JAK SI POMOCI?
Snažte se vodu na pozemku udržet, ne ji
odvést. Voda, která se vsákne, vyrovnává
teplotní extrémy a podporuje vegetaci, která
zase brzdí odtok z území.
Zabraňte vypařování vody z půdy, například
pomocí výsadby zeleně, stínění apod. Postupný
výpar ve dne krajinu ochlazuje.
Používejte pro vodu propustné povrchy (dlažbu,
mlat, zatravněné tvarovky) místo betonu a asfaltu.
Chraňte vodní zdroje v krajině. Uchovejte
zdroje pitné vody v rukou místní komunity.
Nikdy nenechávejte odpad, zejména chemikálie
a léčiva v blízkosti vodního zdroje či toku.
Omezte chemickou úpravu vody.

Další zdroje:
www.intersucho.cz
www.klimatickazmena.cz
www.pocitamesvodou.cz
www.waterfootprint.org
www.watercalculator.org

Máte dotaz?
Ekoporadna ČSOP Vlašim
hledejte: www.ekorada.cz
pište: ekoporadna@csop.cz
volejte: 732 906 107
navštivte nás: Pláteníkova 264, Vlašim

POVODNĚ SUCHO

Tam, kde je to přijatelné (např. na WC, koupání
v bazénu aj.), využívejte užitkovou vodu místo
pitné. Využívejte dešťovou vodu.

Tento leták byl vytvořen za finanční
podpory Středočeského kraje.

V období sucha omezte zavlažování, více
využijte zastiňování a omezte sekání trávy.

Co může pro sebe udělat obec i každý z nás?

Spočítejte si svoji vodní stopu pomocí kalkulátoru (odkaz na konci letáku). Zvažte, jak
ji celkově snížit nebo pitnou vodu nahradit
užitkovou.
Není těžké odhadovat vodní stopu různého
zboží a aktivit v našem každodenním jednání
či nakupování a podle toho se rozhodovat.
Situaci zlepšuje dobrý stav a druhová skladba
lesů v povodí, revitalizace vodních toků i přírodě
blízké plochy umožňující rozliv vody při povodni.
Situaci zhoršují pozemky bez vegetace
a lesní monokultury bez podrostu.
Školy, úřady i podniky by měly jednat příkladně
v hospodaření s vodou při péči o svěřené pozemky.

Vše o vodě pod jednou střechou.
www.vodni-dum.cz
Hulice 118
Hulice 257 63
email: vodnidum@csop.cz

Vhodnou péčí
o pozemek můžeme
předejít závažným
problémům a zlepšit
obyvatelnost území.

PARADOXY SPOJENÉ S VODOU

JAKÉ JSOU HLAVNÍ PROBLÉMY?

VĚTŠINU VODY SPOTŘEBOVÁVÁME NEPŘÍMO

Místo vyrovnaného chodu počasí se střídají dlouhá
období bez srážek přerušovaná přívalovými dešti.
Ohrožuje nás současně sucho i povodně a krajina
se celkově vysušuje, přestože občas prší.

Zpevněné plochy neumožňují srážkovou vodu
vsakovat, voda odtéká a to vede k vysušování
měst. Sušší povrch znamená, že se méně tepla
spotřebuje při odparu vody a o to více se zvýší
teplota měst.

V ČR je denní přímá spotřeba pitné vody přes
100 litrů na osobu. V zemích třetího světa je
to 10x méně. To odpovídá jednomu našemu
spláchnutí WC a i tato voda je u nás pitná!

Vysoušení krajiny ohrožuje její obyvatelnost
i zemědělství, jenže zemědělství zase mnohdy
devastuje krajinu a její schopnost vodu čistit
a zadržovat. Vodu k pití si v ČR snad dokážeme
obstarat, ovšem příznivý vodní a tepelný režim
krajiny v obchodě koupit nelze.
Stejný druh vody, pro který jedni lidé chodí pouští
kilometry každý den, spláchnou v okamžiku do
záchodu. A stejné množství vody, které by mohlo
mnohé zachránit před smrtí žízní, proteče co
chvíli hadicí při zavlažování trávníku nesmyslně
vyholeného sekačkou v letním vedru.

Krajina bez vody nemůže vyrovnávat teplotní
a vlhkostní výkyvy. Důsledkem je přehřívání území,
odumírání rostlin a zdravotní problémy lidí.
Méně sněhu v zimě je nevýhodné pro zemědělství
i pro milovníky zimních sportů.
Nižší srážky v létě předznamenávají riziko požárů
a problémy v zemědělství, lesnictví, energetice, aj.

= 140 l

Vyšší teploty a více slunečního svitu v létě
mívá za následek přehřívání měst a ohrožení
obyvatel, pozitivní je např. pro solární energetiku.

Stejný druh vody, který jedni lidé pijí z vodovodu,
kupují ve stejném státě jiní lidé za 80x vyšší cenu
a jezdí pro ni autem do supermarketů. Nakupují
ji v lahvích, které však po prvním použití vyhodí,
a pak draze platí za odvoz odpadu.

Množství vody, které města vypouštějí do
vodních toků je již dnes místy větší než přirozený
přítok. Společně s větším výskytem řas a sinic to
zhoršuje možnosti použití vody.

PODPORUJTE ZELEŇ

CHRAŇTE PŮDU

Teplotní rozdíl mezi ulicí bez zeleně a ulicí se zelení může být
až 10 °C a rozdíl ve vlhkosti 20 %. Mnohde se při velkoryse
pojaté rekonstrukci náměstí dala přednost parkovacím místům
či honosné dlažbě před stromy a keři. Taková místa se v létě
stávají výhní a nepřejí pobytu lidí. Vhodně udržovaná zeleň
zároveň zmírňuje ničivé dopady povodní. Stromy snižují
potřebu klimatizace a vytápění až o 30 %. Kořeny zpevňují
půdu a brání její erozi, zadržují také vodu a podporují její
vsakování. Brání tak rychlému odtoku a vzniku povodní.

Kromě přímé spotřeby je podstatná i nepřímá
spotřeba - tzv. virtuální voda v zemědělství,
průmyslové výrobě aj. S jejím započtením
spotřebujeme denně v průměru 566 litrů vody.
- např. na jeden šálek kávy pozoruhodných
140 litrů, na výrobu 1 kg papíru 300 litrů a na
produkci 1 kg hovězího neuvěřitelných 13 000
litrů.

Půdě i vodě prospívají šetrné formy zemědělství, avšak škodí
intenzivní pěstování spojené s chemizací a častými přejezdy
těžkých strojů. Velkou hrozbou je eroze půdy (přibližně pro
53 % z rozlohy ČR!). Z půdy jsou tak vyplavovány živiny,
práce i peníze, např. ve formě promarněných hnojiv. Erozi
půdy brání les, křovinaté meze a travnaté plochy v krajině
i humus, který půdu stmeluje. Erozi půdy urychluje jízda
vozidel mimo cesty, pěstování širokořádkových plodin (např.
kukuřice) či orba po spádnici.

1 kg
1 kg

CHRAŇTE MOKŘADY

= 300 l
= 13 000 l

V deštivých obdobích mokřady zadržují a v suchých
uvolňují velké množství vody. Brání tak povodním i ničivému
suchu. K tomu ještě vodu filtrují, vstřebávají znečištění
a v jejich usazeninách je poután uhlík, jehož nadbytek
v atmosféře působí škodlivě. Mokřady můžete cíleně
zakládat v podobě malých prohlubní kdekoliv v krajině,
kde je dostatečně vysoká hladina spodní vody nebo její
povrchový přítok. Význam mají i takové mokřady, které
na část roku vyschnou.

