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Pitná voda 

• Pitná voda = zdravotně nezávadná voda, při jejíž dlouhodobé 
konzumaci nedochází k negativním vlivům na člověka 

• V České republice je pitná voda samozřejmostí, avšak mnoho 
oblastí ve světe se potýká s jejím nedostatkem  

• Nejčastějším zdrojem pitné vody bývaly studně nebo prameny 

• Nyní se získává hlavně z přehrad a řek, protože se stále zvyšuje 
spotřeba pitné vody 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Drinking_water.jpg> 
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• Na celém světě nemá okolo miliardy lidí přístup k pitné vodě 

• Nejzávažnější situace je v subsaharské Africe (až polovina 
obyvatelstva) a v Asii 

• Nekvalitní voda způsobuje mnohá onemocnění a ročně stojí za 
smrtí několika milionů lidí 

• Navíc mnoho lidí v Africe a Asii musí urazit několik kilometrů, 
než se vůbec ke zdroji pitné vody dostanou 

• Zajistit pitnou dostatek pitné vody  
pro všechny obyvatele naší planety  
je cílem mnohým humanitárních  
organizací a situace se zlepšuje, ale  
jen velmi pomalu 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unsafe_drinking_water_04.jpg> 



Úbytek zdrojů pitné vody – Afrika, Asie 

• Světová populace se stále zvyšuje a zároveň s rozvojem 
technologií rychle stoupá spotřeba pitné vody, ale zdrojů pitné 
vody naopak spíše ubývá 

• Průmysl i zemědělství spotřebují mnoho vody a většinou ji 
vrací do přírody znečištěnou a zamořenou chemickými zbytky 

• Chemičky vypouštějí škodliviny do řek a jezer, z polí se splavují 
hnojiva a pesticidy, odhozený odpad se rozkládá a prosakuje 
do spodní vody atd., čímž ohrožují původně nezávadnou vodu  

• V Africe a Asii často dochází k porušování  
hygienických a ekologických pravidel, která  
by měla přírodu a zdroje pitné vody ochránit 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unsafe_drinking_water_03.jpg> 



Úbytek zdrojů pitné vody – Afrika, Asie 

• Již ve 20. století došlo k několika konfliktům kvůli zdrojům 
vody a problémy na Blízkém a Středním východě či v Asii se 
mohou dále přiostřit 

• Mnoho řek a jezer vysychá, protože je z nich odčerpáváno čím 
dál více vody pro hospodářství nebo se kvalita vody zhoršuje a 
znečišťuje. Vliv mají také měnící se klimatické podmínky 

• Například množství lidí v Číně, kteří nemají přístup k pitné 
vodě, se odhaduje na 300 000 000 

• I když se daří obstarat pitnou vodu pro stále větší část 
populace, bude trvat dlouho, než ji budou moci pít lidé po 
celé zeměkouli a stále hrozí, že se situace opět začne 
zhoršovat. Dokonce může dojít k „válkám o vodu“ 


