
 

 

22. březen - Světový den vody 
 

Aneta Langerová - Voda živá 

Ve mně navždy zůstává 
 Tvoje voda živá 
 Tiše odplouvá 
 Čistá a důvěřivá 
 
Krev není voda ... je to voda na jeho mlýn ... káže vodu, pije víno ... cítí se jako ryba ve vodě ... 
tichá voda břehy mele ... jsou jako voda a oheň ... živá voda... tak dlouho se chodí se džbánem 
pro vodu, až se ucho utrhne ... podobných přísloví, rčení a přirovnání bychom našli jako vody v 
řece - a všechna ukazují na nezastupitelnou roli vody v našich životech. 

22. březen vyhlásila roku 1993 Organizace spojených národů (OSN) jako Světový den vody - 
aby připomínal význam a důležitost této nenahraditelné kapaliny. Pro každý rok je pak 
vyhlašováno jedno konkrétní téma - např. voda podzemní, hodnota vody aj. 

Náš život v plodové vodě začíná, vodou se křtí a v některých kulturách rituálním omytím těl 
zemřelých vodou život i končí. Praktický i duchovní význam vody pro naši existenci spolu jdou 
ruku v ruce. 

Lidské tělo obsahuje okolo 60% vody a každý den spotřebujeme na jeho „provoz" asi 120l čisté 
vody. Žijeme v té „šťastnější“ části světa, kde o vodě moc nepřemýšlíme a jednoduše ji bez 
většího rozmyslu spotřebováváme. Fakt, že nám neomezené množství kvalitní pitné vody teče 
z kohoutku v jakoukoli denní i noční dobu, je pro nás samozřejmostí. Zatím. 

Zemi pokrývá 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale 97,5 % této vody je příliš 
slané. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, z kterých bereme vodu na 
zavlažování a pro přímou spotřebu. 

V současné době patří nedostatek kvalitních vodních zdrojů k 
nejzávažnějším globálním problémům lidstva. Více než miliarda lidí po 
celém světě (18% světové populace) nemá přístup k nezávadné pitné 
vodě. V rozvojových zemích ženy a děti tráví podstatnou část každého 
dne sháněním vody. Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené 
nedostatkem pitné vody.  

A zhoršující se klimatická situace dává tušit, že se nedostatek vody v blízké budoucnosti stane 
aktuálním i ve vyspělých částech světa. 
Jedinou naší šancí je vědomé a soustavné 
snižování vodní stopy a maximální recyklace 
vody. Vodní stopa (nebo také virtuální voda, 
anglicky water footprint) je množství vody, 
které je zapotřebí k produkci daného zboží či 
služeb. Samotný výpočet vodní stopy byl 
představen v roce 2002. Smyslem je ukázat 
nesmyslnost pěstování plodin náročných na 
vodu (např. bavlny) v místech, kde je vody 
nedostatek, jako je Afrika nebo Izrael. 

Průměrná vodní stopa je 1240 m3 vody za rok na člověka. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKpt7lmdX2AhXzgP0HHeIfBKsQyCl6BAgGEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx7hagwmHA40&usg=AOvVaw3vzOnGbnsJpBLQSVsFdlfx


 

 

 

Voda je klíč ke zdraví. 
Voda je klíč k úniku z bídy.  
Voda je klíč k rozvoji. 
 
    Právo na vodu je základem pro rovnost a udržitelný rozvoj. 
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