
Samá voda

Světový den vody

Voda je nenahraditelná. Vydržíme bez ní 
nejvýše několik dní. Vodní krize může 

postihnout  jak rozvojové, tak i velmi 
vyspělé země. 
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Je nezbytná

Když je vody málo

Kapské město, Jižní afrika
Příděl vody 50 litrů na osobu a den.

Dillí, Indie
Černý trh s vodou – 1 000 Kč za m3

Průměrná spotřeba vody v ČR je 90 litrů na 
osobu a den. V hlavním městě je to o dost 
více. Jak bychom žili s polovičním či ještě 
nižším množstvím, kdyby bylo vody 
opravdu málo?

Vodní krize se odehrála v roce 2018.
Hladina v šesti hlavních přehradách poklesla.

Postupně se omezovala denní spotřeba vody 
na 100 litrů, 87 litrů a nakonec 50 litrů na 
osobu a den.

Přísné opatření odvrátilo krizi, takzvaný den 
0 kdy  by si musel každý obyvatel vystačit jen 
s 25 litry vody na den a dostupnost vody jen 
na 149 výdejních místech. 

Indické Dillí má velké problémy se 
zásobováním vodou. 

V kritických oblastech zajišťuje v období 
sucha její distribuci vláda. 600 litrů vody musí 
vystačit na 10 dní pro celou rodinu. 

Voda se stává předmětem černého obchodu. 
Cena vody v období sucha přesahuje na 

černém trhu v přepočtu 1 000 Kč za m3. 

Nedostatek vody je předmětem masivních 
protestů.

89,2
93 84,6

86,5 89,7
80,2 89,684,3

86,9
81,4

78,792,982,3

90 l / os / d

114

113

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.

ČR je „střechou“ Evropy
Na naše území přitéká velmi málo vody. 
Máme jen tu vodu, která spadne ve srážkách. 
Většina srážek se odpaří a významná část 
odteče do sousedních zemí. Naše zásoby 
vody jsou omezené. 
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Fronta na vodu v Kapském městě


