
Voda viditelná i neviditelná
za vším se skrývá voda

Téměř vše, co spotřebováváme, vyžaduje pro výrobu určité množství vody.
Tu sice na první pohled nevidíme, nemůžeme se od ní namočit, ale to ne-
znamená, že taková voda neexistuje. 
A dokonce je možné její množství změřit. Tomuto údaji se říká vodní stopa 
nebo také virtuální voda.
A to množství vody je mnohem větší, než proteče kohoutkem. 

Podívejme se, jak se běžný sobotní den čtyřčlenné rodiny 
může projevit na spotřebě vody – jak té viditelné     , 
tak té virtuální     .

Množství virtuální vody je závislé na 
skladbě jídelníčku. Hlava rodiny si svojí 
vodní stopu zvýšila větší konzumací 
masa. Velmi nízkou spotřebou viditelné 
vody to dohnat nemůže.

Paní domu se masu vyhýbá a proto je 
její vodní stopa nižší. Zato však 
spotřebuje více viditelné vody, protože 
si ráda poleží ve vaně.

Leták vyrobila Agentura Koniklec, o. p. s.
v roce 2022

Leták je výstupem projektu poradme.se, který podpořilo 
Hlavní město Praha a Ministerstvo životního prostředí. 
Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanovisko donorů.

Ranní rituály
Probuzení, čištění zubů, opláchnutí obličeje, toaleta. 

1 lSnídaně

2 krajíce chleba, šunka,
3 vejce, káva, sklenka vody

1 krajíc chleba, kousek sýra,
jablko, sklenka džusu a vody

2 rohlíky, 2 pribináky
2 jablka, 2 sklenky džusu

2 500 l

1 005 l 0,3 l 0,3 l585  l 910  l

0,3 lOběd

1 kg pečené kuře, 1/2 kg brambory
okurkový salát, 1x pivo, 2 sklenky džusu

1 krajíc chleba, fazolový guláš
sklenice vody s citronem

5 270 l

4 575 l 0,3 l695  l

0,6 lNávštěva cukrárny 3 950 l

2x káva, 2x zákusek, 2x sklenka vody 2x milkshake, 2x limonáda,
1 tabulka čokolády

1 550 l 0,6 l 2 400  l

Hovězí steak, hranolky,
pivo

Zapečené brambory se sýrem,
rajčatový salát, sklenka vína

2x kuřecí řízek, bramborová
kaše, voda se sirupem

3 800 l 650 l 880  l

Večeře 0,6 l5 330 l

33 l

0,6 l

1,5 l

Pitný režim během dne 5 l

2 l1,5 l

Sprcha 5 min. Poležení ve vaně Společná vana

60  l

Večerní hygiena

120  l 100  l

280 l

7 742 l 63 l 2 705 l 122,7 l 6 602 l 102,9 l

Děti si svojí vodní stopu nejvíce zvýšily návštěvou cukrárny, kde si dopřály čokoládu. Jejich denní jídelníček 
však neobsahuje hovězí ani vepřové maso a kousek čokolády si tak mohou občas dopřát.

Každý z nás může najít své rezervy ve spotřebě, ať už ve vodě skryté nebo 
viditelné. Poznejte své možnosti a zkuste změnit svojí spotřebu tam, kde to má 
největší efekt.


