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Problémy s nedostatkem vody by se brzy mohly dotknout i střední Evropy. 

„České republice bude voda chybět třeba už v roce 2050,“ říká přední 

hydrolog 

a geograf Bohumír Janský.  
     

    

   

 



Na Zemi v podstatě není nedostatek vody, ale akutní nedostatek vody sladké, čisté a pitné. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

     

    

   

 

Světový oceán zaujímá: 360,7 mil. km2, tj. 70,7 % 

 

Plocha Země: 

510, 1 mil. km2 
 

Pevnina zaujímá: 149,4 mil. km2, tj. 29,3 %  



Část hydrosféry Objem vody(tis. km³) % z celkových zásob 

Světový oceán 1 360 000 97,6784 

Ledovce 24 000 1,7237 

Voda v atmosféře 13 0,0009 

Sladkovodní jezera 130 0,0093 

Slaná jezera 105 0,0075 

Umělé vodní nádrže 6 0,0004 

Močály, bažiny 6 0,0004 

Koryta řek 1,25 0,0001 

Půdní vláha 25 0,0018 

Voda v pásmu provzdušnění 40 0,0029 

Voda v pásmu nasycení 8000 0,5746 

Celkové zásoby vody na Zemi 1 392 325,25 100% 



   

Oblasti s nadbytkem a deficitem vody  

● Oblasti s „nadbytkem vody“: → území, kde dostatečné množství vody umožňuje zachování velké 

rozmanitosti rostlinstva (vzhledem ke zdejším přírodním podmínkám) a zemědělství se zde 

provozuje bez závlah.     

● Oblasti s „deficitem vody“:→ u nich je tomu naopak – tzn. nedostatek vody limituje výskyt pestré 

vegetace, zemědělství je možné jen za pomoci velkého množství závlah.  

● Např.: Velká pánev v USA, Chihuahua a Sonora v Mexiku, Karakum a Kyzylkum ve střední Asii, 

Taklamakan v západní Číně, Gobi na území Mongolska a Číny. 

● Extrémně suché jsou i regiony tzv. pobřežních pouští, ovlivňované studenými mořskými proudy 

(Atacama v Jižní Americe, Namib na jihu Afriky či Západo-australská poušť v Austrálii). 



Příčiny nedostatku pitné vody 

1. Růst populace 

2. Klimatické vlivy (souvisí s všeobecnou cirkulací atmosféry) 

3. Člověk ovlivňuje nepříznivým způsobem hydrosféru = znečišťování řek, jezer, umělých vodních 

nádrží, moří i oceánů odpadními vodami z průmyslu, zemědělství i sídlišť (pesticidy, hnojiva, 

splašky, prům.odpadní vody) 

4. Plýtvání vodou ve vyspělých zemích 

 

 





Oblasti které trpí nedostatkem vody  

● Značná část Afriky - Jedná se například o Rwandu, Angolu, Eritreu či Sierru Leone (Řada dětí z 

oblastí s nedostatkem vody musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim 

nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na 

jinou - výdělečnou – činnost. Průměrná vzdálenost, kterou musí ženy v Africe a Asii ujít, aby nabraly 

vodu, je šest kilometrů.  

● Dále oblasti Blízkého a Středního Východu. 







Státy s dostatkem vody 

● Ze států disponuje největším objemem obnovitelných vodních zdrojů Brazílie.  

● Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ho vyčíslila na 8 233 km³ vody za rok. 

● V desítce na vodu nejbohatších států jsou dále Rusko, Kanada, USA, Indonésie, Čína, Kolumbie, 

Peru, Indie a Demokratická republika Kongo.  

● Absolutní vodní zásoby jsou však vedle geografické polohy, resp. přírodních podmínek, ovlivněny 

zejména velikostí států, v rámci nichž mohou existovat značné rozdíly v dostupnosti vody. 

●  Lepší přehled o vodních zdrojích ve státech získáme, zásobou vody k počtu obyvatel. 



Rozdíly v zásobách vody mezi státy  
 

● Na každého obyvatele Islandu připadá přes 674 000 m3 vody na rok. 

● Vynikající podmínky má i Kanada, Norsko (112 000 m3 na obyv.), Švédsko a Finsko.  

● V České republice připadá na každého obyvatele asi 1500 m3 vody. Podobně je na tom Polsko. 

● Německo (1900 m3/obyv.) a Maďarsko (600 m3 na obyv.) 

● Výrazazně lépe je na tom Slovensko (9 200 m³/obyv./rok). 

● Existují však i země, které nemají k dispozici žádnou povrchovou vodu a minimum vody 

podpovrchové. Příkladem jsou státy Perského zálivu, zejména Kuvajt, Bahrajn a Katar. 

 

Obecně spotřeba:  

1. Na jednoho obyvatele Evropy připadá v současnosti spotřeba 150-200 litrů vody denně.  

2. Na jednoho občana USA 300 litrů. 

3. Na jednoho občana České republiky 120 litrů. 

4. Na jednoho občana Země třetího světa 10 litrů. 



Činnost Spotřeba (v litrech) Průměrná cena (v Kč) 

Spláchnutí toalety 10 -12 0,94 

Koupel ve vaně 100 -150 10,60 

Sprchování 60 - 80 5,95 

Mytí nádobí v myčce 15 - 30 1,90 

Praní v pračce 40 - 80 5,10 

Mytí rukou 3 0,26 

Mytí automobilu 200 17 

Pití každý den 1,5 - 2,0 0,15 

Denní spotřeba v kuchyni 5 - 7 0,51 

Napuštění zahradního bazénu 2 000 - 4 000 255,00 



Globální spotřeba vody ve světě 

● Od r. 1950 stoupla spotřeba vody asi 3,5krát. 

● Dříve se velikost spotřeby dávala do souvislosti s hospodářskou vyspělostí zemí. 

● Dnes však nejvyspělejší země spotřebu vody omezují vlivem recyklace i vyspělých technologií 

(např. USA, Japonsko – zde recyklace až 2/3 spotřebované vody..dále Švýcarsko, Rakousko).  

● Na území bývalého Česko-Slovenska stoupla spotřeba vody mezi léty 1950 1990 přibližně 4krát! 

 

Pokles spotřeby vody po r. 1990 i v ČR: 

1. způsobeno poklesem objemu průmyslové i zemědělské výroby po roce 1990. 

2. výrazným růstem cen vodného (zrušení státních dotací pro vodovody a kanalizace). 

     

 



Struktura spotřeby vody ve světě 

● 75% zemědělské závlahy 20% průmysl 5% pitná voda. 

● Indie - na závlahy až 93% spotřebované vody 

● USA - průmysl a energetika cca 50% z celkové spotřeby 

● Struktura spotřeby vody v ČR - stále vysoký podíl spotřebované pitné vody ve srovnání s vyspělými 

zeměmi. 

1. 38 % pitná voda 

2. 32 % průmysl a služby 

3. 26 % energetika 

4. 4 % zemědělství  



Množství vody, potřebné k výrobě produktu  

● List papíru = 10 l vody 

● Jablko = 70 l vody 

● Krajíc chleba se sýrem = 90 l vody 

● Šálek kávy = 140 l vody 

● Sklenice džusu = 170 l vody 

● Sáček chipsů 200g = 185 l vody 

● Bavlněné tričko = 2900 l vody 

● Pár kožených bot = 8000 l vody 

● Džíny = 11 000 l vody 

● 1kg hovězího masa = 15 455 l vody  

(3 060 000 l pastva, píce, seno + 24 000 l pití + 7 000 l čištění stájí = 3 091 000 l na 200 kg) 
  

 

 



Video 1 

http://www.youtube.com/watch?v=62EXnDkZBaI


Nadměrná spotřeba vody 

● V důsledku nadměrného čerpání vody pro gigantický vodovodní přivaděč Ogallala (zásobuje 8 států 

středozápadu USA) klesá hladina podzemní vody v jímacím území o 1 m ročně. 

● Pokles hladiny podzemní vody o 2 m ročně je registrován na území čínského Pekingu, přičemž z 1⁄4 

studní již zcela zmizela voda. Nedostatkem vody v Číně ohroženo 50 měst nad 100 tis. obyv. 

● Od konce 50. let klesla hladina podzemní vody na území hlavního města Thajska – Krung Thep 

(Bangkok) o 25 m!  

● Negativní zásah do koloběhu vody v přírodě - ekologickou katastrofou značných rozměrů je 

vysychání Aralského jezera (dnes asi 40% původní plochy). Příčinou je rozšíření ploch pro 

pěstování bavlny v Uzbekistánu a nárůst odběrů vody z řek Amudarji a Syrdarji. 



(Wyoming, Colorado, Nové Mexiko,Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Jižní Dakota) 



Vysychání Aralského jezera 



Problémy s vodou v Evropě 

● Na rozdíl od mnoha světových regionů má Evropa dostatečné zásoby pitné vody.  

● Hlavní problémy zde tvoří znečištění a zacházení s odpadní vodou. 

● Do evropské diskuze vstupují i otázky kolem zneužívání vodních zdrojů, jako například údržba 

golfových hřišť v oblastech, kde může dočasně docházet k nedostatku pitné vody. 

● Ve Španělsku představuje například vodní spotřeba golfových hřišť stejný objem, jako spotřeba 

města s 12,000 obyvateli. 

● Problémy představuje i cestovní ruch. V průměru je spotřeba vody turistů o třetinu větší než místních 

obyvatel. 





Dopad nedostatku pitné vody 

● Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním 

příznakem je pocit žízně (je tedy logické, že dehydratovaný člověk se snaží svou žízeň uhasit). 

● Nemá-li však přístup k pitné vodě, nezbývá mu než pít tu závadnou.   

● Závadná voda může způsobit závažná průjmová onemocnění (cholera či úplavice). 

● Polovina lůžek v nemocnicích po celém světě je zaplněna pacienty, kteří trpí nemocemi 

souvisejícími se špatnou kvalitou vody.  

● Na průjmová onemocnění a malárii umírá ročně asi 3,1 milionu lidí - z nich by 1,6 milionu mohlo být 

zachráněno, pokud by měli přístup k dostatku nezávadné vody a žili v lepších hygienických a 

zdravotních podmínkách. 

● Kvůli nedostatku pitné vody umírá ročně 1,8 milionu dětí. 

● Přes 2,5 miliardy lidí trpí špatnými hygienickými podmínkami.  





● Chudé země podle odhadů ztrácejí až 8 procent svého hrubého domácího produktu kvůli zhoršování 

životního prostředí. 

● Chudí lidé v rozvojových zemích jsou nuceni platit za čistou vodu často více než lidé bohatí (Tato 

nerovnost souvisí také s tím, že slumy a sídliště pro chudé jsou jen výjimečně napojeny na 

vodovodní síť). 

● Protože zásoby vody jsou na světě rozděleny velmi nerovnoměrně, přístup k nezávadné vodě 

představuje nejenom zdravotní a ekologický problém, ale také časovanou politickou bombu. Za 

posledních 50 let vzniklo z důvodu nedostatku vody 37 ozbrojených konfliktů, přičemž v 18 z nich 

byl zapojen Izrael.  

 



Některé možnosti řešení: 

1. Omezení plýtvání ve vyspělých zemích (limity, zdražení, časové omezení). 

2. Financování čištění vodních zdrojů. 

3. Financování hydrogeologických průzkumů. 

 

Video 2 

http://www.youtube.com/watch?v=8VieNqpaUds


Zdroje: 

1. https://www.wateraid.org/facts-and-statistics 

2. https://www.gymkc.cz/files/dusledky-nedostatku-pitne-vody.pdf 

3. https://studijni-svet.cz/globalni-problemy/ 

4. http://www.zsnovestraseci-enviro.cz/2-stupen/nedostatek-pitne-vody/ 

5. http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=8&tema=152 

6. https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=35429&kod=MZ330P61 

7. https://www.google.cz/amp/slideplayer.cz/amp/1891531/ 

8. https://youtu.be/8VieNqpaUds 

9. https://youtu.be/62EXnDkZBaI 

10. http://www.ox.ac.uk/news/science-blog/why-world-needs-rethink-value-water 

11. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Water_pollution 

12. https://africaonlinetv.xyz/health-corner 
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