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SVÄšTOVÃ• DEN VODY
ÃšterÃ½, 20 bÅ™ezen 2018

Voda, a hlavnÄ› pitná nezávadná voda, je jedním z nejvÄ›t&scaron;ích bohatství, které nám na&scaron;e planeta dává,
a i z tÄ›chto dÅ¯vodÅ¯ byl roku 1993 Organizací spojených národÅ¯ 22. bÅ™ezen vyhlá&scaron;en SvÄ›tovým dnem vody. V
tento den si zároveÅˆ pÅ™ipomínáme, Å¾e na svÄ›tÄ› Å¾ije pÅ™es miliardu lidí, kteÅ™í mají nedostatek pitné vody a jsou pÅ™
na svém zdraví.

Podle oficiálních zdrojÅ¯ se 80 % procent odpadní vody, kterou lidstvo vyprodukuje, vrací zpÄ›t do ekosystému bez
toho, aby byla upravena nebo znovu pouÅ¾ita. 1,7 miliardy lidí vyuÅ¾ívá zdroje pitné vody kontaminované fekáliemi, které
mohou zpÅ¯sobit choleru, úplavici, bÅ™i&scaron;ní tyfus nebo obrnu. Více jak 663 milionÅ¯ lidí nemá pÅ™ístup k bezpeÄ•nému
zdroji pitné vody. Do roku 2050 bude Å¾ít témÄ›Å™ 70 % lidí ve mÄ›stech (ve srovnání s dne&scaron;ními 50 %). A právÄ› m
v rozvojových zemích nemají adekvátní infrastrukturu a zdroje pro efektivní a udrÅ¾itelné vyuÅ¾ití odpadních vod. PÅ™itom
moÅ¾nosti jsou obrovské. BezpeÄ•nÄ› upravené odpadní vody mohou slouÅ¾it jako zdroj energie, Å¾ivin i dal&scaron;ích
recyklovatelných materiálÅ¯. Jedním z nejvÄ›t&scaron;ích problémÅ¯ hospodaÅ™ení s vodou budou do budoucnosti rozevírajíc
se nÅ¯Å¾ky mezi její spotÅ™ebou a dostupností. V ÄŒeské republice sice klesá spotÅ™eba pitné vody, zároveÅˆ ale v dÅ¯sled
probíhající zmÄ›ny klimatu klesá i dostupnost vody. Voda u nás není v dobré kondici, protoÅ¾e velká Ä•ást povrchových vod
je kontaminována splachy z polí a odpadními vodami.

V dÅ¯sledku probíhající zmÄ›ny klimatu, která pÅ™iná&scaron;í Ä•astÄ›j&scaron;í extrémní projevy poÄ•así, je kromÄ› povod
nutno zvládat i dlouhotrvající sucha. Jen si vzpomeÅˆte, na minulá léta.. A právÄ› technologické inovace budou jedním z
nástrojÅ¯, který pomÅ¯Å¾e minimalizovat dopady sucha a nedostatku vody na lidské Å¾ivoty a zdraví, Å¾ivotní prostÅ™edí,
ekonomiku a spoleÄ•nost. Hlavní je udrÅ¾et vodu v krajinÄ›, nejlépe pÅ™írodÄ› blízkým opatÅ™ením, jako jsou zdravé a pestr
Naopak zmen&scaron;ovat by se mÄ›la plocha nevhodnÄ› obdÄ›lávané zemÄ›dÄ›lské pÅ¯dy. Ta nejen, Å¾e zachycuje ménÄ›
vody, ale kaÅ¾dým rokem tuto schopnost ztrácí.
PrávÄ› problémy se zadrÅ¾ováním vody v krajinÄ› a nakládání s vodou v
prÅ¯myslu i domácnostech povaÅ¾uje za jeden z klíÄ•ových problémÅ¯ Strategický rámec ÄŒeská republika 2030. Ten kromÄ›
jiného navrhuje, aby se po ukonÄ•ení smluv se zahraniÄ•ními partnery vrátilo provozování vodárenské infrastruktury do
pravomoci mÄ›st a státu. Ono úsporné nakládání s vodou nebylo v Ä•eské kotlinÄ› po staletí dÅ¯leÅ¾itým tématem. Naopak
mírné podnebí s dostatkem sráÅ¾ek bylo vhodné pro úspÄ›&scaron;né zemÄ›dÄ›lství a pro rozvoj hospodáÅ™sky vyspÄ›lé
zemÄ›.
"Rostliny zavlaÅ¾uje kapkou po kapce systém plastových trubek, v praÄ•kách i na záchodech protéká
výhradnÄ› de&scaron;Å¥ová voda a na polích roste speciální suchomilné obilí&hellip;" Ano, i tak by mohla vypadat Ä•eská
realita za pár desítek let. Mj. takto totiÅ¾ funguje vodní hospodáÅ™ství v Izraeli, které popisuje kniha &bdquo;BudiÅ¾
voda&ldquo;, Setha M. Siegela. Tato pou&scaron;tní zemÄ› se &scaron;piÄ•kovÄ› vyrovnává s nepÅ™íznivými podmínkami a je
schopná provozovat Å¾ivotaschopné vodní hospodáÅ™ství.
¨Izrael je zemí, která se s nedostatkem vody potýká po celou
dobu své existence. PÅ™esto tato zemÄ› dokázala vyÅ™e&scaron;it vlastní problémy s vodou. A dokonce jí má takový
nadbytek, Å¾e dodává vodu sousedním zemím. A navzdory velmi omezeným zdrojÅ¯m vody, rychle rostoucí populaci i
ekonomice, a mnohdy nepÅ™átelsky naladÄ›ným sousedním zemím, si dlouhodobÄ› udrÅ¾uje náskok v oblasti
vodohospodáÅ™ských inovací. Je aÅ¾ neuvÄ›Å™itelné, jak lze zmÄ›nit vyprahlou zemi ve vodní velmoc.
Stát Izrael &scaron;el tak daleko, Å¾e vodu prohlásil za kolektivní majetek. Druhou poloÅ¾kou v receptu na úspÄ›chu byla
sázka na chytrá Å™e&scaron;ení, zejména v zemÄ›dÄ›lství, která pÅ™inesla pÅ™elomové inovace. Jedním z nich bylo
zdokonalení zalévání pomocí kapkové závlahy. PÅ™i nÄ›m se spotÅ™ebovává extrémnÄ› malé mnoÅ¾ství vody, doslova
jednotlivé kapky. Do&scaron;lo také na &scaron;lechtÄ›ní suchu odolných odrÅ¯d nebo na technologie na odsolování vody.
Díky maximálnÄ› úspornému nakládání s vodou se jako vedlej&scaron;í produkt podaÅ™ilo vybudovat Å¾ivotaschopný
prÅ¯mysl zamÄ›Å™ený na vodní technologie. Dnes izraelské firmy pÅ™edstavují jedniÄ•ku ve vodních technologiích a vyváÅ¾í
svÄ›ta nejen závlahové systémy, ale i systémy pro mÄ›Å™ení spotÅ™eby vody nebo dokonce snÄ›Å¾ná dÄ›la.

Dal&scaron;í izraelskou inspirací mÅ¯Å¾e být propracovaný systém nakládání s odpadní vodou, jak v zemÄ›dÄ›lství, tak v
prÅ¯myslu. PodobnÄ› pÅ™ísný systém je i u distribuce pitné vody, kde si dovolí jen &scaron;est procent ztrát v rozvodné síti.
To ztráty v praÅ¾ské síti dosahují hodnoty kolem 20 %, pÅ™ed dvaceti lety byly ale tyto ztráty dokonce více neÅ¾
dvojnásobné. PrÅ¯mÄ›rnou roÄ•ní spotÅ™ebu pitné vody na obyvatele Prahy PVK (PraÅ¾ské vodovody a kanalizace)
zveÅ™ejnily naposled v roce 2016. Tehdy ji vyÄ•íslily na 39,5 metru krychlových, tedy 108 litrÅ¯. V porovnání s ostatními
regiony jde o nejvy&scaron;&scaron;í spotÅ™ebu v ÄŒesku... Musíme pÅ™estat vodou plýtvat - pokud je&scaron;tÄ› nÄ›jakou
máme! d@niela zdroj: internet
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