět z mořské vody. 

Z chemického hlediska tvoří mořskou vodu téměř z 90 % chloridy, zbytek jsou pak sírany 

a uhličitany. Slaná voda obsahuje v průměru 35 g rozpuštěných solí v jednom litru a k tomu, 

aby mohla být voda považována za pitnou, je nutné snížit obsah rozpuštěných solí pod hranici 

1,5 g na jeden litr vody. Odsolování, neboli desalinace, mořské vody je ovšem technologicky 

i energeticky náročný proces. Metody užívané k odsolování vody lze využít i k odstranění 

nežádoucích příměsí a rozpuštěných látek. 

4.1 Destilace 

Destilace představuje jednu z nejstarších a nejběžnějších metod čištění vody. 

Postupným zahříváním přejde voda v páru a netěkavé příměsi, tedy soli, zůstanou v destilační 

baňce. Následně se pára ochlazuje a získá se tak čistá voda. Prostá destilace má ale jednu 

velmi závažnou nevýhodu, je totiž velice energeticky náročná. Výparné teplo vody je velmi 

vysoké a tak na destilaci jednoho litru vody je potřeba přibližně 0,7 kWh energie. Teoretické 

minimální množství energie potřebné k získání čisté vody z mořské vody je téměř 

10 000 x menší. Přesto se obyčejná destilace s úspěchem používá tam, kde je k dispozici 

dostatek tepla. Například na lodích se používají destilační zařízení pro přípravu pitné vody 

a vody potřebné pro provoz strojů již více než sto let. (Murtinger, 2010) 

V oblastech, ve kterých je dostatek slunečního svitu se mohou používat solární 

destilační zařízení, které mají mnohdy překvapivě velmi jednoduché konstrukce. Jedná se 

vlastně o jakýsi černě natřený mělký bazének zakrytý sklem se sběrným žlábkem na vodu. 
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Dopadající sluneční záření zahřívá vodu a její páry pak kondenzují na chladnějším skle 

a následně stékají do žlábku a odtud do zásobní nádoby (Obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Princip solárního destilačního zařízení (zdroj: www.nalezeno.cz)  

Vzhledem k tomu, že při této metodě nedochází k varu vody, ale pouze k jejímu 

odpařování z povrchu, nedochází tak k přestřikování slané vody a destilát je velmi čistý. 

Nemusí ale být zcela sterilní, protože na to je teplota vody zpravidla příliš nízká. Nelze tak 

proto vyloučit, že se některá z baktérií dostane do destilátu. Nicméně se udává, že takto 

upravená voda je vyhovující pro pití. Uvedená metoda může být použita například 

k odstranění arsenu z vody čerpané z vrtů. Na podobném principu pracují zařízení, která se 

dají použít také pro získání vody z půdy i v suchých krajinách. (Murtinger, 2010) 

Teplo, které se uvolní při kondenzaci vodní páry, lze využít pro další destilaci. Základní 

problém spočívá v tom, že slaná voda se vaří při vyšší teplotě, než je teplota kondenzace čisté 

vody, protože čím vyšší obsah solí je, tím vyšší je také bod varu. Bod varu vody je ovšem 

silně závislý na atmosférickém tlaku. Nabízí se tak jednoduché řešení, tedy použít řadu za 

sebou zařazených destilačních komor a snižovat v nich tlak tak, aby kondenzující voda 

z předchozího stupně dokázala přivést k varu vodu v následujícím stupni (Obrázek 5). 

(Murtinger, 2010) 

Některá opravdu velká destilační zařízení založená na tomto principu pracují v Saudské 

Arábii. Lze například uvést zařízení Al Khobar IV., které je schopné vyprodukovat až 272 000 m
3
 

pitné vody za den. Počet destilačních stupňů je ovšem omezen tím, že na každém tepelném 

výměníku je určitý spád teploty. Udává se, že použitelný počet stupňů je maximálně asi čtyřicet. 

Výhodou však je, že se stejným množstvím tepla lze získat mnohonásobně více vody. Naopak 

nevýhodou je nutnost čerpat vzduch (vytvářet snížený tlak) a používat poměrně složité zařízení, 

které musí být s ohledem na mořskou vodu vyrobeno z materiálů odolných proti korozi. 

(Murtinger, 2010) 
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Obrázek 5: Vícestupňová destilace (zdroj: www.nalezeno.cz) 

4.2 Vymražování 

Dalším způsobem odsolování, který však není zcela běžný, je vymražování. Princip 

metody spočívá v postupné krystalizaci vody. Snížením teploty se začnou z roztoku soli 

vylučovat krystaly čisté vody a sůl se koncentruje v nezamrzlém podílu. Hlavní výhodou této 

metody jsou zanedbatelné energetické náklady. Důvod proč se však nevyužívá ve větším 

měřítku, spočívá v tom, že je poměrně složité oddělit čisté krystaly ledu od koncentrovaného 

roztoku soli. Pro případné rozšíření této metody v praxi, by však bylo nejvýhodnější využití 

přirozeného kolísaní teplot během roku. (Murtinger, 2010)  

Na přelomu tisíciletí provedli vědci z university v Severní Dakotě (USA) aplikaci 

metody zmrazení a následného rozmrazení u slaného jezera Devil’s Lake. V zimním období 

se voda rozprašovala a vytvářela tak postupně dva velké kužely ledu a koncentrovaný solný 

roztok. Na jaře, po zvýšení teploty led zvolna roztával a vzniklá voda obsahovala výrazně 

méně soli. (Boysen, 2002) 

4.3 Iontová výměna 

Tato metoda odstraňuje z vody nežádoucí ionty pomocí tzv. ionexu. Jedná se 

o polymerní materiály, které mají schopnost na sebe navázat buď kladně, nebo záporně nabité 

částice. K navázání kladně nabitých iontů (kationtů) se využívá tzv. katex, ten mění kationty 

(Na
+
, Ca

+
, Mg

2+
 a další) za kationt H

+
. Navázání záporně nabitých iontů (aniontů) probíhá na 

tzv. anexu a ten zase mění anionty (Cl
-
, SO4

2-
,NO3

-
) za aniont OH

-
. Samotný proces metody 

probíhá tak, že se proud vody, která je určena k odsolení, nechá protékat skrz příslušnou 
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vrstvu ionexu a tak dojde k odstranění nežádoucích kationtů i aniontů a jejich nahrazení za 

vodíkové ionty z katexu a hydroxidové ionty z anexu.  

Metoda iontové výměny je ale poměrně ekonomický náročná, z toho důvodu se používá 

především jen k dočištění již odsolené vody, změkčení nebo demineralizování vody pro 

laboratorní účely. Existují však případy jejího využití v domácnostech, například pro odstraňování 

dusičnanů z vody pro kojence nebo na změkčování tvrdé vody. (Hübner, 2010) 

4.4 Elektrodialýza 

Princip této separační metody spočívá v rozdílu elektrických potenciálů stejnosměrného 

napětí. Zařízení pro elektrodialýzu se skládá z jednotlivých kanálů, kterými proudí odsolovaná 

voda (Obrázek 6). Elektrický proud přechází z pevného vodiče do elektrolytu a následně 

dochází k migraci iontů v elektrickém poli mezi katodou a anodou. Na anodě poté dochází 

k oxidaci aniontů (záporně nabité částice), zatímco na katodě probíhá redukce kationtů (kladně 

nabité částice). Migrace iontů je střídavě přerušována polopropustnými iontově-selektivními 

membránami. Přes katexovou membránu mohou projít pouze kladně nabité ionty a přes 

anexovou membránu jen záporně nabité ionty. Prostředním kanálem je pak již odváděna čistá 

odsolená voda. (Mechell, 2010) 

 

Obrázek 6: Iontová výměna (zdroj: http://www.nazeleno.cz) 

Elektrodialýza je velmi energeticky účinný proces, ale jeho hlavní nevýhoda spočívá 

v tom, že touto metodou lze odstranit pouze nabité částice (ionty). (Murtinger, 2010) 
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4.5 Reversní osmosa 

Mezi nejpoužívanější metodu desalinace patří reversní osmosa (Obrázek 7), která 

využívá rozdílné velikosti částic obsažených v roztoku. Základní princip fungování této 

metody je následující. Mořská nebo brakická voda je přivedena vysokotlakým čerpadlem do 

zařízení, následně dochází k tomu, že molekuly vody pronikají z prostředí s nižší koncentrací 

rozpuštěných látek přes polopropustnou membránu do prostředí s vyšší koncentrací 

rozpuštěných látek. (Pálatý, 2012) Ionty solí, díky své velikosti, membránou neprojdou 

a zbylý koncentrát tzv. solanka, je odváděn za zařízení. 

 

Obrázek 7: Princip reversní osmosy (zdroj: http://www.nalezeno.cz) 

Polopropustná membrána je ale velmi náchylná k poškození. Takže než se přejde 

k samotnému oddělení iontů soli, je nutné nejprve odstranit mechanické nečistoty filtrem. 

V mnoha zařízeních je proto instalován i filtr s aktivním uhlím, na kterém je zachytáván chlor, 

který má nežádoucí účinky na fungování polopropustné membrány. 

Využití reversní osmosy je kromě výše zmíněného odsolování i výroba ultra čisté 

vody pro elektroprůmysl, ale také farmaceutický a potravinářský průmysl. Setkat se s ní lze 

rovněž v případě recyklace použité vody. (Hübner, 2010) 

Voda získaná z mořské vody se vyznačuje vlastnostmi, které jsou typické pro vody 

demineralizované. Obsah rozpuštěných látek se pohybuje pod úrovní 1 mg/l. Na přímé užití je 

proto zcela nevhodná a je nutné ji vrátit potřebné minerály. Základní složku tvoří z kationtů ionty 

vápníku a hořčíku, z aniontů mají důležité zastoupení ionty chloridu a v malém množství je 

možné dodat i ionty fluoridu. (Polášková, 2011)  
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Úpravu demineralizované vody na vodu pitnou lze provést následujícími postupy. 

Potřebné minerály lze do vody dodat přímo nebo technologií, která kopíruje přirozené procesy 

v přírodě, jako je například filtrace nebo průtok vody přes materiál obsahující potřebné minerály. 

K obohacení vody ionty vápníku se využívá průtok vody, který je vedený přes rozdrcenou 

horninu obsahující tento prvek. Nejčastěji se jedná o dolomit a vápenec. Poslední možností je 

prosté smíchání demineralizované vody s vodou, která neprošla procesem desalinace, v takovém 

poměru, aby došlo k optimalizaci obsahu sledovaných látek. Po uvedených úpravách 

demineralizované vody by měl obsah rozpuštěných látek činit alespoň 100 mg/l. Za těchto 

podmínek pak voda může být využita k přímému užití jako voda pitná. Voda, u které nedojde 

k navrácení minerálů, je zcela nevhodná k přímé konzumaci. (Polášková, 2011)  

Jako příklad desalinace mořské vody v praxi, může posloužit odsolovací zařízení 

vybudované v Austrálii. V roce 2007 označil tehdejší předseda vlády John Howard 

zásobování vodou jako problém číslo jedna, kterému je potřeba věnovat maximální pozornost. 

Ze státního rozpočtu bylo uvolněno sedm miliard dolarů na možná řešení dodávky pitné vody 

v dostatečném množství. Jako nejvhodnější se zdálo vybudování zařízení na odsolování vody 

v nedalekém okolí, které bude mít za úkol zásobovat pitnou vodou bezmála dva milióny lidí. 

Jako zdroj energie jsou používány větrné elektrárny. K samotnému procesu je využito 

nejmodernější technologie reversní osmosy. Voda je čerpána z Tasmánského moře. Nasávání 

probíhá 300 m od pobřeží v hloubce 25 m pod vodní hladinou a je zajišťováno pomocí 

nasávacích jednotek. Ty jsou rozmístěny tak, aby minimálním způsobem ohrozily plovoucí 

živočichy. (Kolářová, 2015) 

Získávání pitné vody z vody mořské, představuje nejen energeticky, ale 

i technologicky velmi náročný proces. Z toho důvodu ho ve většině případů využívají 

především státy, pro které finanční náročnost a ekologické nároky související s touto 

problematikou, představují v pomyslném žebříčku menší problém, než nedostatek pitné vody. 

Jedná se v prvé řadě o státy na Blízkém východě, bohaté na naleziště ropy, ale i Austrálii, 

Španělsko, Kalifornii aj. Většina produkce sladké vody za použití odsolovacích zařízení 

připadá na Spojené Arabské emiráty. V poslední době vzniká snaha implementovat zmíněná 

zařízení do jaderných nebo klasických elektráren, které představují významný zdroj energie 

pro samotný proces. (Polášková, 2011) 
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5 ÚSPORA VODY 

Šetrné využívání přírodních zdrojů pitné vody a její recyklaci se snaží legislativně 

podporovat a rozvíjet i Evropská unie. V červenci 2014 vydala Evropská komise sdělení 

Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu a v prosinci 

následujícího roku vešel v platnost doplňující balíček k oběhovému hospodářství. Hlavní 

myšlenkou oběhové hospodářství je především vytvoření konkurence schopného 

hospodářství, ve kterém dochází k účinnému čerpaní zdrojů a minimalizaci odpadů. Pitná 

voda je právě jedním z těchto zdrojů. (Stručně o vodě, 2015) 

5.1 Cena vody 

Zavedení poplatků slouží jako účinný nástroj k regulaci nepřiměřeného čerpání vodních 

zdrojů. Oceňování vody představuje nepostradatelnou součást správného hospodaření, jež lze 

rozlišovat podle jednotlivých úhlů pohledu. Hodnotu vody lze chápat v rámci uživatele, 

z pohledu spotřebitele se poté lze zabývat cenou vody a jejími poplatky a cenou zásobování 

vztaženou na úroveň vodohospodářských institucí, a jejich vynaložených nákladů na 

distribuci a úpravu vodních zdrojů. (Stručně o vodě, 2015)  

5.1.1 Cena vody v České republice 

Tvorba ceny vody v České republice nevyjadřuje skutečnou hodnotu povrchové vody, 

ale cenu poskytované služby, tedy distribuci a úpravu vody do lidských sídel. Celková cena 

vody se skládá ze dvou částí, a to vodného a stočného. Vodné představuje peněžní sumu 

účtovanou za odběr vody poskytovaný vodohospodářskými institucemi. Stočné je úhrada za 

objem vody odváděné do kanalizační sítě a zajištění jejího následného čištění. 

Základní měrnou jednotkou je jeden litr a měření probíhá na metry krychlové. 

V grafu, uvedeném na Obrázku 8, lze zhodnotit vývoj cen vody v České republice za 

období 1986 – 2016. (Stručně o vodě, 2015) Již na první pohled je patrné, že v uvedeném 

období cena vody rapidně vzrostla. 
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Obrázek 8: Vývoj cen v ČR za období 1986 – 2016 (Stručně o vodě, 2015) 

5.2 Úspory v zemědělství 

Jak již bylo uvedeno v textu výše, na produkci zemědělských komodit je potřeba 

velkého množství přírodní sladké vody. Ne však všechna čerpaná voda je využita účinným 

způsobem a dochází tak k velkému plýtvání. Nerovnoměrné rozložení srážek během roku 

a panující dlouhá období sucha nutí zemědělce k používání závlahových systémů, kterými je 

spotřebováno až 80 % veškeré vody v zemědělství. Velmi často je závlaha zajištěna 

zastaralými postupy a metodami, při kterých tak dochází k jejím velkým únikům. Nové 

postupy a rovněž legislativní opatření mohou pomoci pozitivně ovlivnit účinnost využívání 

vody v oblasti zavlažování zemědělských plodin. Právě politika hraje důležitou roli 

v podněcování zemědělců, správným nastavením sazeb poplatků za vodu a dotačních 

programů zvýhodňující hospodárné odběratele je možné docílit podstatnému snížení množství 

vody využívané k zavlažování.  

Moderním a rovněž velmi šetrným způsobem zavlažování je tzv. kapková závlaha. 

Tento systém je založen na úsporném dávkování vody pro každou rostlinu, které je zajištěno 

sítí trubiček a hadiček rozmístěných na povrchu (Obrázek 9). Princip kapkové závlahy byl 

vyvinut v Izraeli Simchou Blassem a jeho synem Ješajahuem již v šedesátých letech minulého 

století. Další možností, která může přinést výrazné úspory zdrojů pitné vody je využívání 

přečištěné odpadní nebo dešťové vody. (Vrána, 2005)  
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Obrázek 9: Princip kapkové závlahy (zdroj: www.keja.cz) 

5.3 Úspory v průmyslovém odvětví 

Použitím moderních technologií a přístupů lze dosáhnout výrazných úspor rovněž 

v průmyslovém sektoru. V minulosti nebyl odběr vody a její zpětné vypouštění zpět do 

recipientu nijak regulován a rovněž nepodléhal žádným kontrolám. Docházelo tak velmi často 

k neúměrnému čerpání často nadbytečného množství vody a rovněž velmi často jejímu 

znehodnocení. Voda vrácená zpět do vodních recipientů z průmyslových provozů představuje 

nejvýznamnější bodový zdroj znečištění. Odběry vody se vyznačují střídavou klesající 

a stoupající tendencí a to v závislosti na celosvětové ekonomické situaci.  

Jako zpětnou vazbu míry účinnosti využívání vody lze použít poměr mezi objemem 

průmyslové výroby a objemem vody potřebné k produkci. Historický dopad na snížení 

objemu čerpané vody a zefektivnění jejího užití mělo za následek zavedení poplatků za odběr 

povrchové vody. Příkladem může sloužit zavedení poplatků v České republice v roce 1966. 

Objem čerpané vody tak byl do roku 1988 snížen o 40 %. A tato klesající tendence nadále 

pokračovala. V roce 2004 bylo v českých zemích čerpáno o polovinu méně vody nežli v roce 

1990. (Čermák, 2014) 

Výrazných úspor lze rovněž dosáhnout zavedením opatření, které budou mít za následek 

zvýšení produktivity vody v průmyslu a také dosažení minimálního nebo až nulového objemu 

odcházející odpadní vody. Klíčovým impulzem mohou být například finanční příspěvky nebo 

úlevy od různých národních a nadnárodních organizací.  
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Vhodnou alternativou je i recyklace a opětovné využití odpadní vody, nebo 

akumulace a využívání dešťové vody. Jejich použití je možné ve všech výrobních 

procesech, kde není nezbytně nutné užití vody splňující parametry vody pitné. V oblastech 

potýkajících se taktéž s nedostatkem vody připadá v úvahu také náhrada transportních 

a čistících systémů využívajících vodu, za systémy pracující na mechanickém nebo 

pneumatickém principu. (Vítek, 2015) 

5.4 Úspory v rámci lidských sídel 

Zamezení zbytečného plýtvání vodou je potřeba v rámci jednotlivých domácností 

a rovněž malých subjektů. Se snadným přístupem k jakémukoliv množství kvalitní sladké 

vody došlo k nárůstu její spotřeby a jejího neúměrného čerpání. Všudypřítomnost vody v nás 

vyvolává pocit její absolutní nevyčerpatelnosti a tak k ní i přistupujeme.  

V současné době je téměř polovina veškeré světové populace soustředěna ve městech 

a velkoměstech, která musí zajistit odpovídající vodní hospodářství. K distribuci a úpravě pitné 

vody a jejímu následnému odvodu vody znečištěné je využito uceleného vodohospodářského 

systému. Zastaralé a mnohdy neudržované vodovodní potrubí tak může mít za následek ztrátu až 

poloviny distribuované vody (The Millenium Project, 2008). Vzdělávání a povědomí širší 

společnosti o problematice vody tak znamená velmi důležitý výchozí bod pro rozvoj úsporného 

hospodaření s vodními zdroji i na úrovni jednotlivce. 

Tekoucí voda je brána jako samozřejmost a v mnoha domácnostech tak dochází 

k jejímu velkému a zbytečnému plýtvání. V následující Tabulce 2 jsou uvedeny přibližné 

hodnoty spotřeby pitné vody na jednotlivé úkony každodenní potřeby obyvatel. Největší 

množství vody se v domácnostech jednoduše spláchne do záchodu. Pokud je nainstalován 

starý typ toalety, který není opatřen víceúrovňovým splachovacím systémem, může činit 

spotřeba až 70 l pitné vody. (Dvořáková, 2015) 

Tabulka 2: Spotřeba vody v domácnostech na jednotlivé úkony (Dvořáková, 2015) 

Název činnosti Množství vody (l) 

splachování toalety 12 

napuštění vany 150 

mytí nádobí v myčce 60 - 80 

mytí nádobí pod tekoucí vodou 15 - 30 

praní prádla v pračce 40 - 80 

mytí automobilu 200 
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Nejefektivnější úspora vody začíná u samotných spotřebitelů a to především změnou 

jejich návyků. Voda je pro Evropana něco tak běžného a všedního, že si ani neuvědomuje její 

skutečnou cenu. Šetřit pitnou vodu je nutné se naučit. V následujícím textu proto chci uvést 

několik myšlenek, jak lze spotřebu vody významně snížit. Přijatá opatření za účelem úspory 

pitné vody lze rozdělit na opatření přinášející přímou úsporu a na opatření přinášející nepřímou 

úsporu. V prvním případě se jedná především o samotnou změnu návyků, použití vhodného 

technického zařízení zabezpečujícího snížení průtoku vody nebo omezení jejího čerpání. Jako 

nepřímá úspora je označováno využívání dalších zdrojů vody za účelem nahrazení vody při 

zajištění provozních úkonů, u kterých není potřeba užití vody pitné.  

5.4.1 Přímá úspora  

Přímá úspora vody představuje v prvé řadě změnu zažitých návyků. Jedná se o nejlevnější 

způsob jak snížit spotřebu vody, navíc s okamžitou návratností. Nejprve je důležité si uvědomit, 

jestli nám doma nekapou kohoutky, protože i při nepatrné frekvenci deseti kapek za minutu činí 

celková ztráta vody až 160 l měsíčně. Rovněž je vhodné zhodnotit mytí nádobí pod tekoucí 

vodou, stejně tak čistění zubů nebo denní koupel ve vaně. Úspornější je napustit si plný dřez teplé 

vody a pak v nové vodě nádobí jen opláchnout od saponátu. Ještě více peněz lze ušetřit pořízením 

úsporné myčky nádobí, podle energetické náročnosti dokážou některé myčky ušetřit až 60 % 

vody. Pří koupání ve vaně se spotřebuje v průměru více než 100 l vody na jedno vykoupání, dále 

je nutné připočítat závěrečnou krátkou sprchu (dalších 10 až 20 l). Přitom při sprchování s běžnou 

hlavicí se při plném průtoku spotřebujete okolo 10 l za minutu. V případě instalace perlátorů 

a omezovačů průtoku, které sníží spotřebu vody na 6 l za minutu, lze dosáhnout výrazné úspory 

vody. Nejlevněji lze pořídit tzv. šetřiče vody již od 200,- Kč. Výrobci uvádějí, že při základním 

nastavení průtoku šest litrů za minutu činí úsporu vody až 70 %. (Dvořáková, 2015) 

Zhruba 30 % denní spotřeby vody v domácnostech připadá na splachování toalet. 

Na jedno spláchnutí toalety je potřeba až 10 l vody. Ve snaze snížit zbytečné plýtvání, často 

nadměrného množství vody, přišli výrobci s možností až tříúrovňového splachování, které 

umožňuje efektivně volit mezi malým (2 - 3 l), středním (5 - 7 l), nebo velkým (10 – 12 l) 

objemem spláchnuté vody. Vedle toalet využívající tříúrovňové splachování, lze využít 

i toalet, které k zajištění provozu potřebují minimální nebo žádné množství vody. Jedná se 

o toalety využívající k likvidaci exkrementů chemické procesy nebo pracují na principu 

separace a následném vysoušení exkrementů a jejich kompostování. V současné době 
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nacházejí největší využití především v místech, kde dochází k nepravidelnému 

shromažďování lidí, nebo v oblastech s nemožností čerpání vodních zdrojů.  

Zajímavé řešení, úspory vody, přináší například španělský výrobce Rock, který nabízí 

kombinovaný klozet s umyvadlem W+W (Obrázek 10). Jedná se o propojení umyvadla 

s klozetem. Voda použitá v umyvadle, následně putuje odtokovým čisticím systémem, kde 

dochází k odstranění větších nečistot a dezinfekci 5% chlorem. Takto zcela přečištěná voda je 

poté připravena pro účely spláchnutí toalety. Komplet doplňuje baterie s omezeným průtokem 

vody, který šetří vodu i energii, takto lze ušetřit až 25 % vody. (Ošlejšková, 2015) 

.  

Obrázek 10: W+W kombinovaný klozet (zdroj: www.roca.cz) 

V případě, že v domácnosti žije více mužů, je na místě zvážit investici do pisoáru. 

Úspornější varianty mají spotřebu vody 0,5 - 1 l na jedno spláchnutí. Existují i tzv. bezvodé 

pisoáry, které se nesplachují, ale maximálně se omyjí troškou mýdlové vody nebo desinfekčního 

prostředku. Je potřeba si uvědomit, že těmito prostými opatřeními lze ušetřit až třetinu vody. 

Úspora tak může činit až 400 l na osobu za týden. (Ošlejšková, 2015). 

5.4.1 Nepřímá úspora 

Jako nepřímou úsporu lze označit využití vlastního zdroje vody (studna, dešťová voda), nebo 

použití recyklované vody. Takto využívanou vodu lze označit jako vodu, kterou lze použít ke 

splachování toalet, k zalévání zahrad, úklidu. Při využití dešťové a přečištěné šedé vody, jako 

vody pro užitkové účely, musí být zabráněno především jakémukoliv ohrožení zdraví 

uživatele, nebo omezení komfortu užívání vody. Nesmí také dojít v žádném případě ke 

kontaminaci půdy a podzemních zdrojů vody. Šedá voda je charakterizována jako splašková 

odpadní voda, neobsahující fekálie a moč. Po přečištění je pak označovaná jako bílá voda. 

(Dvořáková, 2015) V současné době není v České republice v platnosti technická norma, 

která by blíže upravovala bakteriologické hodnoty pro monitorování šedé nebo dešťové vody 
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pro užitkové účely. Z toho důvodu se v praxi vychází z anglické normy BS 8525-1 nebo BS 

8515. Hygienické požadavky na jakost vyčištěné šedé vody (bílé vody) jsou uvedeny 

v Příloze č. 1. Jedná se o orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování bílé vody. 

Ve stejné příloze jsou uvedeny i orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování 

dešťových vod.  

K opětovnému použití přečištěné vody nahrává i fakt, že se jedná o levnější variantu, 

než je úprava mořské vody. Šedou vodu lze charakterizovat, jako mírně znečištěnou odpadní 

vodu, odváděnou ze sprch, van, umyvadel a praček. Je třeba si ale uvědomit, že recyklace 

šedé vody, zejména té, která je odváděna ze sprch a umyvadel, představuje možnost výrazné 

energetické i ekonomické úspory. Tato voda je totiž často znečištěny jen minimálně, a proto 

jejich úprava nepředstavuje nikterak náročný proces. Navíc je zde výhoda možnosti využití 

tepla, které je v nich obsaženo. Jako hlavní překážku lze označit prvotní náročnost realizace 

po technické i finanční stránce. V budově je totiž nutné instalovat dvě na sobě nezávislá 

potrubí. Jedno pro přívod pitné vody a druhé, které bude zajišťovat rozvod přečištěné šedé 

(bílé) vody.  

Čištění šedé vody probíhá v několika krocích, v počáteční fázi čištění jsou z vody 

odstraněny hrubé nečistoty filtrací, následně probíhá sedimentace a v poslední fázi je voda 

vystavena UV záření, které zničí mikroorganismy. Takto upravená voda je pak připravena 

k následnému použití. (Biela, 2016) 

Jímání dešťové vody může probíhat v nadúrovňových nebo podúrovňových zásobnících. 

Nádrže umístěné nad úrovní terénu, ale s sebou nesou jistá rizika, zejména větší náchylnost na 

kolísaní teplot, vystavení slunečnímu svitu a tím i vytvoření vhodného prostředí pro 

nežádoucí mikroorganismy (řasy, sinice). Výše uvedeným vlivům lze ale zabránit užitím 

podúrovňového zásobníku, u kterého je však potřeba větší finanční investice. Takto jímanou vodu 

lze využívat pro zahradnické účely, kdy není potřeba jejich zvláštních úprav. Nutné je ale zabránit 

zanášení akumulační nádrže splachovanými nečistotami. K tomuto účelu jsou v okapech 

instalovány filtrační košíčky. Při použití podúrovňových zásobníku je nutné připojit i čerpadlo, 

nejlépe obsahující řídící jednotku, která zabrání poškození čerpadla při nedostatečném 

množství vody v nádržích. 

Dalším možným využitím je přímo v domácnostech. Pro napojení jímané vody na 

přívod do obydlí je nutné využít dokonalejšího systému, zabezpečujícího ochranu zdraví 

uživatelů. Stejně jako v předchozím případě jsou v okapových svodech instalovány filtrační 
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košíčky, zabraňující vniku hrubých nečistot přímo do nádrže. Voda je přiváděna ke dnu 

nádrže, čímž je zabráněno víření a nastává rychlejší usazování nečistot u dna nádrže. Na 

hladině se shlukují lehké částice, ve formě povlaku a při naplnění nádrže jsou přepadem 

odváděny. Čerpání probíhá zhruba patnáct centimetrů pod hladinou pomocí nasávací jednotky 

opatřené filtrem. Určení místa odběru není náhodné, vzhledem k použitým opatřením 

obsahuje voda nejméně nečistot. (Dvořáková, 2015) 

Dešťová voda je chudá na soli, a z toho důvodu nedochází v případě zavlažování 

zahrady k nežádoucímu zasolování půd a naopak je pro vegetaci velmi vhodná. V případě 

zavlažování zahrady šedou vodou, je potřeba větší obezřetnosti, naprosto se nedoporučuje 

využívat ji k zalévání kořenové zeleniny, naopak je, ale velmi vhodná pro rostliny, které 

vyžadují alkalickou půdu (banánovník, datlové palmy, popínavé rostliny, topol, jalovec  

aj.). (Ošlejšková, 2015) 

Taktéž je vhodné využít tuto vodu k čistění venkovních ploch, jako jsou chodníky nebo 

cesty. Zejména pro obce a hotelové komplexy mohou tato opatření představovat citelnou 

finanční úlevu.  

V minulosti vznikly i snahy o napojení automatických myček aut na přívod šedé vody. 

Praxe však ukázala, že takové využití šedé vody je naprosto nevhodné kvůli velkému 

zdravotnímu riziku. Při samotném procesu čištění dochází ke tvorbě aerosolů, které mohou 

obsahovat organické znečištění. Možnost takové situace potvrdila epidemie legionářské 

nemoci, která vypukla v Austrálii v roce 2008. Jako zdroj nákazy byla označena právě 

automatická myčka aut využívající recyklovanou vodu.  

Vzhledem k tomu, že dešťová voda není obohacena o soli manganu a železa a lze ji 

proto označit jako vodu měkkou, je velice vhodná pro praní prádla. Díky svým vlastnostem 

nemá tendenci tvořit vodní kámen a usazeniny uvnitř pračky, z toho důvodu odpadá nutnost 

užití speciálních změkčujících prostředků a prodlužuje se tak životnost samotné pračky. 

Myšlenku se snaží podpořit i samotní výrobci praček, například značka Miele uvedla na trh 

pračku, kterou je možné odděleně napojit na dešťovou a pitnou vodu. Prací cyklus je poté 

rozdělen na dvě časti, samotné praní a první máchání probíhá v dešťové vodě, poslední 

máchání probíhá už ve vodě splňující hygienické nároky. (Kožíček, 2008) 

Jako příklad z praxe může posloužit rekonstrukce MOSAIC HOUSE v Praze. 

Recyklace šedé vody je jednou z významných technologií hotelu. Díky tomu není 

spotřebovávána pitná voda, v případech ve kterých to není nutné (na splachování WC, úklid). 
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V budově je nainstalován dvojitý systém vodovodních a kanalizačních trubek, jeden systém 

slouží pro rozvod pitné vody a druhým je transportována voda šedá. Potrubím je šedá voda 

odváděna do speciálního zařízení, kde probíhá filtrace a čisticí procesy. Čištění šedé vody 

probíhá v několika krocích. Na přívodu šedé vody do čistícího zařízení je instalován filtr na 

odstraňování hrubých nečistot. Samotné čištění poté probíhá ve čtyřech tancích, v tanku 

jedna, dva a tři probíhají čistící procesy a poslední čtvrtý tank slouží jako zásobárna vyčištěné 

vody. Po vyčištění šedé vody je nutné provést dezinfekci bílé vody, kterou zabezpečuje UV 

záření. Takto vzniklá bílá voda je čerpadly rozváděna a dle potřeby využívána ke splachování 

WC a jako úklidová voda. Odhadovaná úspora pitné vody je asi 18 %, což činí při provozu 

hotelu denně 4 - 5 m
3
 vody. Předpokládaná návratnost všech použitých zařízení je při 

současných cenách maximálně sedmnáct let. 

 

Obrázek 11 - Hotel MOSAIC HOUSE v Praze (www.mosaichouse.com) 

V současnosti není v České republice tak výrazný ekonomický ani environmentální tlak, 

který by společnost nutil k využívání jiných vod než z veřejných rozvodů nebo studní. Do 

budoucnosti lze však očekávat pokračující zvyšování cen vodného a stočného. A právě tento 

nárůst cen způsobí, že využívání šedých a dešťových vod se stane vhodnou alternativou 

a rekonstrukce hotelu MOSAIC HOUSE v Praze je příkladem toho, že opětovné využívání 

šedých vod je dnes již technologicky možné. (Biela, 2016) 
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6 DISKUZE 

Voda je základním stavebním kamenem pro vznik a fungování veškerého života na 

Zemi. Na zemském povrchu se však nevyskytuje rovnoměrně, a proto nemají všichni lidé na 

světě vždy adekvátní přístup ke kvalitním zdrojům pitné vody. Současná situace, která panuje 

ve světě, je z dlouhodobého pohledu neudržitelná. Je potřeba najít rovnováhu mezi 

hospodářským rozvojem a využíváním vody. Snížení spotřeby vody je možné pokud se změní 

způsob, jakým jsou produkty vyráběny a spotřebovávány. Úsporná opatření, ale nejsou 

záležitostí jen velkých závodů a producentů, ale i jednotlivých obyvatel. Každý člověk může 

ovlivnit a zlepšit stávající situaci. Například upřednostňováním regionálních produktů nebo 

tím, že omezí zbytečné plýtvání vody v domácnosti. Sladká voda nezávadné kvality je 

důležitá pro nás všechny a je proto důležité i tak k ní přistupovat. 

Faktem zůstává, že největší část dnešních komodit je spotřebována především ve vyspělých 

zemích a proto je z většinové části i zodpovědná za vzniklé problémy jako je znečištění vod, 

změna klimatických podmínek a degradace ekosystémů (UNEP 2012). Koncept virtuální vody 

a na něj vycházející koncept vodní stopy je důležitým ukazatelem jak má spotřeba a produkce 

určité komodity vliv na životní prostředí, nebo sociálně-ekonomickou sféru. Pomocí 

mezinárodního obchodu, ve kterém každý den dochází k přesunům produktů a tím i virtuální 

vody v nich vložené na velké vzdálenosti, mohou země a dokonce i celé kontinenty 

ovlivňovat vodní zdroje vzdálené i tisíce kilometru. V zájmu řešení vodní krize je proto 

potřeba zmíněné koncepty začlenit do politik zemí a organizací.  

Existuje mnoho návrhů řešení jak tuto situaci řešit a postupovat dál. Evropská unie 

podporuje možnosti výživy obyvatelstva hmyzem. Hmyz je běžně pojídán na mnoha místech 

planety a činí běžnou součást jídelníčku, západní civilizace se však tomuto způsobu výživy 

zatím vyhýbá. Evropská unie si dokonce ve svém snažení nechala vypracovat studii, která 

zkoumá nutriční hodnoty jednotlivých zástupců hmyzí říše.  

S dalším návrhem přišla OSN, která navrhla zavedení horní potravinové hranice pro 

vyspělé státy. Hlavním cílem tohoto opatření je snížit vysokou spotřebu komodit ve 

vyspělých státech a zabezpečit tak rovnocenné podmínky všem zemím. Dalším cílem je 

zajistit i příštím generacím důstojné životní podmínky. 

Koncept vodní stopy je možné využít jako vhodný doplněk vodohospodářských 

ukazatelů, zejména kvůli vypovídající hodnotě o celkových nárocích populace na vodní 

zdroje.  
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7 ZÁVĚR  

Cílem bakalářské práce bylo shrnout poznatky a představit současný stav problematiky 

vodních zdrojů a jejich možného nedostatku. Při zpracování práce jsem využila odbornou 

literaturu a dostupné zdroje, které jsem vybírala s ohledem na zvolené téma.  

Zjistila jsem, jaké nároky na vodní zdroje vytváří dnešní populace a jaké možné 

problémy mohou vzniknout v důsledku tohoto nepřiměřeného tlaku. Blíže jsem se seznámila 

s konceptem virtuální vody a vodní stopy, a pochopila jsem souvislosti mezi spotřebou vody 

a dopady na životní prostředí, které může využívání vodních zdrojů přinést. Svou pozornost 

jsem zaměřila i na možné alternativní způsoby získávání sladké vody, a to především pomocí 

odsolování vody mořské nebo brakické.  

V poslední části práce jsem zhodnotila možnosti úspor v rámci zemědělství, průmyslu 

a lidských sídel. Podporování úspor v jednotlivých sférách musí být hlavně podporováno 

a stimulováno ze stran vládnoucí složky státu a různých nadnárodních organizací aby došlo 

k masivnímu rozšíření a aplikaci technologických zařízení, která pomohou šetřit vodou. 

V rámci úspor vody, které se týkají jejího využívání v domácnostech, jsem se zaměřila i na 

využívání alternativních zdrojů vody, jako je recyklovaná odpadní voda a jímána voda 

dešťová. V současnosti je využití šedých vod v České republice teprve na samém počátku, ale 

do budoucna se předpokládá nárůst cen za vodu a tím i rozšíření recyklace odpadní vody.  

Ochrana a starost o vodní zdroje je povinností nás všech. I přesto, že je voda 

považována za obnovitelný zdroj, praxe ukazuje, že je svým množstvím omezená. Voda je 

pro všechny lidi na zemi stejně důležitá a je potřeba, aby k ní bylo přistupováno odpovědně se 

zhodnocením rizik do budoucna.  
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Příloha č. 1:  

Tabulka č. 1: Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování bílé vody podle BS 8525-

1 

 

Parametr x 

[KTJ/100ml] 

Aplikace postřikem Aplikace bez postřiku 

Tlakové mytí, zahradní rozstřikovač a 

mytí vozidel 
Splachování 

WC 
Zavlažování 

zahrad 

Escherichia coli Nezjištěno 250 250 Nezjištěno 

Střevní enterokoky Nezjištěno 100 100 Nezjištěno 

Legionella 

pneumophila 10 - - - 

Koliformní bakterie 

celkem 10 1000 1000 10 

 

Tabulka č. 2: Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování dešťové vody podle BS 

85151 

 
Parametr 

Použití 
 

Typ systému 
Tlakové mytí a 

zahradní 

rozstřikovače 

Zavlažování zahrad, 

splachování toalet 

Escherichia coli 
počet /100ml 1 

 

Jedno místo a komunální 

domácí systémy 

Střevní enterokoky 

počet/100 ml 1 100 
Jedno místo a komunální 

domácí systémy 

Legionella 
počet/litr 100   

Pokud je analýza nezbytná, jak 

je uvedeno v posouzení rizik 

Koliformní bakterie 

celkem počet/100 ml 10 1000 
Jedno místo a komunální 

domácí systémy 

 


