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PREDHOVOR

The consideration of water as life basic resource and as strategic factor
for the development of the population, is a strong reasoning for the claim of
water as a human right, what is being increasingly asked by many
organisations and social movements.

On the other hand, the Millennium Development Goals (MDG) of United
Nations establish a deadline and some quantified challenges to drastically
reduce the rate of population that dies in our world due to the lack of access to
quality water, or as a consequence of different diseases that are transmitted due
to the lack of basic sanitation structures. This United Nations objective, once
considered by many people as unpretentious, wont be fulfilled on time in a
society so technologically advanced that is able to search water in Mars.

Focusing on our European continent, lacking the drama of seeing people
dying every day due to the lack of water (or due to the presence of spoiled bad
water), as it happens in some neighbour continents, the water “radiography”
of the European Union shows also contradictory situations:

• In the European geographical areas in which the resource is scarcer,
more water is consumed and in a more inefficient way.

• The water price (taking into account the implementation of the cost
recovery principle mentioned in the Water Framework Directive) is
lower in those countries in which the resource is scarcer. This situation
is far from the implementation of the basic market rules, based on the
supply and demand relationships. 

• Water is the only natural resource on which humans establish different
prices that exceed the rate 1:1.000. It is possible to pay the same price
for a water cubic meter (1.000 litres) in a domestic water invoice, and
for a bottle of drinking water with a volume lower than 1 litre.

• Water is considered a strategic resource with a high added value, but it
is daily used as its value was nothing. Only its extreme absence during
specific severe droughts raises people awareness about its importance;
but this importance is soon forgotten as soon as the specific problem is
overcome with the arrival of new rains.

In this European context the “Aquanet” project takes place. Submitted
by San Valero Foundation, this project has been approved by the Autonomous
Organism of European Educational Programmes, in the framework of the
European sub-programme Leonardo da Vinci. This is a Transfer of Innovation
project in which 7 expert entities of 5 countries of the European Union have
participated with the aim of designing and validating three key products:

• The first European manual available in seven EU official languages,
which compiles technologies, methodologies and devices with a high
added value to foster water efficient management. Its focus as a training
tool is mainly addressed to workers and professionals of the key sectors
(agriculture, engineering, architecture, urbanism…) professional schools
and public decision-makers.
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• The first European didactic guide, also available in seven languages and
different formats. It is addressed to vocational training and secondary
education teachers and students. Its aim as support material for the
teachers is to educate and train on uses and efficient criteria, as a future
value that should be implemented in those entities and training centres,
and should be reflected in actions based on the learned values.

• The creation of the international observatory of the “Aquanet” project,
with the direct inclusion (or indirect inclusion through different
networks and entities) of more than 200 organisations that assure the
future continuity of the actions and the effective exploitation of the
results, as well as the permanent update of the elaborated contents, once
the lifetime of the project is finished.

For the development of these products, the project has taken into account
the technical and professional experience of the expert entities ADRAT in
Portugal, AGROINSTITUT Nitra in Slovakia, CIPA-AT Toscana in Italy,
HARGHITA COUNTY COUNCIL in Romania, EID and IRMA SL in Spain.
Those entities have been coordinated by Fundación San Valero and have
formed an international partnership optimal for the development of the project.
The council of Zaragoza, through its Environment and Sustainability Agency,
has strategically collaborated with the partnership. This collaboration has
promoted a high international and institutional impact of the project, because
it has taken place at the same time as the International Exposition of Zaragoza
2008, focused on the thematic axis of “Water and Sustainable Development”.

The high participation in the pilot actions developed at international
level for the validation of the manual and guide of the project has been very
remarkable. These actions have been offered through a telematic platform in
which more than 2.000 people have been registered at international level. This
platform has allowed a continuous external quality control and also a high
level of proposals and complementary contributions to be added to the ones
already suggested by the 200 entities included in the observatory of the project.

The managing board of the project would like to thank and highlight
the disinterested effort of the participants that have had an especially active
role in the project. According to this, an annex including their names will be
included in the present publication. The logotypes of the entities included in
the international observatory of the project will be also included in this
publication.

It is important to highlight the high impact of the project on the
communication media and the high number of visits to the website of the
project (www.aquanet-experttraining.eu), from which all materials elaborated
in seven languages can be downloaded, as well as a professional video in
Spanish and English. It is also important to highlight the participation of the
partners in fairs and international events with high dissemination impact, the
success of the European Photographic Contest (from which some pictures have
been selected to be included in this publication, mentioning the author), the
publication in specialised magazines… All these actions agree with the final
objective of valorising and transferring the results.
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CIELE

Táto príručka je priamym výstupom projektu AQUANET, ktorý sa uskutočnil

popri iných štúdiách. Je to vyčerpávajúca zbierka metodík, techník, technológií,

prístrojov a plánov týkajúcich sa efektívneho manažmentu vody. Preto manuál, ktorý

práve držíte v rukách sa snaží obsiahnuť nasledovné ciele : 

• ponúknuť jednoducho uskutočniteľné ciele, aby sa zoptimalizovali rôzne

využitia vody doma a v školách. Takto táto príručka pomôže školiteľom

uskutočniť informačné kampane medzi ich žiakmi.

• poskytnúť školiteľom rôzne zdroje a cvičenia, ktoré sa môžu využiť v školách

• zhrnúť informácie o vode, hydrologickom cykle a manažmente vody. Tieto

informácie môžu byť využité ako podporný materiál  pre žiakov aj pre učiteľov. 

Avšak školitelia by mali všetky informácie a navrhované cvičenia v tejto

príručke prispôsobiť úrovni a veku žiakov.
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ÚVOD

Cieľom projektu  AQUANET  je efektívne priblížiť prístup, so zreteľom na

„efektívne využiteľný manažment vody“, ktorý bol predmetom ukážok v projekte LIFE

OPTIMAZAGUA (LIF04 ENV/E/000164), využiteľný k tomuto účelu v pilotnom

projekte Leonardo „Multimediálny tréningový systém pre pracujúcich“ (1996), ktorý

bude základom pre dištančné vzdelávanie pre kľúčové sektory. V projekte je taktiež

podporované vzdelávanie odborníkov a profesionálov o „efektívnom manažmente

vody“ s uplatnením metód E-Learningu.

S týmto cieľom projekt AQUANET zostavil nástroje, metodiky, techniky,

technológie a plány pre efektívne využite manažmentu vody v každej oblasti odberu:

domácnosti, stravovacie zariadenia, priemysel, poľnohospodárstvo, verejné a súkromné

okrasné záhradkárstvo atď. Organizácie, firmy a továrne sú spomínané iba informačne

aby sme poukázali na existenciu analyzovanej technológie a nemajú žiadne priame

spojenie s projektom.  Všetkým im ďakujeme za poskytnuté informácie pre širokú

verejnosť  v prospech životného prostredia.

Táto príručka je výsledkom všetkého vyššie spomenutého úsilia a my len

dúfame, že sa stane užitočným a využiteľným nástrojom. 
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1. VODA: KONCEPCIA, FAKTY A SCHÉMY

Väčšina informácií a textov v tejto kapitole je výňatkom

zo Správy Spojených Národov o Svetovom vývoji vodných

zdrojov: „Voda, spoločná zodpovednosť“ a taktiež zo

stránky Amerického Geologického prieskumu (USGS), iné

zdroje informácií sú označené popri texte.

1.1. HYDROLOGICKÝ CYKLUS ALEBO KOLOBEH VODY 

Globálny mechanizmus, ktorý premiestňuje vodu z oceánov na povrch

a z povrchu, alebo z podpovrchového prostredia a z rastlín do atmosféry, ktorá

obklopuje našu planétu sa nazýva Hydrologický cyklus. Existuje päť hlavných

prirodzených zložiek tvoriacich tento proces: zrážanie, presakovanie, odtok,

povrchový odtok, vyparovanie a odparovanie.

Hydrologický cyklus popisuje prítomnosť a pohyb vody v Zemi a na jej

povrchu. Zemská voda je stále v pohybe a nepretržite mení stav skupenstva:

tekuté, pevné a plynné. Je to biochemický cyklus, ktorý zahŕňa chemické

reakcie len minimálne a voda iba mení svoje miesto alebo svoj fyzikálny stav.

Tento cyklus tu existuje a vyvíja sa najmenej 3 milióny rokov. Závisí od neho

život na našej planéte a Zem by bola neobývateľná ak by tento cyklus

neexistoval.

Aby sme uľahčili vysvetlenie, budeme vychádzať z toho, že

hydrologický cyklus začína v oceánoch, aj keď v skutočnosti nemá žiaden

začiatok.

Zdroj:
U.S. Geological Survey, USGS

Autor: Nieves León
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El ciclo del agua: 
Kolobeh vody

Agua contenida en el hielo y la nieve: 
Zásoba vody v ľade a snehu

Precipitación: Zrážky

Escurrimientos de agua a ríos: 
Odtok vody do tokov

Filtraciones: Filtrácia

Manantial: Prameň

Agua potable almacenada: 
Zásobáreň pitnej vody

Descarga de agua subterránea:
Vytekanie podzemnej vody

Agua subterránea almacenada: 
Uskladnená voda pod povrchom

Evaporación: Evaporácia

Corriente del arroyo: Vodný tok

Agua contenida en la atmósfera:
Voda v atmosfére

Sublimación: Sublimácia (premena)

Escurrimientos de la superficie: 
Povrchové odtoky

Evapotranspiración: Evapotranspirácia

Condensación: Kondenzácia

Evaporación: Evaporácia

Agua contenida en los océanos: 
Voda v oceánoch



Slnko poháňa cyklus tým, že zahrieva oceány, voda sa vyparuje do

vzduchu ako vodná para. Niektoré stúpajúce prúdy vzduchu nesú túto paru do

horných vrstiev atmosféry, kde nižšie teploty umožnia zrážanie tejto pary

a vytvoria oblaky, ktoré vďaka prúdom vzduchu obiehajú planétu. Tieto oblaky

do seba narážajú a rastú, vytvárajúc kvapky, ktoré sa vo forme zrážok vracajú

späť do oceánov a na kontinenty.

Väčšina dopadá na oceány. Voda, ktorá dopadá na povrch  tečie po

povrchu ako povrchový odtok. Niektoré z týchto odtokov vtečú do riek

a zemných spádov, prepadlín  Táto odtoková voda a podzemná voda, ktorá

pramení na povrchu, sa akumuluje a zásobuje jazerá sladkou vodou.

Nie všetka dažďová voda tečie do riek, časť tejto vody presakuje do

povrchu ako priesak. Okrem toho, časť tejto vody zostáva v najvrchnejších

vrstvách pôdy a vracia sa späť k veľkým vodným masám a oceánom. Na druhej

strane niektorá podzemná voda si nájde otvory a štrbiny v zemi a vystupuje na

povrch ako prameň sladkej vody. Podzemná voda, ktorá zostáva blízko povrchu

je zužitkovaná koreňmi rastlín a je vylučovaná  povrchom listov a vracia sa

späť do atmosféry. Časť presiaknutej vody dosiahne najhlbšie vrstvy pôdy

(nasýtená podpovrchová hornina) a znovu naplní zásobáreň sladkej vody, ktorá

uskladňuje jej veľké množstvo na dlhý čas. Po čase sa voda ďalej pohybuje

a časť z nej sa dostane späť do oceánu, kde náš cyklus „končí“ .... a začína

znova.

Zrážanie sa vyskytuje v rôznych formách. Sneh sa nahromaďuje vo

vrstvách ľadu a ľadovcov, ktoré môžu uskladniť zamrznutú vodu po milióny

rokov. Na teplejších miestach sa nahromadený sneh počas jari roztopí.

Roztopený ľad (voda) tečie po povrchu pôdy a niekedy spôsobuje povodne.

18
Open training

PROJEKT AQUANET

Autor: Samuel Lago

Autor: Samuel Lago



• Činnosť človeka (osídlenie, priemysel a rozvoj poľnohospodárstva)

môže narušiť zložky prirodzeného kolobehu využívaním pôdy, jej

opätovným využívaním a vypúšťaním odpadu do povrchovej vody

a podzemných prúdov.

U.S. Geological Survey

1

(USGS) USGS označil 15 hlavných súčastí

kolobehu vody:

• zásoba vody v oceánoch

• vyparovanie

• voda v atmosfére

• kondenzácia

• zrážanie

• voda uskladnená v ľade a snehu

• rozmrazená voda

• povrchový odtok

• vodný prúd

• priesak

• vytekanie podzemnej vody

• prameň

• evapotranspirácia a vlhkosť pôdy

• uskladňovanie podzemnej vody

• celkové rozdelenie vody
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1.1.1. VODA V OCEÁNOCH

Zásoby vody uskladnené v oceánoch dlhé časové obdobie sú omnoho

väčšie než  množstvo vody pohybujúce sa v kolobehu vody. Odhaduje sa že z 1

386 000 000 km

3

celosvetovej zásoby vody je asi 1 338 000 000 km

3

uskladnené v oceánoch čo je 96,5 %. Taktiež sa predpokladá, že oceán zásobuje

približne 90% vody ktorá sa vyparuje do atmosféry.

Počas najchladnejších období  sa vytvárajú ľadové  vrstvy a ľadovce.

Čím je množstvo zamrznutej vody väčšie, tým menej vody je dostupnej v iných

častiach cyklu. Počas najteplejších období sa deje opak. Počas poslednej doby

ľadovej ľadovce pokryli skoro jednu štvrtinu povrchu zeme a oceány boli

približne o 120 metrov nižšie než teraz. Asi pred troma miliónmi rokov, keď

bola zem teplejšia, výška oceánov mohla dosiahnuť až 50 metrov nad dnešný

priemer.

1.1.1.1. OCEÁNY V POHYBE

Oceánske prúdy napomáhajú pohybu veľkých objemov vody okolo

Zeme. Tento pohyb má veľký vplyv na kolobeh vody a počasie. Golfský prúd

je známy ako teplý prúd Atlantického oceánu, ktorý prenáša vodu z Mexického

zálivu cez Atlantický oceán až k Veľkej Británii. Rýchlosťou 97 kilometrov za

deň, Golfský prúd prenáša 100 krát viac vody ako všetky rieky na zemi.
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Pochádzajúc z teplého podnebia, Golfský prúd prenáša teplú vodu do Severnej

Atlantickej zóny čo ovplyvňuje počasie na niektorých miestach, ako napríklad

západ Anglicka.

• Asi 40% zrážok padajúcich na zem pochádza z vyparovania sa z oceána.

Zvyšných 60% pochádza z pozemských zdrojov.

1.1.2. EVAPORÁCIA: ZMENA VODY Z TEKUTÉHO STAVU NA STAV

PLYNNÝ 

1.1.2.1. PREČO SA VLASTNE VYPAROVANIE VYSKYTUJE?

Vyparovanie je proces ktorým sa voda mení z tekutého stavu na plyn

alebo paru. Vyparovanie je základom vody na ceste zmeny z tekutého stavu

späť na jej pôvodný stav vo vodnom kolobehu a to pomocou atmosférického

vyparovania. Štúdie ukázali, že oceány, moria, jazerá a rieky poskytujú

atmosfére takmer 90 % vlhka vďaka vyparovaniu. Ostatných 10 % sa pripisuje

vyparovaniu z rastlín.

Teplo (energia) je nevyhnutná pre vyparovanie. Energia pretŕha putá

ktoré udržujú molekuly vody pokope a preto sa voda ľahko vyparuje v bode

varu (100 C), ale omnoho pomalšie sa vyparuje v bode mrazu. Keď je vlhkosť

vzduchu 100 % (bod nasýtenia) vyparovanie nie je možné. Proces vyparovania

odvádza teplo z prostredia, čo spôsobuje že voda vyparujúca sa z vašej kože vás

ochladzuje.

1.1.2.2. VYPAROVANIE  POHÁŇA KOLOBEH VODY

Vyparovanie z oceánov je základný mechanizmus podporujúci pohyb

vody z povrchu do atmosféry. Veľká povrchová plocha oceánov (približne

70% povrchu zeme je pokrytých oceánmi) poskytuje možnosť uskutočniť

vyparovaniu vo veľkej miere. Vo globálnej miere, množstvo vyparovanej

vody je približne totožné s množstvom vody, dodaného zemi  pomocou

zrážok. Aj keď je tento proces ovplyvnený geograficky. Nad oceánmi sa

vyskytuje vyparovanie omnoho viac než  zrážanie, nad súšou je to naopak.

Väčšina vody, ktorá sa vyparuje z oceánov padá  vďaka zrážaniu späť do

nich. Asi iba 10% vody vyparenej z oceánov, ktorá sa dostane na súš, padá

vo forme zrážok.

• Keď sa raz molekula vody vyparí, zostáva vo vzduchu asi desať dní.

1.1.3. UCHOVÁVANIE VODY V ATMOSFÉRE

Aj keď atmosféra nemôže byť veľkoskladom vody, je ale super-diaľnicou

pri prevoze vody okolo zemegule. V atmosfére je vždy nejaká voda. Oblaky sú
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najviditeľnejším prejavom atmosférickej vody, ale aj čistý vzduch obsahuje

vodu v časticiach takých malých, že ich nevidíme. Odhadovaný obsah vody

v atmosfére je asi 12.900 km

3

. Ak by celý obsah vody v atmosfére padol naraz,

pokryl by zem 2,5 centimetrami vody.

• Para sa pohybuje v atmosfére v „globálnom dynamickom krytí

(maskovaní) “  ktoré obsahuje značné a periodické (opakujúce, vracajúce

sa) množstvo medzi 113.500 km

3

a 120.000 km

3

. Tieto objemy nás

navádzajú na myšlienku základnej role zrážania v procese renovácie

prirodzených vodných zdrojov, hlavne tých ktoré zásobujú prirodzené

ekosystémy a úrody závislé od dažďa.

1.1.4. KONDENZÁCIA: ZMENA VODY Z PLYNNÉHO STAVU NA STAV

TEKUTÝ

Kondenzácia je proces pomocou ktorého sa vyparená voda vo vzduchu

mení na stav tekutý.  Kondenzácia je veľmi dôležitá v kolobehu vody, pretože

je zodpovedná za vytváranie oblakov. Tieto oblaky môžu vytvárať zrážky, ktoré

sú základnou cestou pre vodu ako sa vrátiť späť na zemský povrch.

Kondenzácia je opak vyparovania. 

Kondenzácia je zodpovedná za prízemnú hmlu a taktiež za to, že sa vám

zahmlia okuliare keď vstúpite do teplej miestnosti zo studenej, za dusné vlhké

dni, za vodu ktorá vám kvapká z pohára keď máte vo vašom nápoji ľad a za

vodu na vašich oknách zvnútra v studené dni. 

1.1.4.1. KONDENZÁCIA VO VZDUCHU

Aj keď na kryštálovo čistej oblohe nie sú žiadne oblaky, voda je stále

prítomná vo forme pary a kvapiek, ktoré sú natoľko malé, že ich nie je vidno.

Molekuly vody sa spájajú maličkými časťami prachu, soli a dymu a vytvárajú

kvapky, ktoré rastú a vytvárajú oblaky. Ako sa vodné kvapky spájajú s ďalšími,

narastajú vo veľkosti a vytvárajú sa oblaky. Od tohto momentu sa môže objaviť

zrážanie.

1.1.4.2. PREČO ČÍM VYŠŠIE TÝM CHLADNEJŠIE?

Oblaky sa tvoria v atmosfére pretože vzduch, obsahujúci vodnú paru

stúpa a ochladzuje sa. Kľúčom tohto procesu je, že vzduch pri zemskom

povrchu sa otepľuje slnečným žiarením. Tlak vzduchu je dôvodom prečo sa

vzduch ochladzuje  nad zemským povrchom. Vzduch má hmotu (hmotnosť)

a preto vytvára tlak. 

Atmosférický tlak je sila pôsobiaca tlakom vzduchu pochádzajúcim

z povrchu zeme až po vrchnú hranicu atmosféry meraný v špecifických
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jednotkách (hektoPascal, hPa.

2

) Vo vyšších nadmorských výškach je

barometrický  tlak nižší a vzduch je redší čo zapríčiňuje ochladzovanie

vzduchu.

Informácie vyňaté z druhej správy Spojených národov o

Vývoji svetovej zásoby vody s názvom: “Water, a shared

responsibility”, a z webovej stránky U.S. Geological

Survey, USGS. 

1.1.5. ZRÁŽKY

Zrážky sa definujú ako akákoľvek z foriem vodných čiastočiek, či v

kvapalnej alebo tuhej forme, padajúca z atmosféry a dosahujúca zemský

povrch. Formy zrážok sú: dážď, mrholenie, sneh, snehové zrná, snehové krúpy,

snehové ihlice, mrznúci dážď a krupobitie. Je to základný proces, ktorý

poskytuje dodávku atmosférickej vody na zem.  Väčšina zrážok padá vo forme

dažďa.

1.1.5.1. AKO SA TVORIA DAŽĎOVÉ KVAPKY?

Oblaky plávajúce na oblohe obsahujú vodnú paru a kvapky, ktoré sú

príliš malé na to, aby padli vo forme zrážok, ale sú natoľko veľké aby

sformovali viditeľné oblaky. Voda sa na oblohe nepretržite vyparuje

a kondenzuje. Ak sa podrobne pozriete na oblak môžete vidieť ako sa niektoré

časti strácajú (vyparujú), pričom ostatné rastú (kondenzujú sa). Väčšina

kondenzovanej vody v oblaku nepadne vo forme zrážok zásluhou spodných

prúdov vzduchu, ktoré podopierajú oblak. Aby sa mohli zrážky uskutočniť,

malé čiastočky vody sa musia skondenzovať. Kvapky vody sa zrážajú a

tým vytvárajú väčšie kvapky, ktoré už dosiahnu hmotnosť, pomocou ktorej

môžu padnúť vo forme zrážky. Aby sa vytvorila jedna dažďová kvapka je

potrebných veľa maličkých čiastočiek.

1.1.5.2. POMER ZRÁŽOK SA MENÍ GEOGRAFICKOU POLOHOU

A ČASOM

Zrážky nepadajú v rovnakej miere po celom svete, v meste alebo na

vidieku. Svetový rekord za priemerné ročné zrážky vo forme dažďa patrí Mt.

Waialeala na Hawai, kde priemerné množstvo zrážok je asi 1 140cm za rok.

Pozoruhodné množstvo 1 630cm tam bolo  namerané počas dvojmesačného

obdobia, čo zodpovedá piatim centimetrom za deň. Na porovnanie  môžme

spomenúť Afriku, Chila kde nepršalo 14 rokov.
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Nasledujúca mapa  zobrazuje  priemerné ročné zrážky vo svete

v milimetroch. Žlté zóny sú považované za púšte. Mohli by ste očakávať že

oblasť Sahary v Afrike bude púšť, ale mysleli by ste si to o Grónsku alebo

Antarktíde?

• V závislosti na krajine, zrážky sa menia medzi 100mm za rok (v suchých

alebo púštnych podnebiach) a viac ako 3 400 mm za rok (v tropických

horských regiónoch). 

• Monzún, tropické cyklóny a konvektívne a frontálne búrkové systémy

v stredných šírkach sú dôležitým mechanizmom ako riadiť zrážky, aj

keď orografický efekt je tiež dôležitý.

• Čím sme bližšie k pólom a čím je vyššia nadmorská výška, tým je vyšší

pomer zrážok, ktorý sa tu objavuje vo forme snehu. Predpokladá sa, že

množstvo snehu, ktoré spadne na zem za rok je asi 1,7 x 101.13 ton,

pokrývajúc  povrch medzi 100 až 126 miliónov kilometrov záleží od

roku.

• V miernych podnebiach a studených regiónoch k celkovým konečným

zrážkam môže prispieť i sneh. Napríklad na západe Spojených Štátov,

Kanade a Európe 40% a 75% celkových zrážok môže patriť snehu.

• Najnižšie ročné zrážky  (200mm a menej) sa vyskytujú v subtropických

oblastiach, polárnych oblastiach a v najodľahlejších miestach od

oceánov. Vyskytujú sa tam tzv. dažďové mraky na záveterných svahoch

hôr, ako napríklad v orientálnych údoliach Sierra Nevady na západe

Spojených Štátov, kde zrážky sú veľmi vzácne.

• Shiklomanov predpokladá, že celkový objem zrážok na zemskom

povrchu je asi 119 000 km

3

za rok a podľa našich odhadov sa tento

objem pohybuje v rozmedzí 107 000 a 119 000 km

3

.
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odlesňovanie, urbanizácia
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Zdroj: 
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Viac informácií: 

http://www.ciclohidrologico.com/precipitacin

Informácie získané z Artic climatologic and meteorology

glossary z Prvej správy Spojených Národov o Vývoji

svetových vodných zásob “Water for all, water for life”

(2003) a z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji

svetových vodných zásob: “Water, a shared responsibility”

(2006).

1.1.6. VODA USKLADNENÁ V ĽADE A SNEHU

Voda, ktorá je dlhodobo uskladnená v ľade, snehu a ľadovcoch je taktiež

súčasťou kolobehu vody. Veľká väčšina, takmer 95 % zemskej ľadovej masy

je v Antarktíde, aj keď ľadové čiapočky v Grónsku obsahujú 10 % z celkovej

globálnej ľadovej masy. Ľadové čiapočky v Grónsku sa po čase zväčšili (asi 2,5

milióna km

3

) pretože padlo viac snehu, než sa roztopilo. Čiapočka je v priemere

1 500 metrov hrubá ale môže dosiahnuť hrúbku až 4 300 metrov. 

Sneh je taký ťažký, že zem ktorá sa nachádza po ním je jeho váhou

stlačená do tvaru misky. V podstate od posledného tvorenia ľadovcov

v Pleistocéne, úroveň zeme v Škandinávii a Grónsku stúpla, pretože

kontinentálne prúdy sa stočili do ich pôvodnej polohy, v ktorej boli v dobe

pred tvorením ľadovcov. Tento proces sa volá eustasia

3

je to veľmi pomalý

proces ale merateľný vedeckými prístrojmi.

1.1.6.1. ĽAD A ĽADOVCE, AKO SA RODIA A ZANIKAJÚ

Podnebie sa vždy mení, aj keď nikdy nie tak rýchlo, aby tento proces bol

pozorovateľný pre ľudí. Bolo už veľa teplých dôb, napríklad ako keď žili

dinosaury (cca pred 100 miliónmi rokov). Taktiež už bolo veľa studených dôb,

napríklad posledná doba ľadová pred cca 20 000 rokmi. Počas poslednej doby

ľadovej boli takmer celá Kanada, väčšina Ázie a Európy a nejaké časti

Spojených Štátov pokryté ľadovcami.

• V dnešnej dobe ľadovce pokrývajú 10 až 11 percent celkového povrchu

zeme.

• Ak by  sa dnešné ľadovce roztopili, hladina morí by vzrástla o asi 70

metrov.

• Počas poslednej doby ľadovej hladina mora bola asi o 122 metrov nižšie

ako dnes a ľadovce pokrývali takmer jednu tretinu povrchu zeme.
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Termín eustasia sa používa na definovanie poklesu terénu a neskoršieho vzostupu zemskej kôry v tých miestach kde boli

v minulosti veľké kontinentálne ľadovce počas Pleistocénu. Ako vznikali veľké ľadovce, zem bola pod  tlakom ich váhy

a keď sa doba ľadová skončila a ľadovce zmizli zem, ktorá bola stlačená vystúpila späť. 



• Počas poslednej teplej doby, pred asi 125 000 rokmi, hladina mora bola

asi o 5,5 metra vyššie než dnes. Pred asi troma miliónmi rokov mohla

byť hladina mora o 50,3 metra vyššie.

Zdroj: National Snow and Ice Data Centre.

1.1.7. TOPENIE SNEHU A VTEKANIE DO POTOKOV: PRESUN

ROZTOPENEJ VODY ZO SNEHU A ĽADOVCOV PO POVRCHU

KTORÁ PUTUJE DO VODNÝCH  TOKOV.

Ak žijete na Floride alebo na Francúzskej riviére pravdepodobne sa

nezaoberáte otázkou ako topiaci sa ľad prispieva ku kolobehu vody. Ale

v celosvetovom merít ku, tok vody z roztopeného snehu je hlavným

komponentom globálneho pohybu vody. V chladnejších podnebiach v jarnom

období väčšina vody v riekach pochádza z topenia snehu a ľadu. Okrem

povodní môže rapídne topenie snehu zapríčiniť zosuvy pôdy.

• Aktivita

Dobrý spôsob ako znázorniť prírastok vody v riekach, na základe

topenia snehu je pozrieť sa na tento hydrograf. Tento hydrograf ukazuje

denný priemerný prietok (priemerný denný tok) v rieke North Fork

River v North Fork Dam v Kalifornii za štyri roky. Veľké vrcholy

v tabuľke sú väčšinou zapríčinené topiacim sa snehom. Porovnajte

denné minimum počas rôznych období počas tohto štvorročného

obdobia v grafe. Tok z topiaceho sa snehu sa mení podľa ročného

obdobia a roku.

Porovnajte vrcholný tok z roku 2000 s omnoho menším z roku 2001.

Podľa grafu najväčšie sucho zasiahlo v tejto oblasti Kalifornie v roku

2001. Nedostatok vody uloženej vo forme snehu v zime môže ovplyvniť

dostupnosť vody až do konca daného roku.
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Denný stredný prietok za štyri

roky z  North Fork River at

North Fork Dam v Kalifornii.

Zdroj: U.S. Geological

Survey, USGS.
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1.1.8. POVRCHOVÝ TOK

Tok, ktorý tečie cez krajinu je definovaný ako povrchový tok

Veľa ľudí má pravdepodobne jednoduchú predstavu, že zrážky padnú

na zem, tečú po povrchu a vtekajú do riek, ktoré sa vyprázdňujú v oceánoch. 

Táto predstava je príliš zjednodušená, pretože rieky taktiež získavajú

a strácajú vodu zo zeme.

Aj tak väčšina vody v riekach pochádza priamo z tokov z povrchu, čo

sa nazýva povrchový tok.

Všeobecne, časť dažďov vsakuje do zeme, ale keď prší na nasýtenú

(saturovanú) alebo nepriepustnú zem, tak voda začne stekať po povrchu dolu

kopcom. Počas silných dažďov môžete spozorovať malé potôčiky vody

stekajúce dolu kopcom. Voda steká v kanáloch tak isto ako vteká do veľkých

riek.  Toto nám zobrazuje príklad ako povrchové toky vstupujú do malých

potôčikov. V tomto prípade tok tečie po otvorenej pôde, naplavuje usadeniny

(čo nie je dobré na kvalitu vody) a následne vteká do riek  Tok vstupujúci  do

malých potôčikov je začiatok jeho cesty späť do mora.

Ako so všetkými aspektmi kolobehu vody, vzájomné pôsobenie medzi

zrážkami a povrchovými tokmi sa mení v závislosti na čase a geografii.

Podobné búrky vyskytujúce sa v Amazonskej džungli a na púšti na juhozápade

Spojených Štátov prinesú iné účinky. Povrchový tok je ovplyvnený

meteorologickými faktormi aj geológiou a topografiou krajiny. Iba asi štvrtina

zrážok ktoré spadnú na zem vteká pomocou riek k oceánom. Zbytok sa

vyparuje alebo vsakuje a infiltruje (presakuje) do spodných vôd. 
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1.1.9. PRÚDENIE VODY: POHYB VODY V JEJ PRIRODZENOM

KORYTE  ALEBO RIEČNOM TOKU, AKO RIEKY

• V texte

4

sa termín prúdenie vody týka množstva vody tečúcej v rieke,

riečke, potoku, rokline.

1.1.9.1. VÝZNAM RIEK

Rieky sú nie len dôležité pre ľudí ale pre život ako taký. Rieky sú nielen

vynikajúcim miestom na hranie pre ľudí, ale ľudia používajú riečnu vodu na

zásobu vody pitnej a vody závlahovej, na výrobu elektriny, splachovanie

odpadu (dúfajúc, no nie vždy to je spracovaný odpad), na prepravu tovaru

a získavanie potravy.

Rieky a ich okolie sú dôležitým prostredím na rozvoj rastlín a zvierat (na

pevnine) takže obsahujú obrovskú škálu ekosystémov. Rieky pomáhajú

udržovať toky plné vody, odtokom vody cez ich korytá. A oceány zostávajú

plné vody pretože rieky ustavične vytekajú do nich.

1.1.9.2. POVODIE A RIEKY

Keď máme na mysli rieky je veľmi dôležité taktiež myslieť na povodia

riek. Čo vlastne povodie je? Povodie je oblasť zeme  kde všetka voda, ktorá

spadá a vyteká ide na rovnaké miesto. Povodia môžu byť také malé ako stopa

alebo také veľké že zaberú všetku zem ktorá vteká do rieky

Mississippi v mieste kde vteká do Mexického zálivu, alebo rieka Ebro keď

vteká do Stredozemného mora. Veľké povodia sa skladajú z menších. 

Povodia sú dôležité, pretože tok a kvalita vody sú ovplyvnené ľuďmi a

vecami, ktoré sa dejú v povodiach.

1.1.9.3. STÁLE SA MENIACI PRIETOK

Prietok sa stále mení, zo dňa na deň, dokonca každú minútu. Hlavným

dôvodom je zrážanie odtoku v prietoku. Dážď spôsobuje nárast rieky, taktiež

rast môže spôsobiť ak prší niekde v nejakom mieste povodia, pretože všetka

voda, ktorá padne v povodí sa vleje do jedného miesta. Veľkosť rieky veľmi

závisí od veľkosti povodia. Veľké rieky majú veľké povodie a malé rieky majú

povodia zase malé. Taktiež rôzne veľkosti riek reagujú inak na búrky a dažde.

Väčšie rieky stúpnu a aj klesnú pomalšie ako tie menšie. V malom povodí

stúpanie a pokles rieky je pravdepodobne otázkou minút či hodín. Veľkým

riekam môže trvať dni pokiaľ stúpnu a klesnú , takže záplava môže trvať

niekoľko dní.
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1.1.9.4. ZÁSOBÁREŇ SLADKEJ VODY: SLADKÁ VODA NA ZEMSKOM

POVRCHU 

Jednou časťou kolobehu vody, čo je podstatné pre všetok život na Zemi,

je prítomnosť sladkej vody na povrchu. Len sa spýtajte svojho suseda, rastliny

paradajky, pstruha alebo toho otravného komára. Povrchová voda zahŕňa:

potoky, jazierka, nádrže, kanály (človekom vytvorené jazerá a potoky)

a mokrade so sladkou vodou.

Obsah vody v našich riekach a jazerách sa stále mení vďaka prítokom

a odtokom. Prítoky sú zo zrážok, povrchových odtokov, priesakov spodnej

vody. Odtoky z jazier a riek obsahujú vyparovanie a vsakovanie do

podzemných vôd. Človek vo veľkom využíva povrchové vody na svoje účely.

Množstvo a umiestnenie povrchovej vody sa mení v čase a priestore, či

prirodzene alebo ľudskou rukou.

1.1.9.5. POVRCHOVÁ VODA UDRŽUJE KOLOBEH ŽIVOTA

Ako ukazuje obrázok delty Nílu v Egypte, život môže prekvitať

dokonca na púšťach za predpokladu, že sa tam nachádza zásoba povrchovej

vody (alebo podzemnej). Voda na zemskom povrchu udržuje život. Okrem

toho, spodná voda je dodávaná presakovaním povrchovej vody do podzemných

zásobísk.

Sladká voda je na Zemskom povrchu pomerne vzácna. Predstavuje asi

len 3 % z celkového vodstva zeme a sladkovodné jazerá a bažiny predstavujú

približne len 0.29 % z celkovej sladkej vody na povrchu. 20 % z celkovej
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sladkej vody na povrchu je v jednom jazere Bajkal v Ázii. Ďalších 20 % je

uskladnených v Great Lakes (Huron, Michigan, Superior). Rieky obsahujú iba

asi 0,0006 % z celkovej zásoby sladkej vody.

1.1.10. PRESAKOVANIE

Podzemná voda začína ako zrážky.

Hocikde na svete množstvo vody, ktoré dopadne na zem vo forme dažďa

a snehu presakuje do podpovrchovej pôdy a horniny. Aký veľký je priesak

záleží od veľa faktorov. 

Vsakovanie zrážok padajúcich napríklad na ľadové čiapočky v Grónsku

môže byť veľmi malé, zatiaľ čo obrázok potoku miznúceho v jaskyni v južnej

Georgii (USA) zobrazuje, že potok môže vtekať priamo do podzemnej vody

ako do lievika.

Časť vody, ktorá presiakne zostane vo vrstvách plytkej pôdy a možnože

nakoniec vstúpi do prameňa. Časť vody môže presiaknuť hlbšie a dopĺňať

podzemné zásobárne vody.  Ak sú zásobárne priepustné a natoľko plytké, že

voda môže cez ne pretekať, ľudia môžu vyvŕtať studne do týchto zásobární

a využiť vodu na svoje účely. Voda môže precestovať dlhé vzdialenosti alebo

zostať v podzemných zásobárňach dlhý čas predtým, ako sa vráti späť na

povrch alebo presiakne do iných vodných sústav, ako napríklad do potokov

alebo oceánov.

1.1.10.1. PODPOVRCHOVÁ VODA

Ako zrážky presakujú do podpovrchovej pôdy, spravidla vytvárajú

nasýtenú alebo nenasýtenú zónu. V nenasýtenej zóne priestor medzi zemským

materiálom obsahuje nejakú vodu ale pôda zostáva nenasýtená.

Hornú časť nenasýtenej zóny tvorí pôda. Pôdna zóna je prekrižovaná

otvormi, ktoré zostali po koreňoch rastlín a táto pórovitá štruktúra umožňuje

infiltráciu zrážok do pôdneho horizontu. Voda v pôde je využívaná rastlinami.

Pod nenasýtenou zónou je nasýtená zóna, kde voda úplne vypĺňa dutiny medzi

horninami a pôdnymi časticami. Na získanie tejto časti vody je potrebné

spraviť vrt do zeme, prípadne vykopať studňu.   

1.1.11. VYTEKANIE PODZEMNEJ VODY: AKO SA VODA DOSTANE

VON Z PÔDY

Vidíte vodu okolo seba každý deň ako rieky, jazerá, dážď, ľad a sneh.

Taktiež existujú obrovské množstvá vody, ktoré existujú a pohybujú sa

pod zemou a  ktoré nevidíme. Podzemná voda je vo veľa prípadoch hlavným

prispievateľom k tokom a prúdom vo veľa potokov a riek. 
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Ľudia používajú podzemnú  vodu tisícky rokov a stále ju používajú

väčšinou ako pitnú vodu a vodu závlahovú.

1.1.11.1. PODZEMNÁ VODA TEČIE POD POVRCHOM 

Časť zo zrážok ktoré spadnú na zem presakuje do zeme aby sa z nej stala

voda podzemná. Keď už je raz v zemi časť tejto vody cestuje tesne pod

povrchom a vteká veľmi rýchlo do korýt potokov ale kvôli gravitácii väčšina

z nej sa potom vsaje hlbšie do zeme. 

Ako diagram naznačuje smer a rýchlosť podzemnej vody je určená

rôznymi vlastnosťami podzemnej zásobárne vody nepriepustnosťou podložia

pôdy (kde je ťažko vode preniknúť). 

Voda pohybujúca sa pod zemou je závislá od priepustnosti (čo

naznačuje aké je to pre vodu ľahké alebo ťažké dostať sa cez určitý

materiál) a od poréznosti (množstvo otvoreného priestoru v danom

materiáli) podzemnej horniny. Ak má hornina vlastnosti, ktoré dovoľujú

vode relatívne voľne ňou prejsť, v takom prípade podzemná voda má

schopnosť precestovať veľké vzdialenosti vo veľmi krátkom čase. Ale

podzemná voda môže presiaknuť do hlbších aquiferov, kde jej trvá roky

dostať sa späť do prostredia.

1.1.12. PRAMENE

Prameň je výsledkom naplnenej zásobárne podzemnej vody do bodu

v ktorom voda začne vytekať na povrch. Môžu to byť iba občasné priesaky,
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ktoré sa objavujú iba pri veľkých dažďoch až po obrovské kaluže ktorými

pretečú milióny litrov vody denne.

Pramene môžu vznikať v akomkoľvek type horniny ale väčšinou

vznikajú vo vápenci a dolomitovej hornine. Tieto typy horniny sú ľahko

rozpustiteľné a rozštiepiteľné dažďom. Výsledkom je kyslá voda. Keď je

hornina rozpustená a naštiepená vytvárajú sa diery ktoré dovoľujú vode

pretekať. Ak je tok horizontálny voda môže dosiahnuť povrch vytvárajúc

prameň.

1.1.12.1. VODA V PRAMEŇOCH NIE JE VŽDY ČISTÁ

Voda z prameňov je zvyčajne pozoruhodne čistá aj keď niekedy môže

byť trochu zakalená. Tento obrázok zobrazuje prírodný prameň

v juhozápadnom Colorade. Jeho železitá červená farba je výsledkom styku

podzemnej vody so železitými materiálmi.

Veľa povrchovej vody na Floride obsahuje prírodnú trieslovú kyselinu

z organických materiálov z podpovrchovej horniny, ktorá potom sfarbuje

potoky a prípadne pramene. Vytekanie vysoko zafarbenej vody z prameňov

môže napovedať že voda tečie rýchlo cez veľké kanále v podzemnej zásobárni

bez toho aby bola filtrovaná cez pôdu.

1.1.12.2. TERMÁLNE PRAMENE

Termálne pramene sú bežné pramene s výnimkou toho, že voda je teplá,

v niektorých miestach horúca, tak ako v bublajúcom blatovom prameni

v Yelownostonskom Národnom Parku vo Wyomingu, USA. Veľa termálnych

prameňov sa vyskytuje v regiónoch nedávnej vulkanickej činnosti a sú
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zásobované vodou zohriatou kontaktom s horúcimi horninami hlboko pod

povrchom. 

Čím hlbšie sa hornina nachádza, tým je teplejšia a ak podzemná voda

z hĺbky dosiahne veľkú štrbinu, ktorá ponúka cestu na povrch, môže tak

vytvoriť termálny prameň. Slávne horúce pramene Springs of Georgia (USA),

termálne pramene Alhama v Aragón (Španielsko) alebo pramene Aredillo v La

Rioja (Španielsko) sú tohto typu. Termálne pramene sa môžu vyskytovať po

celom svete a môžu taktiež existovať súčasne s ľadovcami, ako napríklad

v Grónsku.

1.1.13. EVAPOTRANSPIRÁCIA A VLHKOSŤ PÔDY

Transpirácia (odparovanie) je proces pri ktorom je voda vháňaná

koreňmi rastlín do pórov umiestených na spodnej časti listov, tam sa mení na

vodnú paru a uvoľňuje sa do atmosféry. Transpirácia je základom pri

odparovaní vody z rastlín. Predpokladá sa, že vyparovanie z rastlín je zdrojom

asi 10% vlhkosti v atmosfére.

Transpirácia z rastlín je neviditeľný proces, pretože sa voda vyparuje

z povrchu listov a „dýchanie“ listov nie je vidno. Počas rastu, list odparí

omnoho väčšie množstvo ako je jeho váha. Povrch obilia veľkosti 0,4 ha

odparuje približne 11 400-15 100 litrov denne a veľký strom duba môže

transpirovať až 151 000 litrov ročne.

Evapotranspirácia je proces straty vody (vo forme pary) z povrchu

pôdy, tento proces je zapríčinený priamym vyparovaním z povrchu pôdy

alebo nepriamo transpiráciou z listov počas určitého obdobia. Vlhkosť pôdy

sa definuje ako voda uskladnená na povrchu zeme so schopnosťou

odparovania sa.
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Proces vyparovania a transpirácie (evapotranspirácia) sú úzko spojené

s vodou vo vlhkých pôdach. Tieto procesy sa správajú ako hnacie sily pri

premene vody počas hydrologického cyklu.

Obsah vody uskladnenej v pôde závisí (mimo zrážok a vyparovania) na

niekoľkých faktoroch ako typ pôdy, hĺbka, pokrytie vegetáciou a spád.

• Evapotranspirácia a voda z nej pochádzajúca je jednou z hlavných zásob

vody pre lesy, úrody závislej od dažďa, pastviny a celé ekosystémy. Aj

keď výťažok vody je asi iba 8% z celkového ročného obnoviteľného

vodného zdroja, odhaduje sa že 26% z ročnej evapotranspirácie je

v súčasnej dobe vhodné pre človeka.

1.1.13.1. ATMOSFERICKÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE TRANSPIRÁCIU

Množstvo vody, ktoré rastliny vylúčia záleží od geografického miesta

a mení sa v priebehu času. Je veľa faktorov ktoré rozhodujú o stupni

transpirácie:

Teplota – stupeň transpirácie rastie ak narastá teplota, hlavne počas

vegetačného obdobia, keď je vzduch teplejší. 

Úmerná vlhkosť – ako rastie úmerná vlhkosť vzduchu obklopujúceho

rastlinu, transpiračný stupeň klesá. Pre vodu je jednoduchšie vypariť sa

do suchšieho vzduchu ako do vzduchu nasýteného.

Vietor a pohyb vzduchu – vysoký pohyb vzduchu okolo rastliny spôsobí

vyšší transpiračný stupeň.

Typ rastliny – Rôzne rastliny transpirujú vodu rôzne. Niektoré

rastliny, rastúce na suchých miestach, ako napríklad kaktus,

uskladňuje drahocennú  vodu menším stupňom transpirovania než iné

rastliny.

• V miernych podnebiach sa 33% z celkových zrážok spravidla vracia

procesom vyparovania alebo evapotranspiruje späť do atmosféry, z 33%

sa stane povrchová voda pomocou odtokov, 33% znovu dopĺňa spodnú

vodu.

• V polosuchých podnebiach sa 50% celkových zrážok vracia ako

vyparovanie alebo evapotranspirácia späť do atmosféry, z 30% sa stane

povrchová voda pomocou odtokov a 20% znovu dopĺňa spodnú vodu.

• V suchých podnebiach sa 70% z celkových zrážok vracia ako

vyparovanie alebo evapotranspirácia späť do atmosféry, z 29% sa stane

povrchová voda pomocou odtokov a iba asi 1 % znovu dopĺňa spodnú

vodu.

• Pohyb vody v pôde a vegetácii je veľký a zodpovedá  za 62%  ročnej

celkovo obnoviteľnej sladkej vody.
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• Korzun v roku 1974 uviedol, že aktívna voda v pôde sa nachádza hlavne

v prvých dvoch metroch hĺbky, kde sa nachádza väčšina koreňov rastlín.

Podľa tohto odhadoval celkové množstvo vlhkosti v pôde na 16 500 km

3

.

To značí, že v týchto dvoch metroch pôdy sa nachádza 10 % vlhkosti

z celkovej vlhkosti.  Taktiež to značí, že plocha zeme, ktorá je stále vlhká

pokrýva 55 % zemského povrchu, čo predstavuje 82 miliónov km².

• Vyparovanie povrchovej vody z jazier, riek, mokradín a nádrží je taktiež

dôležitou súčasťou  hydrologického cyklu. Je to dôležité pre rozvoj

nádrží a pre regionálny manažment vodných zdrojov. 

• V prípadoch umele vybudovaných nádrží sa predpokladá, že množstvo

vyparenej vody od konca šesťdesiatych rokov minulého storočia je

väčšie než to použité pre priemyselné a obytné účely.

• S ohľadom na produkciu potravín a údržbu ekosystému je vlhkosť pôdy

najdôležitejším parametrom pre čistú primárnu produktivitu a taktiež

pre štruktúru, zloženie a hustotu vegetačného modelu. Množstvo

vlhkosti pôdy pri povrchu má veľmi veľký vplyv na zrážkovú

a závlahovú vodu s ohľadom na množstvo povrchovej vody alebo

infiltrovania do pôdneho útvaru.

Informácie získané z FAO (Potravinová a poľnohospodárska

organizácia Spojených Národov) publikácia “Glossary of

biotechnology and genetic engineering”, z Prvej správy

Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob

“Water for all, water for life” (2003) a z Druhej správy

Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob:

“Water, a shared responsibility” (2006).

1.1.14. ZÁSOBY PODZEMNEJ VODY: PRÍTOMNOSŤ VODY POD

ZEMSKÝM POVRCHOM MILIÓNY ROKOV

Väčšina vody v zemi pochádza zo zrážok, ktoré presakujú cez zemský

povrch.

Vrchná vrstva pôdy je nenasýtené pásmo, kde je voda prítomná

v rôznych množstvách ktoré sa časom menia, ale nenasycujú pôdu.  Pod touto

vrstvou je pásmo nasýtené, kde všetky póry, praskliny a miesta medzi

časťami hornín sú nasýtené vodou. Termín podzemná voda vyjadruje tento

priestor.  Ďalší termín pre podzemnú vodu je aquifer. Aquiferi sú obrovské

skladiská zemskej vody a ľudia na celom svete sú závislý od tejto vody každý

deň.

Ak chceme nájsť túto podzemnú vodu, tak sa treba pozrieť pod vrstvu,

ktorá sa nazýva vodná tabuľa, ktorá ohraničuje nasýtenú zónu.
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Zrážky

Zóna pôdy

Vodná tabuľa

Znovu naplňovanie 

vodného horizontu

Kapilárna obruba

Nasýtená zóna 

pod vodnou tabuľou 

(Podzemná voda)
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Pozrite sa na obrázok jamy vykopanej na pláži. Je to pekný spôsob

znázornenia, ako v určitej hĺbke zeme, za predpokladu, že je dostatočne

priepustná na to, aby dovolila vode prejsť, nájdeme zem nasýtenú vodou.

Hladina vody v jame je vodná tabuľa. Hladina vody v jame je zhodná s

úrovňou vody v  oceáne. Úroveň vody v oceáne sa mení každú chvíľu zásluhou

pohybu vĺn a tým sa taktiež mení hladina vody vo vykopanej jame.

Istým spôsobom by táto jama mohla byť využitá na získanie

podzemnej vody. Ak by táto voda bola sladká, ľudia by mohli vziať vedro

a zásobovať sa vodou ktorú potrebujú. Poznáte to, ak by ste vzali vedro

a snažili sa vyprázdniť túto jamu, okamžite by sa znovu naplnila vodou

pretože piesok je tak priepustný, že voda veľmi ľahko cezeň preteká, čo

znamená že naša studňa je veľmi plodná. Na získanie sladkej vody musia

ľudia vŕtať studne dostatočne hlboko na to, aby prenikli do zásobárne

podzemnej vody. Niekedy musí byť studňa stovky metrov hlboká. Ale systém

je ten istý ako pri našej studni na pláži - dosiahnuť vodu v nasýtenom pásme

kde priestor v hornine vypĺňa voda.
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Zásoby vody sú časťou

kolobehu vody.

Veľké množstvá vody sú

uskladnené pod zemou. Voda je

stále v pohybe, aj keď veľmi

pomalom a je stále súčasťou

kolobehu vody. 

Zdroj:
U.S. Geological Survey, USGS



37
Medzinárodná didaktická príručka o efektívnom manažmente vodných zdrojov 

Zdroj:
U.S. Geological Survey, USGS

Globálne rozdelenie vody

Sladká 

voda 3%

Slaná 

voda 

(oceány) 

97%

Zemská voda Sladká voda

ľadové 

vrstvy

a ľadovce

68.7%

Jazerá

87%

Podzemná

voda

30.1%

Močariská 11%

Rieky 2%Iné 0.9% Sladká

povrchová

voda

0.3%

Povrchová sladká

voda v tekutom stave

Celková voda

Sladká voda

Povrchová voda a voda

v atmosfére

Oceány 97,5%

Sladká voda 2,5%

Ľadovce 68,7%

Podzemná 

voda 30,1%

Permafrost (trvale 

zamrznutá pôda) 0,8%

Povrchová voda 

a voda v atmosfére 0,4%

Sladkovodné jazerá 67,4%

Vlhkosť pôdy 12,2%

Atmosféra 9,5%

Iné mokrade 8,5%

Rieky 1,6%

Rastliny a zvieratá 0,8%

1.1.15. GLOBÁLNE ROZDELENIE

VODY

Aby ste získali detailnú predstavu

o rozdelení vody na Zemi, pozrite sa na

tabuľku. Môžete vidieť že 96%

z celkového množstva vody na Zemi (1

386 miliónov km

3

) je voda slaná. Na

druhej strane 68% celkovej sladkej vody

je uloženej v ľadovcoch a snehu a 30%

je v zemi. Povrchové zdroje sladkej vody,

ako jazerá a rieky, predstavujú asi iba 93

100 km

3

, čo znamená 1/150 % z celého

množstva vody. Napriek tomu sú rieky

a jazerá hlavným zdrojom  vody pre

každodennú potrebu ľudí.

Globálne rozdelenie vody na Zemi (Zdroj:

http://eco.microsiervos.com/agua/distribucion-agua-planeta.html)



Zdroje: United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization (UNESCO), International Hydrologic programme for Latin

America and the Caribbean (PHI-LAC).

• Zemská atmosféra obsahuje približne 13 000 km

3

vody, čo predstavuje

10 % z celosvetového zdroja sladkej vody nenachádzajúcej sa na zemi,

ľadových čiapočkách alebo v zamrznutej pôde.

• Keď atmosférické zrážky dosiahnu zem, rozdelia sa na niekoľko častí,

ktoré poháňajú pozemskú časť hydrologického cyklu. Z celkového

ročného množstva 110 000km

3 

zrážok na zemskom povrchu sa asi 40

000 km

3

premení na povrchové toky a stará sa o znovu naplnenie

zásobísk podzemnej vody (modrá voda) a predpokladaných asi 70 000

km

3 

sa uskladňuje v pôde a neskôr sa vracia do atmosféry pomocou

vyparovania a transpirácie rastlín (zelená voda).
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Zdroje vody
Objem vody v

kubických kilometroch

Objem vody 

v kubickým míľach

Percento sladkej vody

Percento z 

celkovej vody

Oceány, 

moria a zálivy

1.338.000.000 321.000.000 -- 96,5

Ľadové vrstvy, 

ľadovce a trvalý sneh

24.064.000 5.773.000 68,7 1,74

Podzemná voda 23.400.000 5.614.000 -- 1,7

Sladká voda 10.530.000 2.526.000 30,1 0,76

Slaná voda 12.870.000 3.088.000 -- 0,94

Vlhkosť pôdy 16.500 3.959 0,05 0,001

Ľad na 

povrchu, permafrost

300.000 71.970 0,86 0,022

Jazerá 176.400 42.320 -- 0,013

Sladká voda 91.000 21.830 0,26 0,007

Slaná voda 85.400 20.490 -- 0,006

Atmosféra 12.900 3.095 0,04 0,001

Voda v močariskách 11.470 2.752 0,03 0,0008

Rieky 2.120 509 0,006 0,0002

Biologická voda 1.120 269 0,003 0,0001

Celkovo 1.386.000.000 332.500.000 -- 100

Globálne rozdelenie vody 

Zdroj: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New

York, vol. 2, pp.817-823



• Globálny cirkulačný model atmosféry naznačuje, že vzostup oxidu

uhličitého a iných ďalších plynov vytvárajúcich skleníkový efekt môže

zapríčiniť zmeny v globálnej klíme. Nárast zrážok sa očakáva medzi 30

severným stupňom a 30 stupňom južným vďaka nárastu

evapotranspirácie. Naopak, tiež sa očakáva, že veľa tropických

s subtropických regiónov bude prijímať menej a čím ďalej tým viac

nepravidelných zrážok. Taktiež je možné, že klimatické zmeny budú

viesť k zvýšeniu množstva a frekvencie katastrof spojených so zrážkami,

ako napr. povodne, suchá, pôdne zosuvy, tajfúny a cyklóny.

Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov

o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared

responsibility” (2006) a z web stránky U.S. Geological

Survey, USGS.

1.2. MOKRADE 

Mokrade zahŕňajú široké spektrum biotopov, ako sú napríklad močiare,

slatiny, záplavové územia, riečne, jazerné a morské oblasti ako močariny,

mangrovové močiare, alebo prímorské pastviny. Korálové útesy a iné morské

oblasti, ktorých hĺbka pri odlive nepresahuje šesť metrov, sú takisto zahrnuté

do tejto kategórie, takisto ako aj umelé mokrade, ako sú nádrže čističiek

odpadovej vody.

Vo všeobecnosti rozoznávame 5 hlavných typov mokradí: 

• Morské/prímorské (pobrežné mokrade vrátane prímorských lagún,

skalnatých pobreží a koralových útesov);

• Estuárne (vrátane dielt, prílivových močiarov a mangrovových

močiarov);

• Jazerné (mokrade popri jazerách);

• Riečne (wetlands along rivers and streams); and

• Močiarne (močiare, bažiny, slatiny)..

• Dohovor o mokradiach je medzivládna dohoda, prijatá 2. februára 1971

v iránskom meste Ramsar. V súčasnosti je názov tejto dohody zvyčajne

prezentovaný „Ramsarská dohoda o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971)“

a stala sa populárne známa ako „Ramsarská dohoda“. Jej hlavným

cieľom je „zachovanie a široké využívanie všetkých mokradí za podpory

miestnych, regionálnych a národných aktivít a medzinárodnej

spolupráce, s cieľom dosiahnutia udržateľného rozvoja na celom svete“.

• Od decembra 2006 sa stalo 153 krajín súčasťou tejto dohody ako

zmluvné strany, viac ako 1600 mokradí vo všetkých častiach sveta,

pokrývajúce územia s rozlohou 145 miliónov hektárov (územie väčšie

ako veľkosť území Francúzska, Nemecka, Španielska a Švajčiarska
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spolu), boli vyčlenené ako súčasť Zoznamu mokradí medzinárodného

významu v rámci Ramsarskej dohody.

• Aké veľké územie zemského povrchu je v súčasnosti pokryte močiarmi

nie je presne známe. Environmentálny program Spojených národov

(UNEP)- Svetové ochranárske monitorovacie centrum (WCMC) navrhlo

odhadovaných 5,7 milióna km² (približne 6% zemského povrchu,

z ktorých sú 2% jazerá, 30% močiare, 26% slatiny, 20% mokriny a 15%

záplavové územia).

• Mokrade patria medzi najproduktívnejšie biotopy na svete. Sú kolískou

biologickej diverzity, poskytujú vodné zdroje a primárnu produktivitu,

na ktorej závisí prežitie množstva druhov živočíchov a vegetácie.

Podporujú vysokú koncentráciu vtáčích druhov, cicavcov, plazov,

obojživelníkov, rýb a bezstavovcov. Mokrade sú takisto dôležitou

zásobárňou rastlinného genetického materiálu. 

• Posledné štúdie poukazujú na fakt, ako ekosystémy poskytujú služby

v hodnote 33 miliárd USD za rok, z čoho 4,9 miliardy USD pripadá na

mokrade.

• Mokrade zadržiavajú iba 10% vodných zásob, nachádzajúcich sa

v jazerách a ostatných povrchových vodných zdrojoch.
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• Mokrade fungujú ako špongie, absorbujú nadbytočné množstvo vody

počas období vysokých zrážok a vysokých prílivov. Následne, počas

obdobia sucha, postupne uvoľňujú zásoby vody.

• Zvyčajne citované vyhlásenie poukazuje na fakt, že takmer 50%

všetkých mokradí, ktoré sa vyskytovali v roku 1900, zaniklo na konci

90-tych rokov, ako následok transformácie pôdy v poľnohospodárskych

oblastiach.

• Mokrade v Juhovýchodnej Ázii sú pravdepodobne najzdevastovanejšie

na Zemi, najmä kvôli vysokej hustote populácie, zvyšujúcej sa úrovni

deforestácie (hlavne v Indonézii) a vysokému stupňu fragmentácie

ekosystémov v Indii, kde sa nachádza cez 4000 vodných rezervoárov.

Informácie získané z Manuálu o Ramseskej dohode a

z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových

vodných zásob: “Water, a shared responsibility” (2006).

1.3. NEDOSTATOK VODY 

Nedostatok vody vzniká v situáciách, kedy je množstvo vody, odčerpané

z jazier, riek, alebo podzemných vôd tak veľký, že prísuny vody už nie sú viac

dostatočné na pokrytie všetkých ľudských potrieb a nárokov životného

prostredia a tým sa zvyšuje konkurencieschopnosť medzi jednotlivými

požiadavkami na vodu.

Nedostatok vody bol takisto definovaný ako situácia, kedy je dostupnosť

vodných zdrojov v krajine, alebo regióne nižšia, ako 1000 m³ na osobu a rok.

Avšak množstvo oblastí sveta trpí oveľa väčším nedostatkom, s objemom vody

menej ako 500 m³ na osobu a rok.

Nedostatok vody je jedným z hlavných problémov, ktorému musí čeliť

množstvo spoločenstiev a svet v 21. storočí. Spotreba vody počas posledného

storočia narástla viac ako dvojnásobne oproti miere nárastu populácie a aj keď

neexistuje globálny nedostatok vody ako taký, narastá počet oblastí, ktoré sú

permanentne ohrozené nedostatkom vody.

• Do roku 2025 bude 1800 miliónov ľudí žiť v regiónoch s absolútnym

nedostatkom vody a dve tretiny celosvetovej populácie by mohli byť

ohrozené nedostatkom vodných zdrojov. 

Nedostatok vody spôsobuje celým populáciám a spoločnostiam enormné

problémy. Dostupná voda nie je dostatočná na produkciu potravín a na

zmierňovanie hladu a chudoby v niektorých regiónoch, kde je populačný rast

často vyšší, ako je kapacita pre udržateľnú spotrebu prírodných zdrojov.

Nedostatok vody neumožňuje, aby priemyselný, turistický rozvoj

a rozvoj miest prebiehal bez obmedzení, týkajúcich sa spotreby vodných
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zdrojov a bez implementácie legislatívnych nariadení pre ďalšie sektory,

konkrétne poľnohospodársku výrobu.

V regiónoch s nedostatkom vody sú vodné zdroje pravdepodobne už

znehodnotené, alebo podliehajúce procesom degradácie po stránke

kvalitatívnej aj kvantitatívnej, čo následne prispieva k nedostatku vody.

S nedostatkom vody bežne súvisia zdravotné problémy, nielen kvôli

tomu, že zhoršenie kvality vodných zdrojov podnecuje šírenie rôznych chorôb,

ale takisto z dôvodu, že chudoba znemožňuje rozvoj riadnych vodných

distribučných systémov a kanalizácie.

V oblastiach zužovaných nedostatkom vody sa stále vyskytujú nepokoje

medzi miestnymi komunitami a medzi jednotlivými krajinami a to aj napriek

právnym dohodám, keďže rozdeľovanie obmedzených zdrojov sa stáva veľmi

zložitým a nevyhnutný zdroj je príliš nevyhnutným pre život.

Chudoba spojená s nedostatkom vody podnecuje neustále migračné

nestability populácie v rámci krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, do

ktorých sa ľudia sťahujú s očakávaním lepšieho života, no kde nemôžu byť

z rôznych dôvodov prijatí.

• Voda pre okolité životné prostredie sa stáva elementom s nízkou, alebo

veľmi nízkou prioritou v regiónoch s nedostatkom vody. Voda využitá

na udržiavanie ekosystémov je často považovaná za zbytočnú spotrebu

v porovnaní s inými druhmi spotreby, súvisiacimi priamo s ľudským

bytím, ako napríklad spotreba domácností alebo miest, prípadne môže

viesť k zvyšovaniu chudoby a hladu, v prípade využitia na priemyselné,

energetické a potravinárske účely.  Napriek tomu sa začína rozvíjať

verejné porozumenie v zmysle, že prírodné ekosystémy, menovite

špecifické genetické zdroje, sú významné pre napredovanie spoločnosti

a je potrebné ich chrániť, dokonca aj v ohrozených regiónoch.

Informácie z publikácie ‘Coping with Water Scarcity: A

strategic issue and priority for system-wide action’ [PDF

formát – 474 KB], z 2. Správy Spojených Národov o rozvoji

svetového vodstva  ‘Water, a shared responsibility’ (2006)

a z Environmentálnej siete Spojených Národov (UNEP Net)

sekcia o nedostatku vody.

1.4. DEZERTIFIKÁCIA 

Navzdory niektorým mylným predstavám, dezertifikácia neznamená

rozširovanie púští.

Jedna tretina povrchu našej planéty je pokrytá ekosystémami

s vysušenou pôdou. Tieto oblasti sú veľmi nestabilné a citlivo reagujú na

neadekvátne využívanie pôdy.
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• Viac ako 250 miliónov ľudí je priamo dotknutých vplyvmi

dezertifikácie. Hlavným bodom záujmu je fakt, že jedna miliarda ľudí vo

viac ako 100 krajinách je ohrozených.

• Viac ako 70% arídnych oblastí (okrem hyperarídnych púští) je

zdevastovaných.

Obyvatelia arídnych oblastí nie sú jediný, ktorých sa týkajú devastačné

následky týchto oblastí. Častými následkami degradácie arídnych oblastí sú

pieskové búrky a znečistenie vzduchu a ich negatívne pôsobenie sa prejavuje

na dlhé vzdialenosti, ako sa to stalo napríklad v Spojených Štátoch v 30-tych

rokoch, v bývalom Sovietskom Zväze v 70-tych rokoch a v africkom Sahele.

• Predpokladá sa, že negatívne vplyvy v oblastiach priamo zasiahnutých

dezertifikáciou spôsobia ročne škody vo výške 42.000 miliónov USD.

Táto suma pritom zahŕňa iba „priame náklady”.

Informácie získané z web stránky Spojených Národov:

Dohoda o boji proti dezertifikácii (CNUD).

1.5. VODA A POĽNOHOSPODÁRSTVO

Veľká väčšina vody, spotrebovaného v poľnohospodárskej výrobe,

pochádza zo zrážkovej vody, uloženej v pôde.

• Príjem pitnej vody zvyčajne kolíše v rozmedzí od 2 do 3 litrov na osobu

a deň (L/osoba/d). Navyše treba zohľadniť spotrebu vody domácnosťami

pre osobnú hygienu a potreby domácnosti, ktoré sú uvádzané v rozsahu od

30 až do 300 L/osoba/d. No jednako, produkcia potravín vyžaduje oveľa

väčšie množstvá vody, a to v rozmedzí od 2000 do 5000 L/osoba/d.
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• Vo všeobecnosti zabezpečujú zrážky okolo 90% vody, potrebnej na

produkciu poľnohospodárskych plodín.

• Z celkovej svetovej rozlohy krajiny 13000 miliónov hektárov je 12%

kultivovaných a približne 27% je využitých na pasienky. Z celkovej

rozlohy 1500 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy je 277

miliónov hektárov zavlažovaných, čo predstavuje 18% z

poľnohospodárskej pôdy.

• Z populačného hľadiska, výmera poľnohospodárskej pôdy na jedného

obyvateľa Zeme je 0,25 hektára.

• Zavlažovanie sa podieľa na celkovej spotrebe vodných zdrojov

v rozmedzí od 70 do 80%, v niektorých krajinách toto percento

presahuje 90%.

• Vďaka zvyšujúcej sa intenzite poľnohospodárskej výroby sa očakáva, že

sa plocha zavlažovaných poľnohospodárskych plôch zvýši do roku 2030

o 30%. V rámci toho istého obdobia sa množstvo vodných zdrojov,

vhodných pre účely zavlažovania, zvýši približne o 14%. 

Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov

o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared

responsibility” (2006).

1.5.1. ZAVLAŽOVANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Pojem “Irigácia” bol definovaný FAO (Potravinová a poľnohospodárska

organizácia Spojených Národov) ako voda umelo aplikovaná na pôdny povrch

v určitom časovom období a priestore. Umožňuje napĺňať potreby plodín na

Autor: Nieves León
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príjem vody v danom časovom úseku a vegetačnom cykle, prípadne priviesť

pôdny profil do požadovaného stavu, čo sa týka úrovne pôdnej vlhkosti, mimo

vegetačného obdobia.

• Počas 20. storočia narástla svetová populácia takmer štvornásobne,

zatiaľ čo potreby vodných zdrojov, využívaných na zavlažovanie

v poľnohospodárskej výrobe vzrástli šesťnásobne a niektoré väčšie

vodné toky dosiahli pokročilú úroveň redukcie vodného stavu.

• V celosvetovom meradle vyžaduje zavlažovanie v poľnohospodárstve

okolo 70% objemu sladkej vody, získanej z prírodných zdrojov.

• Zatiaľ čo na zavlažovanie sa v súčasnosti spotrebuje z jazier

a zvodneného horizontu okolo 2300 km

3 

sladkej vody za rok, iba

približne 900 km

3

je efektívne spotrebovaných poľnohospodárskymi

plodinami.

• Takmer 40% zavlažovacích systémov je koncentrovaných v arídnych

a semiarídnych oblastiach, kde sa podieľa na významnej časti

kultivovanej poľnohospodárskej pôdy, takisto aj vo vlhkých oblastiach

Juhovýchodnej Ázie, kde umožňuje zvýšiť produkciu ryže z jedného

zberu na dva až tri zbery ročne.

• Z celkovej svetovej rozlohy krajiny 13000 miliónov hektárov je 12%

kultivovaných a približne 27% je využitých na pasienky. Z celkovej

rozlohy 1500 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy je 277

miliónov hektárov zavlažovaných, čo predstavuje 18% z

poľnohospodárskej pôdy.

• V roku 2030 by sa mohlo poľnohospodárstvo, využívajúce závlahové

techniky, podieľať na plánovanom zvýšení produkcie cereálií viac ako

70%. V krajinách využívajúcich závlahové systémy sa očakáva zvýšenie

plochy, vybavenej irigačnými systémami o 20% (40 miliónov hektárov),

v rozmedzí rokov 1998 až 2030. Toto očakávané zvýšenie zavlažovanej

pôdy je menej ako polovica nárastu v predchádzajúcom období (100

miliónov ha). Kvôli zvyšovaniu intenzity poľnohospodárstva sa do roku

2030 očakáva, že sa podiel poľnohospodárskej pôdy, využívajúcej

závlahové systémy, zvýši o 34%. V tom istom období sa podiel vody,

určenej na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín, zvýši o približne

14% na objem 2.420 km

3

v roku 2030.

• Podľa údajov z minulých období sa zavlažovanie podieľa na celkovej

spotrebe vody v rozmedzí 70 až 80%, zatiaľ čo niektoré krajiny

spotrebujú na zavlažovanie aj viac 90% dostupných vodných zdrojov.

Toto percento kolíše a stále viac a viac krajín začína mať problémy

s nedostatkom vody. Predpokladá sa, že v súčasnosti žije viac ako jedna

miliarda ľudí v krajinách a regiónoch, kde je nedostatok vody na

zabezpečenie základných potravín a ostatných materiálnych potrieb.

• Zavlažovanie sa stalo priamym zdrojom živobytia pre stovky miliónov

chudobných ľudí v rozvojových krajinách, najmä kvôli potravinám,

možnosti zárobku a nepriamym príležitostiam, ktoré tento sektor

vytvára.

Autor: Amparo Berrueco
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• Rozmach zavlažovacích systémov vyvolal množstvo prípadov

salinizácie vody a pôdy, čo sa vzťahuje najmä na arídne a semiarídne

oblasti. Kvôli odčerpávaniu vody z riek pre aplikáciu na pôdu sa

zavlažovanie stáva urýchľovacím faktorom miery akumulácie soli na

pôdnom povrchu a zvyšovaniu koncentrácie solí v riekach

(prostredníctvom evaporácie). Predpokladá sa, že salinizácia vážne

postihuje celosvetovo 20 až 30 miliónov hektárov pôdy, čo predstavuje

okolo 25% zavlažovanej plochy v arídnych a semiarídnych oblastiach

a približne 10% všetkých zavlažovaných území.

Získané zo Slovníka FAO a z Druhej správy Spojených

Národov o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a

shared responsibility” (2006).

1.6. VODA A ZDRAVIE

• Na začiatku 20. storočia je druhým najčastejším dôvodom úmrtia detí

znečistená voda. 

• Každý rok na svete zomrie 1,8 milióna detí následkom rôznych

hnačkových ochorení a iných chorôb, vyvolaných konzumáciou

znečistenej vody a slabou hygienou. Toto predstavuje 4900 úmrtí denne,

alebo zodpovedá veľkosti populácie detí vo veku pod päť rokov,

obývajúcich Londýn a New York. 

• Choroby a podmienky nezdravého spôsobu života, priamo súvisiace

s vodou, zdravotníckymi opatreniami a hygienou, zahŕňajú ochorenia

ako hnačky (cholera, salmonelóza, šigelóza, amébiáza a množstvo

ďalších bakteriálnych a vírusových hnačkových ochorení), týfus

a paratýfus, akútna hepatitída typu A, E a F, fluoróza, otrava arzénom,

legionelóza, metaemoglobinaémia, schistosomóza, trachóm, črevné

parazitické ochorenia (helminty, vrátane askariázy, trichuriázy

a napadnutie hlístami), drakunkulóza, svrab, tropická horúčka dengue,

filariózy (vrátane lymfatickej filariózy a onchocerkózy), malária,

japonská encefalitída, vírusová horúčka Západného Nílu, žltá zimnica

a impetigo. 

• Zlý zdravotný stav, súvisiaci s nedostatkom vody a hygieny, má

negatívny vplyv na produktivitu a ekonomický rast a iba posilňuje

hlboké nerovnosti, ktoré charakterizujú súčasné modely globalizácie

a uväzňuje zraniteľné domácnosti v kruhu chudoby. 

• Okolo 1,1 miliardy ľudí v rozvojových krajinách nemá prístup ani

k minimálnemu množstvu nezávadnej vody. Podľa územných štatistík

najhoršie vychádza sub-saharská Afrika, no najväčší počet ľudí bez

prístupu k čistým vodným zdrojom žije v Ázii. 

• Nedostatok hygieny je stále viac rozšíreným javom. Okolo 2600

miliónov ľudí (polovica populácie rozvojového sveta) nemá prístup

k základným sanitárnym opatreniam. Oveľa viac má znemožnený
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prístup k hygienickým službám s dobrou kvalitou. Územné štatistiky sú

šokujúco nepriaznivé v množstve najchudobnejších krajinách sveta: iba

približne 1 z troch ľudí v sub-saharskej Afrike a Južnej Ázii má prístup

k hygienickým službám (v Etiópii tento pomer klesá k približne 1 ku 7).

• Počet úmrtí na hnačkové ochorenia bol v roku 2004 6 krát vyšší, ako

priemerný ročný počet úmrtí v ozbrojených konfliktoch v 90-tych

rokoch. 

• Choroby, súvisiace s kvalitou vodných zdrojov, vytvárajú stratu 443

miliónov školských hodín za rok. 

• Takmer polovica ľudí v rozvojových krajinách trpí nejakým druhom

zdravotných problémov, spôsobených zlou kvalitou vody a hygienickou

nedostatočnosťou. 

• Malária vyvoláva ochorenie u približne 400 miliónov ľudí ročne.

S týmto podielom celosvetovej záťaže na zvyšovaní chorobnosti je

jedným z najakútnejších zdravotných problémov. 

• V Afrike je zaznamenaný výskyt viac ako polovice všetkých ochorení na

onchocerkózu (97%), maláriu (88%), schistosomózu (78%) a trachóm

(52%). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Región Juhovýchodnej

Ázie zaznamenáva viac ako polovicu celosvetových prípadov ochorení na

tropickú horúčku dengue (62%) a lymfatickú filariózu (56%). 

Informácie získané z Prvej správy Spojených Národov

o Vývoji svetových vodných zásob “Water for all, water

for life” (2003) a z Druhej správy Spojených Národov

o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared

responsibility” (2006).
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1.6.1. VODA A HYGIENA

Choroby súvisiace s vodnými zdrojmi, vrátane hnačkových ochorení,

sú v rozvojových krajinách jedným z hlavných príčin úmrtí detí. Avšak týmto

chorobám sa dá predchádzať prostredníctvom zlepšeného prístupu k pitnej

vode a zdravotným službám, ako aj zlepšením osobnej hygieny a hygieny

v domácnostiach.

• Cieľom 10 v rámci Miléniových rozvojových cieľov (MDG) je do roku

2015 znížiť pomer populácie bez udržateľného prístupu k nezávadnej

pitnej vode a základnej hygiene na polovicu.

• Očakáva sa, že celosvetovo je možné dosiahnuť tento cieľ v rámci

Miléniových rozvojových cieľov, avšak cieľ, týkajúci sa základnej

hygieny nebude možné dosiahnuť do roku 2015 bez výrazného prispenia

externých zdrojov a úsilia.

• V roku 1990 využívalo 77% svetovej populácie upravovanú pitnú vodu.

Výrazný pokrok v tejto oblasti bol zaznamenaný v rokoch 1990 až 2002,

kedy sa umožnil prístup k zdrojom pitnej vody ďalším približne  1100

miliónom ľudí. Celosvetové pokrytie dosiahlo v roku 2002 83%; avšak

stále sú prítomné obrovské regionálne rozdiely v prístupe k pitnej vode.

• V sub-saharskej Afrike poukazujú trendy vývoja, pozorované od roku

1990 na fakt, že ani cieľ zabezpečenia hygieny ani pitnej vody nebude

do roku 2015 splnený. Región, ktorý preukázal najväčší pokrok, je Južná

Ázia, kde sa pokrytie regiónov s nezávadnou vodou v rokoch 1990 až

2002 zvýšilo zo 71 na 84%. Tento skok bol zapríčinený najmä zvýšeným

využívaním vhodných vodných zdrojov v Indii, ktorá je domovom viac

ako 1 miliardy ľudí.

• Celosvetové pokrytie zdravotníckou starostlivosťou sa zvýšilo zo 49%

v roku 1990 na 58% v roku 2002. Avšak to je stále málo na dosiahnutie

stanovených Miléniových rozvojových cieľov, s očakávaným pokrytím

75% v roku 2015. Stále okolo 2600 miliónov ľudí (polovica populácie

rozvojových krajín, z ktorých 2 miliardy žijú vo vidieckych oblastiach)

žije v zlých hygienických podmienkach. Pokrytie vhodnými

hygienickými podmienkami v rozvojových krajinách (40%) je stále iba

necelá polovica miery dostupnosti vo vyspelých krajinách sveta (98%).

Pomer svetovej populácie s rozvinutými hygienickými podmienkami

vzrástol od roku 1990 iba o t 9%, čo je oveľa pomalší nárast, ako je

potrebný na splnenie Miléniových rozvojových cieľov.

Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov

o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared

responsibility” (2006).
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1.6.2. ODPADOVÁ VODA

Odpadová voda sa definuje ako voda vypustená z okolia po tom ako

bola znečistená rôznym používaním a odpadom ktorý obsahuje, ako napríklad

tekutinami alebo pevným materiálom. Môže to byť kombinácia tekutého alebo

vodou naplaveného domáceho, komunálneho, alebo priemyselného odpadu a

taktiež môže byť prítomná voda podzemná, povrchová, záplavová.

Rast populácie, rapídna urbanizácia a vzrastajúci dopyt po vode a

hygiene vytvárajú narastajúce problémy s znečistením odpadovej vody. 

Časti znečistenia spojené s neadekvátnym zaobchádzaním s odpadovou

vodou sú nasledujúce:

• nárast priamych alebo nepriamych nákladov zapríčinených nárastom

chorôb a úmrtnosťou.

• vyššie náklady pri výrobe pitnej a priemyselnej vody čo zapríčinuje

vyššie ceny.

• strata príjmu z rybolovu a vodných kultúr.

• nízka kvalita vody, čo demotivuje turistov s okamžitým poklesom

príjmu z turizmu.

• strata cennej biologickej biodiverzity.

• strata hodnoty nehnuteľností, keď sa zhoršuje kvalita okolia : čo sa

hlavne týka obyvateľov chudobných mestských častí kde je bývanie

hlavne o hodnote majetku.

• Predpokladá sa že globálne množstvo vyprodukovanej odpadovej vody

v roku 1995 bolo viac ako 1.500 km

3

.

• Rozumie sa, že každý liter odpadov vody znečisťuje najmenej 8 litrov

vody sladkej, takže za tohto predpokladu 12 000 km

3 

zdrojov zemskej

vody sa ročne nedá použiť. Ak tento model drží krok s rastom populácie,

potom pre  predpokladanú populáciu 9 miliárd v roku 2050 budú ročné

zdroje vody znížené na 18.000 km

3

ročne.

• V súčasnosti asi iba 10 % z domácej odpadovej vody z rozvojových

krajín sa zhromažďuje a asi iba 10 %  zo súčasných tovární

zaoberajúcich sa odpadovými vodami pracuje spoľahlivo a efektívne. 

• Nespracovaný odpad ovplyvňuje viac ako 70 % koralových útesov a ich

vzácny obyvatelia sa vytrácajú a tým klesá zastúpenie rôznorodého

života, rybárstvo a poľnohospodársky potenciál sa vytráca, zatiaľ čo

veľmi nízka kvalita vody znižuje príjem  z turizmu a cien  nehnuteľností.

• Globálne bremeno ľudských chorôb zapríčinené znečistenými vodami

na pobrežiach si vyžiada  predpokladané 4 milióny ľudských životov

ročne.

• V marci 2003 Svetová Porota Financovania infraštruktúry vody

predpokladala že 56 000 miliónov amerických dolárov bolo ročne

spotrebovaných na spracúvanie odpadovej vody za účelom hygieny.
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• V štáte Mexiko sa odpadová voda tvorí rýchlosťou asi 30m

3

za sekundu,

z ktorej asi 19 % je priamo vypustených bez akýchkoľvek opatrení.

Informácie získané z The International Glossary of

Hydrology, z Prvej správy Spojených Národov o Vývoji

svetových vodných zásob “Water for all, water for life”

(2003) a z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji

svetových vodných zásob: “Water, a shared responsibility”

(2006) a z časopisu “Our Planet” (PDF format – 1,12 MB)

United Nations Environment Programme (UNEP).

1.6.3. VODA A AIDS

• Ročne zomrie na AIDS 2,8 miliónov ľudí.

• Zlepšenie výživy a bezpečnosti potravín znižuje podozrenie na chorobu

vrátane HIV/AIDS.

• Zlepšenie dodávok vody a hygieny znižuje podozrenie na závažnosť

HIV/AIDS a ďalších závažných ochorení.

• Bezpečný prístup k pitnej vode a základná hygiena znižuje trpiacim

riziko aj infekcií imunitného systému  súvisiacich s HIV/AIDS

a umožňuje tým zlepšenie zdravotného stavu.

• Existuje i spojenie medzi epidémiami a ľudskou schopnosťou reagovať

na následný stres a šok. Napríklad obyvateľstvo vidieka, ktoré je

zasiahnuté AIDS-om je menej schopné zvládať stres zo sucha. Podobne

jednotlivci s chronickými alebo smrteľnými chorobami sú náchylnejší na

mimoriadne situácie.

Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov

o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared

responsibility” (2006).

1.6.4. VODA A ZDRAVIE DIEŤAŤA

• Hnačky zostávajú hlavnou príčinou smrti u detí v rozvojových krajinách.

Aj keď sa počet už znížil, hnačkové ochorenia sú hlavnou príčinou smrti

spojených s chorobami z vody u detí, u 21% všetkých úmrtí detí pod

hranicou piateho roku života v rozvojových krajinách.

• Skoro 61% úmrtí spojených s hnačkou u malých detí je kvôli ich nízkej

hmotnosti (vzhľadom na ich vek).

• Každý rok asi 10,8 milióna detí zomrie pred dovŕšením piateho roku

života a z tých 4 milióny zomrú pred dovŕšením jedného mesiaca. Asi

92% všetkých úmrtí detí pred dovŕšením piateho roku života sa objavuje
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v 42 krajinách s nízkym príjmom. Predpokladá sa, že 63% všetkým

úmrtiam pod piatym rokom života, sa dá zabrániť používaním

obvyklých metód, u hnačiek dostatočnou hydratáciou organizmu,

antibiotikami pri zápaloch pľúc, sieťami proti komárom a liekmi proti

malárii. Ďalšie riešenia obsahujú lepší prístup k vode, hygiene a hygiene

v domácnosti. 

• V najchudobnejších krajinách jedno z piatich detí nedosiahne piaty rok

života,  hlavne kvôli infekčným chorobám a chorobám z prostredia ktoré

sú zapríčinené veľmi nízkou kvalitou vody.

• Asi 3 800 detí zomrie každý deň na choroby spojené s nedostatočným

prístupom k bezpečnej pitnej vode, nevhodnej hygiene a veľmi slabej

hygiene.

• Deti pod piatym rokom života sú obzvlášť zraniteľné a ohrozované

prostredím, každodenným nebezpečenstvom spôsobeným nevhodnou

hygienou  a nedostatkom pitnej vody, smrťou a rôznymi defektmi

spôsobené katastrofami a ich následkami. Post-traumaticé psychologické

poruchy sú taktiež veľkou hrozbou.

Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov

o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared

responsibility” (2006).

1.7. VODA A VZDELÁVANIE

• Efektivita v manažovaní a používaní vody ľuďmi je realizovateľná iba

poskytnutím základného vzdelania o vode a hygiene.

Autor: Amparo Berrueco

Autor: Amparo Berrueco



• Pre poskytovanie informácii o témach týkajúcich sa vody a zdrojov je

potrebný dobrý vzdelávací základ ako aj vhodní odborníci schopní

pozorovať a manažovať vodné zdroje. Za posledných 30 rokov

rozvojové krajiny urobili veľký krok v rozširovaní záznamov  vo

všetkých odvetviach: v roku 1960 bola do základných škôl zapísaná

menej než polovica detí rozvojového sveta  medzi šiestym a jedenástym

rokom života, dnes je to 79%.

• Ak sa deti učia o správnej hygiene, základné školy z nich môžu urobiť

zdravotných vychovávateľov pre ich rodiny a tým môžu posunúť životne

dôležité informácie a zručnosti ktoré môžu znížiť domácu náchylnosť na

smrteľné hnačkové ochorenia minimálne o 40 %.

• Zvýšený a bezpečný prístup k základnému vzdelaniu dievčatám vydláždi

cestu k viac pohlavne–vyrovnaným rozhodnutiam týkajúcich sa

manažmentu vody, v spojení s Miléniovým rozvojovým cieľom číslo 3

a podpory pohlavnej rovnoprávnosti a postavenia žien.

• Dievčatá v súčasnosti tvoria väčšinu z 115 miliónov detí mimo školu.

80% detí nenavštevujúcich základnú školu v Západnej a Strednej Afrike,

Južnej Ázii a strednej, východnej a severnej Afrike majú matky bez

oficiálneho vzdelania. Dôvodom je, že dievčatá a ženy musia pešo

prekonávať veľké vzdialenosti aby priniesli vodu domov a/ alebo

nedostatok hygienických zariadení v školách, nútiacich dievčatá hľadať

útočisko v lesoch a riskovať sexuálne útoky, posmešky alebo hanbu.

• Súčasná štúdia v Bangladéši poukazuje že oddelené toalety môžu zvýšiť

počet dievčat v školách až o 15%.

• Choroby súvisiace s vodou ako napr. hnačka a parazitické infekcie sa

vykalkulovali na 443 miliónov dní v škole každý rok, čím sa zmenšuje
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vzdelávací potenciál, čo sa rovná celému školskému roku pre všetky

sedem ročné deti v Etiópii.

• Parazitické infekcie prenášané vodou a nízkou hygienou  eventuálne

bránia výučbe viac ako 150 miliónom detí.

• Súvislosť medzi nedostatočnosťou vody a zdravím a vzdelávaním sa

tiahne až do dospelosti. Prieskum v mnohých krajinách ukázal úzky

vzťah medzi príjmom a váhou v dospelosti. Deti, ktoré opakovane trpia

záchvatmi infekčných chorôb  ako hnačky pravdepodobne dosiahnu

mladosť a dospelosť so zníženou hmotnosťou čo je zase spojené

s nízkou vzdelanosťou. Takže záchvaty hnačky v detstve môžu vydláždiť

cestu k zníženému príjmu a chudobe v dospelosti.

Informácie získané zo Správy o ľudských právach 2006:

‘Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water

Crisis’ (http://hdr.undp.org/hdr2006/) a z Druhej správy

Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob:

“Water, a shared responsibility” (2006)

(http://www.unesco.org/water/wwap/wwd...ontents.shtml).

1.8. INTEGRÁLNY MANAŽMENT VODNÝCH ZDROJOV 

• Kvôli celkovému pohľadu na neistotu a stúpajúcu zraniteľnosť

prírodných a ľudských systémov, sa manažéri vody z celého sveta

zhodujú  na tom, že jediný spôsob vývoja je navrhnúť komplexný a

kompletný manažment vodných zdrojov (IMHR), ktorý rozpoznáva

nevyhnutnosť garantovania globálneho systému ochrany.

• IMHR podporuje nielen spoluprácu medzi sektormi ale aj rozvoj a

koordináciu manažmentu vody (povrchovej a podzemnej) a pôdy ako aj

ďalších súvisiacich zdrojov s cieľom maximalizovať bezúhonným

spôsobom východiskový sociálny a ekonomický prínos bez ústupkov

na životnom prostredí. Prínos IMHR ráta nielen s vodnými nádržami ale

aj s priľahlým pobrežným a morským prostredím.

• Tento prístup zdôrazňuje rozvrhnute manažmentu vody v rámci

možných ekonomických limitov a hlavne dbajúc na tri hlavné aspekty:

poctivosť, efektivitu a podporu životného prostredia.

• Summit o trvalom svetovom rozvoji (SDWS), ktorý sa konal v roku

2002 v Johannesburgu,  prijal (ako súčasť širšej medzinárodnej stratégie

na Miléniové ciele rozvoja) koncept IMHR, ktorý udáva trendy v rámci

vývoja spojeného s kontrolou vody, vyvinutých v roku 1992 na

Medzinárodnej Konferencii vody.

• Summit v Johannesburgu vyzval všetky krajiny aby v päťročnom

horizonte vytvorili stratégie pre integrálny manažment vodných zdrojov. Autor: Nieves León



Tento cieľ nebol reálny a musel sa prepracovať kvôli nedostatku kapacít.

Na konci roku 2005 iba 20 krajín z 95, ktoré boli skúmané Svetovou

Vodnou Organizáciou (World Water Asociation) vytvorilo plán alebo

mali rozpracované plány. Iba päť z nich boli zo sub-saharskej Afriky a

jedna z Latinskej Ameriky (Brazília).

• Úloha SDWD zmení umiestnenie rozvojovej fázy každej krajiny.

Rozvojové krajiny, krajiny v prechodnom štádiu a vyspelé krajiny

uskutočňujú proces SDWS rôzne a tým získavajú aj rôzne výhody.

Rozvojové krajiny zoberú do úvahy racionálny manažment vodných

zdrojov ako prostriedok ako čeliť chudobe, hladu, ako podporiť

zdravotný stav a životné prostredie – MDGs – vrátane ich vlastnej

zodpovednosti ako do tohto procesu zapojiť ženy a tým im ponúknuť

lepšie životné zdroje. Krajiny vo vývoji môžu SDWS vnímať ako

racionálny cieľ ako zlepšiť ich manažment zdrojov a ako podporiť

trvalý vývoj ich ekonomík. Vyspelé krajiny môžu v procese SDWS

nájsť cenný zdroj inšpirácie a môžu si dokonca vytvoriť svoj vlastný

proces, ako napríklad vzniknutá Smernica Vodného rámca Európskej

únie.

• Jeden z najspomínanejších modelov dobrých metód v SDWS je sústava

Murray-Darling z Austrálskeho juhozápadu, ktorá zahŕňa 20 riek a

veľké množstvo podzemnej vody tečúcej cez 5 štátov. Tento krok je

výsledkom spoločného úsilia vytvoriť integrovaný manažment vody

ako odpoveď na krízu vytvorenú degradáciou prostredia a prílišnými

dotáciami závlahovej vody v polo-suchých regiónoch. Rozsah tejto

spolupráce je impozantný. Komisia sústavy Murray-Darling, vytvorená

v roku 1988, stanovila vrchný limit spotreby vody uvedomujúc si

potreby životného prostredia udržať integritu prostredia. Práva na

množstevnú spotrebu vody sú určené štátom a potom sú rozširované

medzi rôznych užívateľov. Nezhody sa riešia danými postupmi a

výnimkami, kde štáty a ľudia medzi sebou si môžu vymieňať práva na

vodu. Zapojenie verejnosti do vlády sa časom rozvinulo a dnes zahrňuje

environmentálne skupiny, komisie vodných sústav, organizácie

poľnohospodárskych pestovateľov a ich zástupcov, ktorí sa zúčastňujú

na konzultácii. Taktiež existuje Poradenská Komunitná Komisia, ktorá

šíri technické informácie týkajúce sa ustanovení vody.

Informácie vyňaté z druhej národnej správy o vývoji

svetových vodných zdrojov: „Voda, spoločná

zodpovednosť“ (2006) a správy Vývoj ľudstva (2006),

publikácie pre Svetovú vodnú asociáciu „Integrovaný

manažment vodných zdrojov“ a z Programu efektívnosti

vody pre rok 2005.
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1.8.1. VODNÝ MANAŽMENT V MESTSKÝCH OBLASTIACH

• Od roku 1950 do roku 2000 pomer globálnej populácie žijúcej v mestách

vzrástol z 29% na 47%. 

• Predpokladá sa, že do roku 2010 viac ako 50% svetovej populácie bude

obývať mestá. Do roku 2020 by tento model mohol vzrásť na 56%.

• V Afrike a Ázii bol tento nárast omnoho dramatickejší. Na týchto dvoch

kontinentoch časť mestskej populácie sa takmer strojnásobila za

posledných 50 rokov.

• Zhruba 3% Zemského povrchu sú obsadené mestskými časťami.

• Taktiež sa predpokladá, že v Afrike mestské obyvateľstvo vzrastie z 130

miliónov v roku 1990 na 500 miliónov v roku 2020.

• Dodávky vody a hygiena v mestských častiach sa vyvíjajú pomalším

tempom ako demografický nárast vo väčšine krajín s nízkym alebo

stredným príjmom. 

• Aby sa do roku 2015 získalo MDG zníženie počtu ľudí s nedostatkom

neobmedzeného prístupu k pitnej vode a základnej hygiene o polovicu,

961 miliónov ľudí žijúcich v mestských častiach by malo mať zlepšený

prístup k zásobám vody a viac ako 1 000 miliónov k zlepšenej hygiene.

• Viac ako 90 miliónov obyvateľov mestských častí žijú v chudobných

štvrtiach, čo je jedna tretina celkovej mestskej populácie. Medzi 25% a

Zdroj:
www.artecrea.com



50% chudobných obyvateľov majú nedostatočný prístup k zásobám

pitnej vody a hygiene potrebnej na zápolenie so znečistením a

chorobami, spôsobenými fekálno-orálnymi patogénami.

Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov

o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared

responsibility” (2006)
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2. AKO SA VODA DOSTÁVA DO NAŠICH DOMOVOV?

Nasledujúca schéma zobrazuje putovanie vody v meste Zaragoza

(Španielsko):

CISÁRSKY KANÁL

ARAGÓN

DOMÁCNOSTI

RIEKA EBRO

ČISTIČKA 

ČISTIČKA ODPADOVÝCH

VÔD

Je dôležité zdôrazniť, že keď už sa raz voda použila, nemala by sa

vypustiť priamo do prírody, ale musí podstúpiť proces vyčistenia, ktorý

zabezpečí odstránenie zložiek ktoré by mohli znečistiť životné prostredie.

Odporúčaná aktivita: Odporúčame navštíviť čističku vody so

sprievodcom.
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3. SPRÁVNE VYUŽÍVANIE VODY

Dva hlavné úkony popisujú efektívne využívanie vody:

• Neznečisťovať

• Šetriť vodou

Šetrenie vodou, zníženie vypúšťaných znečisťujúcich látok a hlavne

efektívne používanie vody v každom cykle používania vedie k veľmi

pozitívnym výsledkom energetickým, ekonomickým a environmentálnym.

Ďalšie praktické riešenia, ktoré by mohli zaujímať študentov, učiteľov,

rodiny a školy sú prezentované nižšie.

3.1. NA KTORÝCH MIESTACH JE ZVYČAJNE POUŽÍVANÁ VODA? ČO

MÔŽME ROBIŤ?

3.1.1. DOMÁCNOSTI

Naša domácnosť je miestom, kde môžme jednoducho prispievať k

efektívnemu a ekologickému využívaniu vodných zdrojov. Najbežnejšie miesta

a miestnosti, kde sa využíva voda, sú:  

• Kúpeľňa. Je bezpochyby priestorom, kde všetci z nás spotrebovávajú

najväčšie množstvá vody v domácnosti. Táto spotreba sa viaže najmä

k osobnej hygiene.

• Kuchyňa. Je takisto častým miestom využívania vody. V tomto

prípade je dôležité uvedomiť si, že táto voda sa najčastejšie využíva

na prípravu jedál a / alebo na čistenie prádla.

• Terasa alebo záhrada. V závislosti na veľkosti daného priestoru môže

znamenať veľkú spotrebu vody na zavlažovanie rastlín a napájanie

zvierat. Na niektoré z týchto účelov je možné používať recyklovanú

odpadovú vodu z domácností

5

.

• Bazén. Nie každý má v rámci svojej domácnosti bazén, no bazény

bezpochyby spotrebúvajú obrovské množstvá vody. 

• Auto. Aj keď to nie je presne miesto v domácnosti, auto sa stáva

takmer členom rodiny a z času na čas sa na umývanie auta spotrebuje

určité množstvo vody.

• Odporúčaná aktivita:

Identifikácia (v rámci všetkých vyššie spomenutých priestorov) rôznych

zariadení, ktoré na svoju prevádzku potrebujú vodu. Klasifikujte tieto

zariadenia podľa ich nárokov na vodu: NÍZKA, STREDNÁ, VYSOKÁ.

5
Odpadová voda zo spŕch, umývadiel a práčok môže byť následne využitá na splachovanie v splachovacích toaletách a

na zavlažovanie rastlín, pokiaľ neobsahuje detergenty, alebo iné nebezpečné látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre

životné prostredie. 



• Zdroj na webe: Tabuľka na kalkuláciu spotreby vody v domácnostiach:

http://www.amvisa.org/piaa/documentos/Tabla_calculo_agua.pdf

• Aktivita na webe:

Vyrátajte si vašu spotrebu vody: 

http://www.amvisa.org/piaa/es/calculo_consumo/

• Aktivita na webe:

Vyrátajte si vašu spotrebu vody: 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp

• Aktivita na webe: 

Vyrátajte si vašu spotrebu vody:

http://www.eurosur.org/CONSUVEC/contenidos/Consejos/serv_dom/

agua/ahorro_agua/PAgua.html

• Aktivita na webe:

Mapa šetrenia vody. Je zobrazená mapa domácnosti. Užívateľ sa môže

pohybovať v priestoroch ako kúpeľňa, kuchyňa, bazén a záhrada a je

informovaný o rôznych spôsoboch šetrenia vody vo vyššie spomenutých

priestoroch: http://www.elretodelagua.com/index.htm

3.1.1.1. ČO MÔŽEME ROBIŤ?

Tu je zopár užitočných a jednoduchých tipov, ktorými sa môžeme riadiť

pri efektívnom využívaní vodných zdrojov

6

:

3.1.1.1.1. UMÝVADLO A KUCHYNSKÝ DREZ

• Nenechávajte vodu zbytočne tiecť! Zatvorte výpusť a naplňte umývadlo

alebo drez. Ak potrebujete použiť teplú vodu, na začiatku otvorte prívod

horúcej vody a umývadlo sa začne napĺňať najskôr studenou vodou, ktorá

začína tiecť ako prvá. Následne začne tiecť horúca voda a potom nastavne

zmiešavanie so studenou vodou, aby ste dosiahli požadovanú teplotu.

• Opravte všetky kvapkajúce batérie.

• Pri umývaní riadov tieto najskôr umyte so saponátom v napustenom

dreze, bez zbytočného púšťania vody. Vodu pustite až na konečné

opláchnutie.  

• Nainštalujete úsporné vodovodné batérie, alebo aerátory vodovodných

batérií na všetky miesta v domácnosti. Ušetríte tým okolo 30% vody.

• Pri umývaní riadov používajte na odstránenie nečistôt kefu, hubku, alebo

vlastné ruky. Neočakávajte, že tečúca voda spraví túto robotu za vás!

• Počas umývania zubov zastavte prúd vody. Tento jednoduchý úkon

môže ušetriť až 40 litrov vody v jednej 5 člennej domácnosti.  

• Na opláchnutie holiaceho strojčeka (žiletky) si napustite do umývadla

malé množstvo vody, nepoužívajte na to tečúcu vodu. Takisto počas

holenia zastavte prúd vody.
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• Nepoužívajte tečúcu vodu na odstraňovanie väčších odpadov a zvyškov.

Znečisťuje sa tým veľké množstvo vody a môžu sa upchať odpadové

potrubia. Zvyšky z jedál patria do smetného koša, prípadne môžu byť

použité na hnojenie pôdy vo vašej záhrade.

• Odporúčaná aktivita:

Ukážte študentom aerátor vodovodnej batérie a vysvetlite im fyzikálny

princíp, na ktorom pracuje (venturi efekt...). Prispôsobte výklad úrovni

študentov.  

• Odporúčaná aktivita:

Nechajte kvapkať vodovodnú batériu počas trvania vyučovacej hodiny

(45 minút) a skontrolujte stratu vody. Vyrátajte stratu, vyprodukovanú

za: 1 deň, 1 mesiac, 1 rok nepretržitého kvapkania.

• Aktivita na webe:

Vyrátajte spotrebu vody jednej, alebo viacerých kvapkajúcich

vodovodných batérií: 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/#

3.1.1.1.2. TOALETA

• Klasické toalety spotrebujú okolo 13 litrov vody na jedno

spláchnutie. Existujú však úsporné toalety, ktoré spotrebujú iba 6

litrov, takže 7 litrov sa ušetrí na jedno spláchnutie!

• Aj je splachovacia nádrž na vašej toalete stará, čím skôr ju vymeňte,

ušetríte tým množstvo peňazí.

• Ak nemôžete vymeniť splachovaciu nádrž, umiestnite dovnútra

nádrže plastovú fľašu, naplnenú pieskom. Týmto spôsobom ušetríte

každým spláchnutím také množstvo vody, aký objem má fľaša.

• Ak je to možné, vymeňte starý splachovací systém toalety za

dvojtlačidlový splachovač.

• V nových budovách žiadajte inštaláciu vysoko úsporných toaliet. 

• Pravidelne kontrolujte stav rôznych súčastí splachovacej nádrže (plavák,

napúšťací ventil, výpustný ventil atď.), aby ste mali istotu, že sa nestráca

voda. Všetky časti zariadenia musia byť bez vodného kameňa.

• Predchádzajte pretekaniu v oblasti prepadu, prípadne napúštacieho

ventila ich správnym nastavením a kontrolou všetkých tesnení.

• Ak je to potrebné, nahraďte staré príslušenstvo za nové. Dajú sa

ľahko zohnať v obchodoch so sanitárnou technikou, alebo

železiarstvach. 

• Toaleta nie je odpadový kôš. Nezbavujte sa vreckoviek, alebo iných

pevných odpadov, ktoré neprodukujú zápach, splachovaním. Pre

tento druh odpadov umiestnite do kúpeľne smetný kôš.

• Používajte dezinfekčné prostriedky na čistenie toaliet. Toto

napomôže zabraňovaniu nežiaducich zápachov. Následne nemusíte

použiť splachovanie po každej malej potrebe.



• Odporúčaná aktivita:

Umiestnite fľašu do splachovacej nádrže, ako bolo vyššie uvedené,

overte spoločne so študentmi, aký rozdiel v objeme vody bol použitý

pri spláchnutí.

• Aktivita na webe:

ako ušetriť vodu pri používaní toalety:

http://www.savedallaswater.com/pdf/Toilet_SP.pdf

3.1.1.1.3. SPRCHA

• Namiesto kúpeľa sa osprchujte.

• Sprchujte sa krátko a počas mydlenia / šampónovania zastavte prívod vody.

• Ak sa sprchujete horúcou vodou, nemíňajte studenú vodu, ktorá zo

začiatku zo sprchy tečie. Túto zachyťte do vopred pripravenej nádoby

a vodu môžete použiť na spláchnutie toalety, alebo na poliatie rastlín.

• Ak je voda zohrievaná v prietokovom ohrievači, umiestnite ho v čo

najbližšej vzdialenosti od sprchy, čím sa urýchli vytekanie horúcej

vody z prívodu.

• Odporúča sa tepelne izolovať potrubie prívodu teplej vody.

• Nainštalujte niektoré zo zariadení na úsporu vody. Existuje viacero

druhov týchto zariadení: aerátory pre sprchy, úsporné vodovodné

batérie atď... 

• Aktivita na webe:

Ako upraviť sprchovú hlavicu: 

http://www.savedallaswater.com/pdf/Toilet_SP.pdf

3.1.1.1.4. KUCHYŇA A CHLADNIČKA

• Ak zohrievate vodu, použite iba také množstvo, aké v skutočnosti

potrebujete.

• Pri umývaní zeleniny naplňte nádobu so všetkou zeleninou, ktorú

potrebujete umyť.

• Na prípravu ľadu používajte plastové formy na ľad, aby ste nemuseli

pod tečúcou vodou nahrievať klasické formy pri vyberaní kociek ľadu.  

• Nevylievajte vodu, ktorú ste použili na varenie zeleniny. V tejto vode

môžete variť aj ďalšie potraviny, prípadne po jej vychladnutí ju

použiť na iné účely (napr. závlahu).

• Na varenie zeleniny používajte iba malé množstvá vody, alebo ešte

lepšie, varte ju na pare. Pri varení vo vode zelenina stráca chuť a kvalitu.

• Do chladničky umiestnite fľašu s vodou. Takto môžete piť studenú

vodu, kedy chcete a nemusíte čakať, kým voda z vodovodu odtečie,

aby sa ochladila.

• Odporúčaná aktivita:

Zasaďte so študentmi nejaký druh rýchlo rastúcich druhov rastlín do

dvoch rovnakých kvetináčov, použite rovnaký druh zeminy. Jednu
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z rastlín zalievajte vodou z vodovodu a druhú s vodou, ktorá bola použitá

na varenie zeleniny. Porovnávajte rast a stav oboch rastlín raz za týždeň

počas trvania kurzu.    

3.1.1.1.5. PRÁČKA A UMÝVAČKA RIADU

• Práčku a umývačku riadu používajte iba v tom prípade, ak je doplna

naplnená. Týmto ušetríte tak energiu, ako aj vodu a čistiaci proces

bude na rovnakej úrovni. Neperte iba zopár kúskov odevov. Každý

prací cyklus spotrebuje až do 200 litrov vody. 

• Na zabránenie opakovaného prania najskôr preperte najviac

znečistené prádlo v rukách.

• Ak voda z posledného plákania a odstreďovania neobsahuje čistiace

prostriedky, môžete túto vodu použiť na zalievanie rastlín, alebo

umývanie podlahy.

• Ak je to možné, kupujte zariadenia triedy A, šetria energiu a vodu.

3.1.1.1.6. VONKU: BALKÓN ZÁHRADA A SAD

• Zalievajte rastliny, iba keď je to potrebné. Túto činnosť vykonávajte

buď skoro ráno, alebo po západe slnka. Takto sa voda nevyparí

a dostane sa až ku koreňom rastlín.

• Malá zálievka sa vyparí príliš rýchlo a príliš veľa vody zaplaví

rastliny a korene začnú hniť.

• Uvedomte si, že nie všetky rastliny potrebujú rovnaké množstvo

vody. Prispôsobte zálievku konkrétnym druhom rastlín.

• Používajte polievaciu krhlu a nie hadicu. Týmto spôsobom ušetríte

veľké množstvo litrov vody za mesiac.

• Znížte spotrebu vody výsadbou stromov a rastlín, ktoré sú

prispôsobené na klimatické podmienky danej oblasti a v prípade

sucha sú odolné. Je množstvo druhov rastlín, ktoré prosperujú pri

nízkych nárokoch na vodu. Najlepším variantom sú rastliny, ktorým

vystačí na život iba voda zo zrážok.

• Ak je to možné, v prípade, že voda neobsahuje detergenty, recyklujte

vodu z plákania, umývadla a sprchy na zalievanie rastlín v záhrade,

alebo na balkóne.

• Pri zavlažovaní postrekovačmi nastavte ich rozptyl tak, aby sa

zavlažovala iba potrebná plocha.

• Používajte nastaviteľné dýzy..

• Na automatické zavlažovanie záhrady využívajte časovacie

zariadenia.

• Trávu príliš neprihnojujte. Čím rýchlejšie tráva rastie, tým vyššie sú

nároky na vodu. Navyše nadbytok hnojív prispieva k znečisťovaniu

podpovrchových vôd.

• Nekoste trávnik príliš na krátko. Optimálna výška je 5 až 8 cm. Táto

výška je priaznivá pre dobrý zdravotný stav koreňovej sústavy

a poskytne prirodzený tieň pôde, čo prispeje k zachovaniu pôdnej

vlhkosti.



• V suchých obdobiach nemíňajte vodu na zavlažovanie zožltnutej

trávy. Takáto tráva je neaktívna a trávnik zregeneruje po

nasledujúcich dažďoch. 

• Zdroj:

Záhradkárska príručka:

http://www.ecopime.org/imatgesidocuments/guiajardineriacastella.pdf

3.1.1.1.7. ZVYŠOK DOMÁCNOSTI

• Najskôr umývajte menej znečistené plochy domu. Takto môžete

použiť tú istú vodu na umývanie najznečistenejších miest.

• Na čistenie chodníkov, dvorov, alebo iných vonkajších plôch je lepšie

používať metlu a mop, ako hadicu a tlakovú vodu.

3.1.1.1.8. BAZÉN

• Pred naplnením skontrolujte stav bazénu a opravte všetky miesta

možných priesakov. 

• Nainštalujte uzavretý čistiaci okruh vody, ktorý umožňuje recykláciu

vody v bazéne.

• Ak bazén nepoužívate počas dlhšieho obdobia, zakryte ho

s ochrannou plachtou. Takto sa predíde znečisteniu vody a jej

odparovaniu.

• Prispôsobte cyklus výmeny vody aktuálnemu stavu v oblasti vodných

zásob, príp. špecifickej legislatíve z oblasti vodných zdrojov.

3.1.1.1.9. AUTOMOBILY

• Umývanie auta v autoumývačke môže oproti klasickému umývaniu

hadicou ušetriť až 300 litrov vody. 

• Používajte autoumývačky, ktoré recyklujú vodu.

• Ak dávate prednosť ručnému umývaniu auta, používajte vedro

a špongiu, namiesto hadice a opláchnite auto hadicou až na konci.

Takto zbytočne neplytváte vodou.

• Čísla na zamyslenie:

Autoumývačka, ktorá nerecykluje vodu, spotrebuje okolo 150 litrov

vody. Autoumývačka, ktorá recykluje vodu, spotrebuje približne 40

litrov vody. Na umývanie auta vedrom a špongiou sa minie asi 40 litrov

vody a pri použití umývania hadicou a prúdom vody okolo 500 litrov.  

• Odporúčaná aktivita:

Vyrátajte, koľko áut môže byť určitým objemom vody umytých

v autoumývačke, ktorá recykluje vodu. Vyrátajte, koľko áut môže byť

tým istým objemom vody umytých pomocou hadice. Vyrátajte, koľko

áut môže byť tým istým objemom vody umytých za použitia vedra

a špongie. 
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3.1.1.1.10. ODPADOVÁ VODA

Okrem úspory vody je dôležité zaistiť, aby voda, ktorá odteká do

kanalizačného systému, nebola znečistená:  

• Zabráňte, aby sa benzín, olej a iné škodlivé kvapaliny dostali

do vody.

• Zabráňte, aby sa do vody dostal domáci odpad.

• Nevylievajte chemické produkty, určené pre domácnosť, do

umývadiel alebo do toaliet.

• Čím menej odpadu vyprodukujete, tým lepšie.

• Pri praní používajte čo najmenej pracieho prášku a bielidiel.

• Nehádžte do záchodu odpad, ktorý tam nepatrí.

• V záhradách a sadoch sa vyhýbajte používaniu pesticídov a

herbicídov.

3.1.1.1.11. VŠEOBECNÉ RADY

• Znížte vašu bežnú spotrebu. Zvyknite si sledovať spotrebu vody

a náklady. Porovnajte si predchádzajúce faktúry za vodu a vyrátajte,

koľko ste ušetrili.

• Inštalujte si doma vodomer a používajte ho..

• Pravidelne kontrolujte stav vodovodnej inštalácie.

• Ak má vaša voda vysokú tvrdosť, pravidelne čistite koncovky

vodovodných batérií od vodného kameňa v roztoku octu.

• Opravte, prípadne dajte si opraviť hocijaké, aj nepatrné netesnosti

vodovodnej inštalácie vo vašej domácnosti, v škole alebo na

pracovisku. Ak nie ste osoba, zodpovedná za tieto činnosti,

informujte o tomto probléme poverenú osobu. V prípade poruchy na

verejných priestranstvách informujte kompetentné orgány. 

• Oboznámte s opatreniami, opísanými v tejto príručke, všetkých

členov vašej rodiny, príp. personál.  

• Tipy na zistenie priesakov v domácnosti:

1) Skontrolujte na vašom vodomere presné množstvo spotrebovanej

vody, ešte predtým, ako idete spať. Počas noci nemíňajte žiadne

množstvo vody a skontrolujte vodomer nasledujúce ráno. Podľa

aktuálnej indikovanej hodnoty na vodomere zistíte, či vo vašom

byte niekde uniká voda. 

2) Zafarbite vodu v splachovacej nádrži toalety prírodným

koncentrovaným farbivom. Ak je po určitom čase voda

v záchodovej mise zafarbená, môžete si byť istý, že na

splachovacej nádrži sa nachádza nejaká netesnosť, ktorú musíte

opraviť.  

• Odporúčaná aktivita:

Po výklade predchádzajúcich tipov študentom navrhnite, aby ich

uskutočnili doma. Po niekoľkých dňoch si môžete porovnať výsledky

jednotlivých študentov a navrhnúť riešenia.



• Zdroj na webe:

Rady na úsporu vody v domácnosti:

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/hogar.asp

• Zdroj na webe:

Rady na úsporu vody v záhrade: 

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/zon_verdes.asp

• Zdroj na webe:

Príručka environmentálnych techník pre každodenný život. Univerzita

Granada: http://www.ugr.es/~gabpca/vida-diaria.pdf

3.1.2. V ŠKOLE

V školách sa voda využíva najmä v nasledujúcich priestoroch:

• Toalety

• Kuchyňa a jedáleň

• Prezliekareň

• Laboratóriá

• Školský sad

Množstvo z tipov, uvedených v predchádzajúcich kapitolách, sú ľahko

aplikovateľné takisto aj v školách, takže tieto nebudeme znovu uvádzať.  

• Odporúčaná aktivita:

Spravte zoznam tých aktivít na úsporu vody, ktoré môžu byť využité aj

v školách. Diskutujte so študentmi, aká sú hlavné rozdiely (ak nejaké

sú) ich využitia v školách, na rozdiel od domácností.

• Odporúčaná aktivita:

Určite (v rámci oboch prostredí)I, ktoré rôzne zariadenia sú potrebné

pre využívanie vody. Roztrieďte tieto zariadenia podľa ich nárokov na

vodu: NÍZKE, STREDNÉ, VYSOKÉ.

V školách sú aj ďalšie špecifické miesta, kde môžu byť uplatnené určité

opatrenia na úsporu vody a zvýšenie efektivity ich využívania. Tu je zopár príkladov:

3.1.2.1. SUDY A CISTERNY

Musia byť pravidelne dezinfikované a čistené. Zvyčajne ich nie je

potrebné vyprázdniť, aby sa mohli tieto úkony previesť. 

3.1.2.2. ZAVLAŽOVANIE FARIEM

• Vyrovnajte pôdu, aby bola zabezpečená jednotnosť a kvalita

rozdelenia vody na povrchu pôdy pre jednotlivé rastliny.  

• Využívajte najvhodnejšie zavlažovacie techniky. Toto zabezpečí

úsporu vodných zdrojov. 

• Konzultujte s miestnym poradenským subjektom z oblasti

záhradkárstva, aké by mohli byť najvhodnejšie spôsoby zavlažovania.

• Dažďová voda by mala byť čo najviac využívaná. Zachytávajte ju

a používajte na zavlažovanie školského sadu. Polievajte iba
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v prípade, keď je to potrebné a používajte techniky, ktoré sú úsporné

a negenerujú odpady.  

• Ak je to možné, používajte odpadovú vodu z domácností..

• Je veľmi vhodné nainštalovať vlastné vodomery, aby sa mohlo

kontrolovať množstvo vody, spotrebovanej na závlahy pre jednotlivé

plodiny / rastliny.

3.1.2.3. TOALETY PRE ŽIAKOV A PERSONÁL ŠKOLY

• Na toalety nainštalujte efektívne, alebo úsporné zariadenia.

• Na toalety a do spŕch nainštalujte systémy, ktoré automaticky zastavia

prívod vody, keď to je potrebné a keď nie je zariadenie využívané.

• V školskej kuchyni a jedálni zavádzajte niektoré z odporúčaní, ktoré

boli spomenuté v kapitole „Domácnosti“.

• Podporujte programy na kontrolu spotreby: Nainštalujte vodomery

a zistite netesnosti vodovodného systému, keď je spotreba vyššia,

ako očakávaná.  

3.1.2.4. POSTUPY

• Inštalujte systémy na recykláciu vody v rôznych procesoch, vrátane

zdravotníckych služieb a pri závlahových systémoch. Zadržiavajte

a recyklujte zrážkovú vodu.   

• Inštalujte vodomery a skúšajte rôzne technológie a zariadenia, aby sa

dosiahol optimálny stav v oblasti úspory vody. 

• Inštalujte parciálne ventilové uzávery v prípade nutnosti odstavenia

časti vodovodného systému pri opravách netesností. .

• Vykonávajte práce v rámci údržby v čo najkratšom čase.

• Prevádzajte preventívne údržby vodovodného systému.

• Vymeňte, prípadne opravte vodovodné rozvody vykurovacích

a klimatizačných systémov, ktoré môžu spôsobovať vyššiu spotrebu

energie.

• Predchádzajte znečisteniu podpovrchových vôd zamedzením

skladovania toxických látok, ktoré môžu byť počas dažďov

vyplavené do pôdy.

• Zabráňte nadmernému znečisťovaniu odpadových vôd, čo môže

viesť k vyšším nákladom na recykláciu. 

• Zdroj na webe:

Rady na úsporu vody vo vzdelávacích centrách: 

http://www.agua-dulce.org/htm/consejosdeahorro/centros_educativos.asp

3.2. DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE PRE LEKTOROV O ZARIADENIACH NA

ÚSPORU VODY V DOMÁCNOSTIACH A ŠKOLÁCH

3.2.1. RECYKLÁCIA ODPADOVÝCH VÔD Z DOMÁCNOSTÍ

Odpadová voda zo spŕch, umývadiel a práčok môže byť následne

využitá na splachovanie v splachovacích toaletách..



V tomto prípade je potrebná inštalácia druhej nezávislej siete potrubí,

ktoré sú pripojené na systém úpravy odpadovej vody, ako aj montáž zásobníka

vody, z ktorého je voda prečerpávaná do splachovacej nádrže pomocou

nezávislého potrubia.

Návrh tohto systému je náročný a pomerne nákladný na už existujúce

zabudované sanitárne zariadenia, avšak pri správnom plánovaní sa môže

efektívne naprojektovať pre zariadenia, ktoré sú vo výstavbe.

3.2.2. VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY

Dažďová voda dopadá na zemský povrch mierne znečistená

atmosférickými polutantmi, avšak zvyčajne končí v kanalizačnom systéme. Čo

skutočne znečisťuje dažďovú vodu je jej zmiešavanie s odpadovými vodami.

S príchodom intenzívnych dažďov tečú prúdy nadbytočnej vody do

kanalizačného systému a následne do čističiek odpadových vôd, avšak tieto

čističky nemajú zvyčajne kapacitu spracovať také množstvá vody v krátkom

časovom úseku, čo môže spôsobovať záplavy rôzneho stupňa.

Aj keď dažďová voda nie je vhodná na priamu spotrebu, vykazuje

pomerne nízke hladiny znečistenia. Po predbežnej úprave môže byť vhodná

na ďalšie využitie (zavlažovanie, toalety atď.).

Pre využívanie dažďovej vody je nutný rozvoj súkromnej, verejnej,

rezidenčnej a priemyselnej infraštruktúry s uzavretým okruhom, ktorá by bola

schopná zachytávať dažďovú a závlahovú vodu z parkov, záhrad a trávnikov.

Táto voda môže byť znovu použitá na splachovanie toaliet, závlahu trávnikov

a iných plôch.

Pri nových budovách, parkoch, záhradách a inej infraštruktúre je ich

plánovanie a výstavba vhodným momentom na začlenenie zásobníkov vody,

ktoré budú zachytávať dažďovú vodu zo striech a iných povrchov a takisto

budú zachytávať nadbytočnú vodu z parkov a záhrad. Táto voda potom môže

byť znovu využitá.

Po krátkom procese úpravy môže byť táto voda vhodná pre rôzne druhy

využitia (okrem konzumácie).

3.2.3. AERÁTORY VODOVODNÝCH BATÉRIÍ

Aerátory vodovodných batérií sú zariadenia, ktoré zmiešavajú vzduch

s vodou s využitím tlaku prostredníctvom takzvaného Venturi

7 

efektu, čo

následne redukuje spotrebu vody a energie, potrebnej na zohriatie daného

objemu spotrebovanej vody.

S tlakom 2,5 kg je miera šetrenia 35 and 50%. S tlakom 3 kg sa ušetrí

až 63% vody.
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Venturiho efekt je proces, pri ktorom sa rýchlosť prietoku tekutiny zvyšuje so súčasným znížením tlaku, prostredníctvom

prietoku trubicami rôznych priemerov. V prípade aerátorov je vo väčšej trubici zabudovaná jedna menšia trubica. ktorá

tak prietok urýchľuje, zároveň sa do vody nasáva vzduch a tým sa docieli efektívnejšie využitie a zníženie spotreby

vody.  
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Páka

Ozdobný kryt

Náboj

Spojka

Difúzor

Tesnenie

Pružná prívodná

hadica

Matica 

náboja

3.2.4. ZARIADENIA NA OBMEDZENIE PRIETOKU VODY

Tieto zariadenia redukujú množstvo vody, vychádzajúcej z vodovodnej

batérie. Správne fungujú pod pracovným tlakom medzi 1 až 3 baru.

“Škrtiče” redukujú úsek úsek potrubia prostredníctvom zväčšenia

hrúbky stien potrubia.

Ďalšie modely zase nahrádzajú vodovodný filter a pridávajú výhody

aerátorov, avšak bez možnosti dynamickej spätnej väzby na tlak vody.

Niektoré modely sa umiestňujú medzi hlavný ventil a hadicové potrubie-

v prípade kúpeľňových a drezových vodovodných batérií. V sprchách sa

umiestňujú medzi batériu a sprchovú hadicu.

Montáž týchto zariadení je veľmi jednoduchá, ich zaobstarávacia cena

je nízka a umožnia úsporu vody v rozmedzí 40 až 60%, v závislosti od

vstupného tlaku.

Ich využívanie v oblasti priemyslu zaistí výrazné úspory vodných

zdrojov. Umožňujú nastavovanie prietoku vody, v závislosti od špecifického

výrobného procesu alebo cyklu.

3.2.5. ZARIADENIA PROTI ÚNIKU V

Zabraňujú úniku vody v prípade prasknutia/ roztrhnutia prívodových

hadíc vody. Pri strate tlaku zastaví interný ventil prietok vody.

Inštalujú sa na prítokovú hadicu práčok, umývačiek riadu, predajných

automatov, kávovarov a ďalšie podobné zariadenia.

3.2.6. VODOVODNÉ BATÉRIE

3.2.6.1. JEDNOPÁKOVÉ VODOVODNÉ BATÉRIE 

Jednopákové batérie vykazujú nižšie straty vody, ako tradičné

vodovodné batérie, najmä vďaka ich kompaktnému mechanizmu.

Výhody:

• Znižujú riziko vytečenia alebo odkvapkávania.

• Znižujú spotrebu vo fáze nastavovania teploty vody.

• Zastavenie vodného prietoku je pri týchto vodovodných batériách

jednoduchšie.

Nevýhody:

• Ponúkajú možnosť plného otvorenia, čím sa podporuje nepotrebný

plný prietok.

• Rukoväť umiestnená v strednej pozícii zbytočne umožňuje prietok

studenej aj teplej vody súčasne, aj keď to nie je práve potrebné.

Technické riešenia:

• Jednopákové vodovodné batérie s dvojfázovým otváracím

systémom: mechanizmus má priebežnú poistku, ktorá umožňuje



regulovať prúd vody pre bežné používanie. Keď je potrebný väčší

prietok vody, väčšie zatlačenie na páku umožňuje zosilnenie prietoku

vody (úspora vody nad 50%).

• Jednopákové vodovodné batérie s regulátorom prietoku: obsahujú

mechanizmus, ktorý umožňuje reguláciu prietoku vody podľa požiadaviek.  

• Jednopákové vodovodné batérie s prednostným otváraním studenej

vody: Tieto vodovodné batérie púšťajú studenú vodu, aj keď sa páka

nachádza v strednej polohe. Na púšťanie teplej vody musí byť páka

posunutá mimo centrálnej polohy smerom doľava.

3.2.6.2. TERMOSTATICKÉ VODOVODNÉ BATÉRIE

Termostatické vodovodné batérie majú teplotný senzor, ktorý umožňuje

užívateľovi nastaviť požadovanú teplotu. Následne batéria automaticky

reguluje podiel studenej a teplej vody.

Výhody:

• Úspora vody, spotrebovanej v rámci času potrebného na nastavenie

požadovanej teploty, v rozmedzí od 6 do 16%.

• Energetická úspora medzi 7 až 17%.

Nevýhody:

• Riziko usadzovania vodného kameňa na regulačnom mechanizme.

Tomuto sa dá predchádzať inštaláciou odstraňovačov vodného kameňa. 

3.2.6.3. ČASOVATEĽNÉ VODOVODNÉ BATÉRIE

Zabezpečujú dodávku vody počas určitého časového úseku po aktivácii

zatlačením tlačidla. Predchádzajú ponechaniu otvoreného prietoku vody, najmä

na verejných priestranstvách.

Existujú takisto modely s teplotnou reguláciou a alternatívnym

vypínacím tlačidlom.

3.2.6.4. ELEKTRONICKÉ VODOVODNÉ BATÉRIE

Tento typ vodovodných batérií sa zapína, keď sa pred/pod nimi umiestni

objekt a vypína sa, keď je objekt znovu odstránený; systém je riadený

fotoelektrickým článkom.

Tieto vodovodné batérie umožňujú prietok vody iba počas minimálneho

času, potrebného pre konkrétneho používateľa. Navyše nevyžadujú priamy

fyzický kontakt medzi užívateľom a sanitárnym zariadením, čím sú veľmi

vhodné na využívanie na verejných toaletách.

Je dôležité spomenúť, že tieto zariadenia vyžadujú napájanie z elektrickej

siete, alebo batériami. To znamená, že musia byť pravidelne kontrolované

odborným servisom, aby sa zabezpečilo ich bezproblémové fungovanie.
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Zdroj: 
www.fotos.org

Zdroj: 
www.nautilus.com
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3.2.7. ĎALŠIE SANITÁRNE ZARIADENIA

3.2.7.1. SPRCHY S NÍZKOU SPOTREBOU VODY 

Štandardná sprchová hlavica má prietok okolo 20 litrov za minútu pri

bežnom pracovnom tlaku vody. 

Tento prietok môže byť znížený o 9 až 10 litrov za minútu bez zníženia

komfortu. Toto umožňuje úsporu v rozmedzí 40 až 50%.

Existuje množstvo výkonných sprchových hlavíc, ktoré využívajú rôzne

systémy na zníženie prietoku: miešanie so vzduchom, redukcia rozptylového

poľa, rýchlo-vypínateľné sprchy a zariadenia s obmedzovaním/ riadením

prietoku vody.

Tento typ zariadení môže byť kombinovaný s inými technológiami

a zariadeniami, opísanými v tejto príručke (časovateľné vodovodné batérie,

termostatické batérie, jednopákové vodovodné batérie, odstraňovače vodného

kameňa).

3.2.7.2. EFEKTÍVNE TOALETY 

Samospádové systémy sú najpoužívanejšie. Niektoré verejné priestory

využívajú zabudované splachovacie nádrže, najmä kvôli zabráneniu

vandalizmu, na zlepšenie vzhľadu a uľahčenie čistenia.

Za účelom zmeny konvenčného splachovacieho zariadenia na efektívne

je možné využiť niekoľko technológií:

3.2.7.2.1. SYSTÉMY S MOŽNOSŤOU PRERUŠENIA SPLACHOVANIA

Umožňujú prerušenie splachovania stlačením vypínacieho tlačidla,

prípadne opätovným zatlačením splachovača.

3.2.7.2.2. SYSTÉMY SO ZDVOJENÝM SPLACHOVACÍM TLAČIDLOM

Tieto systémy majú dve tlačidlá, jedno pre čiastočné spláchnutie a druhé

pre úplné spláchnutie.

3.2.7.2.3. SYSTÉMY REDUKCIE KAPACITY

Sú to systémy, využívané na zníženia spotreby vody pri splachovaní

prostredníctvom vyplnenia časti splachovacej nádrže určitým druhom výplne

(špeciálne vrecká, vodné nádržky atď.).

3.2.7.2.4. SYSTÉMY AUTOMATICKÉHO VYPÍNANIA

Tieto systémy sa využívajú pri splachovacích nádržiach s retiazkovým

splachovačom. Jedna z metód pozostáva s použitia závažového systému, keď

pri zatiahnutí splachovača pôsobí spätná záťaž na zastavenie splachovacieho

cyklu a na  plné vyprázdnenie splachovacej nádrže je potrebné držať

splachovač otvorený. Autor: Nieves León
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3.2.8. ODSTRAŇOVAČE VODNÉHO KAMEŇA

Akumulované nánosy vodného kameňa výrazne zvyšujú spotrebu

energie, potrebnej na prípravu teplej úžitkovej vody.

Akumulácia vodného kameňa spôsobuje:

• Upchávanie potrubia: Nižší tlak a prietok.

• Zvýšené energetické náklady a náklady na opravy a údržbu. Následne

je nutná predčasná výmena domácich spotrebičov, mechanických

súčastí, ventilov, potrubí a tesnení.

Existujú systémy na chemickom a magnetickom princípe, pričom

magnetické zariadenia sú z hľadiska montáže v domácnostiach

najjednoduchšie. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu.

Magnetické odstraňovače vodného kameňa pomáhajú predchádzať

vzniku vodného kameňa a jeho usádzaniu. Zvyčajne pracujú v plne

automatickom režime, nevyžadujú elektrické napájanie a údržbu a ich

efektivita je zaručená počas mnohých rokov prevádzky, vďaka ich stálemu

magnetickému systému.

Fungovanie:

Tieto systémy úpravy vody pôsobia na fyzikálnom princípe;

neprichádzajú do priameho kontaktu s vodou, ani nemenia jej chemické

vlastnosti. Menia iba kryštalickú štruktúru obsiahnutých solí, čím sa stráca

schopnosť uhličitanu vápenatého viazať sa na povrchy, s ktorými je voda

v neustálom kontakte.

Tieto zariadenia pomáhajú predchádzať usádzaniu na komponentoch

vodovodných batérií a potrubiach a takisto majú ďalšie výhody:

• Predchádzajú vzniku nových nánosov vodného kameňa.

• Postupne odstraňujú existujúce nánosy.

• Znižujú riziko korózie.

• Predchádzajú množeniu mikroorganizmov (ako sú napríklad baktérie

a huby) ničením ich prirodzeného prostredia.  

• Zabezpečujú výrazné energetické úspory, pretože zanedbávanie

ukladania vodného kameňa spôsobuje straty efektivity elektrických

zariadení až do výšky 40%.

• Môžu byť nainštalované v priebehu pár minút bez vynaloženia

veľkého úsilia.

3.2.9. ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

3.2.9.1. PRÁČKY 

Niektoré práčky spotrebujú 110 až 220 litrov vody na jedno pranie. Je

doporučené prať iba pri plnom naplnení práčky.

Pri kúpe novej práčky by mali byť zohľadnené nasledujúce faktory:

• Práčky s predným plnením spotrebujú až o 40% menej vody, ako

práčky s horným plnením.  

Zdroj: Sanymax

Zdroj: 
mahersolhogar.com



73
Medzinárodná didaktická príručka o efektívnom manažmente vodných zdrojov 

• Existujú niektoré modely, ktoré regulujú spotrebu vody v závislosti

od naplnenia práčky prádlom. Niektoré ďalšie typy znovu využívajú

vodu, použitú na plákanie a iné majú zase ekonomické pracie

programy.  

• Z pohľadu energetickej efektivity je odporúčané používať tie

najefektívnejšie (trieda A).

3.2.9.2. UMÝVAČKY RIADU

Na umývanie riadov pre 4 ľudí klasickým spôsobom, v dreze plnom

vody, sa spotrebuje od 25 do 40 litrov vody za deň. Umývačka riadu spotrebuje

približne 17 až 30 litrov na jedno naplnenie. Preto je veľmi dôležité používať

umývačky riadu plne naplnené znečisteným riadom.

Existujú umývačky riadu s redukovanou kapacitou, ďalšie disponujú

riadením spotreby v závislosti od znečistenia oplachovaného riadu, takisto sú

modely so znemožnením štartu pri iba čiastočnom naplnení.

Z pohľadu energetickej efektivity je odporúčané používať tie

najefektívnejšie (trieda A).

3.2.10. VODOMERY

Prvým krokom pri plánovaní systému úspory vody v rámci všetkých

spotrebiteľských odvetví je poznať skutočnú mieru spotreby, najmä

v poľnohospodárstve, priemysle a verejných službách (napr. zavlažovanie

verejných parkov), pretože v domácom prostredí je tento spôsob kontroly

bežne prevádzaný.

Informácie o miere spotreby umožňuje užívateľovi stanoviť, či je jeho

spotreba nízka, stredná, alebo vysoká, ako aj získať rôzne parametre, ako sú:

spotreba litrov za hodinu – deň - mesiac – produkt atď.

Zvýšenie, alebo zníženie týchto parametrov, v porovnaní s priemernými

hodnotami, umožňuje identifikáciu potenciálneho zlého využívania vodných

zdrojov, prípadne porúch na vodovodnej sieti (upchanie, príp. priesaky, úniky vody).

Ak sú vodomery integrované v irigačnom systéme, môže byť aplikovaný

algoritmus, ktorý bude varovať pred nežiaducimi zmenami v dodávke vody,

oproti preddefinovaným požiadavkám.

V súčasnosti sa začína presadzovať používanie elektronických

vodomerov, najmä kvôli možnosti využívania telemetrie.

3.3. ZÁHRADKÁRSTVO

Voda pre zavlažovanie verejných a súkromných záhrad sa môže pri

dodržiavaní nasledujúcich špecifických praktík využívať oveľa efektívnejšie.

Zdroj: www.coaat-se.es

Zdroj: mahersolhogar.com

Zdroj: www.dolceta.eu
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3.3.1. VÝBER AUTOCHTÓNNYCH RASTLÍN PRE ZÁHRADY

Autochtónne druhy (špecifické druhy rastlín z každej oblasti, regiónu

alebo krajiny) sú menej náročné na údržbu, pretože sa lepšie prispôsobujú

rôznym typom pôd a klímy a sú odolnejšie voči nedostatku vody, živelným

pohromám a chorobám.

Napríklad druhy ako rozmarín, tymian, šalvia alebo levanduľa ponúkajú

veľké množstvo výhod a v klimatických podmienkach Stredomoria sú menej

časovo náročné a kladú tiež menšie nároky na spotrebu vody.

Toto opatrenie je dôležité v kontexte ochrany európskych prírodných

biotopov, ktoré vo väčšej miere podporuje sieť chránených území NATURA

2000. Ochrana autochtónnych a kontrola inváznych druhov rastlín je jedným

z postulátov stanovených v smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o

ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Na druhej strane však nútia klimatické zmeny niektoré druhy migrovať

do oblastí, ktoré v súčasnosti lepšie vyhovujú ich požiadavkám na klímu. To

ponúka inváznym druhom možnosť vstúpiť do ich oblasti.

Toto opatrenie tak nielenže podporuje šetrenie vodou (hlavný cieľ tohto

projektu), ale tiež postupuje v zmysle spomínanej legislatívy, pričom kladie

dôraz na boj proti klimatickým zmenám.

3.3.2. METÓDY XEROGARDENINGU

Xerogardening predstavuje koncept vytvorený v USA (Xeriscape) na začiatku

osemdesiatych rokov. Predpona “xero” (z gréckeho “xeros”) znamená suchý.

Hlavnou myšlienkou takéhoto typu záhrad je racionálne využívanie

vody na zavlažovanie bez toho, aby sa ňou plytvalo.

Šetrenie vodou nie je jediným cieľom. Táto technika tiež predstavuje

environmentálny rozmer, s dôrazom na hľadanie možností znižovania stupňa

údržby. Príklad: obmedzenie používania rastlinolekárskych produktov, podpora

znižovania používania strojov spotrebujúcich palivá, recyklovanie, atď..

3.3.3. SÚSTREĎOVANIE RASTLINNÝCH DRUHOV PODĽA

POŽIADAVIEK NA VODU.

Poznáme tri typy rastlinných druhov podľa ich nárokov na vodu: nízky,

stredný alebo vysoký :

• Suchá zóna, pokrytá autochtónnymi druhmi. V tejto oblasti sa počas

roka využíva zavlažovanie minimálne. Potrebné je len podporné

zavlažovanie. 

• Mierne vlhká zóna, kde sa voda využíva príležitostne, a to len pre

druhy, ktoré si ju najviac vyžadujú a pre rastliny, ktoré tvoria

prirodzený koberec a pri svojom šírení potrebujú počiatočnú pomoc.

• Vlhká zóna, s vyššími požiadavkami na zavlažovanie.

Tip: Umiestnite rastliny s vyššími nárokmi na vodu na miesta okolo

trávnikov, kde je dostatok vody..

Autor: Nieves León

Autor: Nieves León
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3.3.4. OBMEDZENIA V ZAVLAŽOVANÍ (VODNÝ STRES)

Rastliny si postupne zvykajú na znižujúci sa prísun vody. 

Pôda sa pred ďalším zavlažovaním potrebuje mierne vysušiť, aby sa

korene rastlín stimulovali na hľadanie vody v hĺbke.

Ak je cieľom premeniť bežnú záhradu na záhradu s nižším stupňom

zavlažovania, rastliny budú potrebovať niekoľko rokov na postupné

prispôsobenie sa novej situácii.

3.3.5. TRÁVA A ALTERNATÍVNE RIEŠENIA

Pre vytvorenie efektívnejších záhrad (podľa ich požiadaviek na vodu)

môže byť tráva nahradená krovinami, kobercovými rastlinami, štrkom,

pieskom a / alebo kôrou z borovíc.

Na pokrytie povrchu záhrad sa môžu použiť nasledujúce prvky:

• Kobercové rastliny

• Kroviny 

• Kôra z borovíc

• Štrk a dekoračný piesok

• Dlažba

3.3.6. POKRÝVANIE PÔDY NA UDRŽIAVANIE VLHKOSTO (MULČOVANIE)

Podstata tejto techniky spočíva v pokrývaní pôdy organickými

materiálmi (kôra z borovíc, popínavé kobercové rastliny, napr. brečtan (Hedera

helix), zimozeleň (Vinca minor alebo Vinca major), Hypericum, Hypericum

calcium a Juniperus horizontalis – borievka) alebo inertné materiály rôznych

druhov, textúr a farieb (napr. farebné štrky.

Tieto vrstvy pomôžu znížiť vyparovanie vody, ako aj udržať pôdnu

vlhkosť. Výsledkom bude stála úspora vody.

Zdroj: Mapa FAO s vyznačenými

zónami, v ktorých je využívanie

vodných zdrojov

v poľnohospodárstve na kritickej

úrovni (kategória 5)

a s vyznačenými zónami

s vodným deficitom (kategória 4).

Kategória Percento

Autor: Nieves León

Autor: Nieves León
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3.3.7. ZAVLAŽOVANIE

3.3.7.1. JEDNODUCHÉ RADY PRE EFEKTÍVNE ZAVLAŽOVANIE

Držať sa týchto rád je jednoduché, prispejete tým k úspore značného

množstva vody:

• Vyhýbajte sa zavlažovaniu počas hodín, kedy vrcholia horúčavy

a stupeň vyparovania je veľmi vysoký.

• Aspoň jedenkrát v roku skontrolujte každú časť vo vašom

zavlažovacom systéme, aby ste zistili prípadné netesnosti. Strata 11

kvapiek za minútu znamená stratu 2 200 litrov za rok.

• Čistite filtre dýz irigačného systému. Keď sa nečistoty nahromadia vo

filtroch, zavlažovanie je menej účinné.

• Je dôležité regulovať rotáciu a dosah kvapkovačov, difuzérov

a postrekovačov tak, aby dopravovali vodu priamo do záhrad.

• Každej rastline dodajte presné množstvo vody, aby ste sa vyhli tvorbe

kaluží..

• Je lepšie zavlažovať niekoľko krát v kratšom časovom úseku ako

zalievať jeden krát v dlhšom časovom úseku.

• Kvapková závlaha je najefektívnejšou technikou zavlažovania

spomedzi bežných zavlažovacích techník. Pôda namokne a vodné

straty v dôsledku vyparovania sú minimálne. Predchádza sa tým aj

tomu, aby voda zostala na listoch rastlín, čo by bolo pre ne škodlivé.

• Ohľadne druhov rastúcich v kvetináčoch, je pomerne efektívne pod

kvetináče podložiť nádoby, v ktorých sa po zalievaní udrží zostatková voda.

3.3.7.2. VÝBER ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMOV PODĽA DOSTUPNOSTI

A DRUHU PLODINY (S OSOBITOU POZORNOSŤOU NA

KVAPKOVÚ A BODOVÚ ZÁVLAHU)

Kvapkové a bodové zavlažovacie systémy sú spomedzi existujúcich

systémov najefektívnejšie. Bodové zavlažovacie systémy pozostávajú z

polystyrénových membrán, ktoré tvoria pletivá s pórmi o veľkosti 4 až 5 mikrónov.

Potrubie vytláča vodu cez póry pri tlaku 2 až 3 metrov vodného stĺpca.

Toto zabezpečí prietok 1 až 1,75 l/h na pás dlhý 1 meter.

Umožňuje to prácu aj pri veľmi nízkom tlaku. V takýchto podmienkach

možno zavlažovať pri nízkych tlakoch. Póry sa vďaka svojej malej veľkosti

veľmi ľahko upchávajú.

Keďže svetlo napomáha rozvoju vodných rastlín, odporúča sa uložiť

systém pod povrch do hĺbky 3 až 8 cm.

3.3.7.3. PLÁNOVANIE ZÁVLAH

Najjednoduchšie metódy plánovania umožňujú napríklad stanovenie

dĺžky trvania zavlažovacieho cyklu podľa druhu rastlín, frekvenciu

zavlažovania podľa ročného obdobia a obdobia vývoja rastlín a čas

zavlažovania podľa intenzity slnečného žiarenia v daných ročných obdobiach.

Potrubie na bodovú závlahu

Zdroj: www.elriego.com

Systém kvapkovej závlahy 

Zdroj: www.floresyjardin.com
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Najvyspelejšie metódy umožňujú kontrolovanie závlah podľa rôznych

faktorov, ako napríklad:

• Existujúca predpoveď poveternostných podmienok (vystavenie

sneženiu, dažďu, vetru a slnečnému žiareniu).

• Vodný stres a nároky rastlín.

• Zdroje podzemnej vody.

• Automatická inteligentná alebo manuálna kontrola systému, príp.

režim ovládania na diaľku cez internet.

• Bezdrôtová komunikácia medzi jednotlivými systémami.

• Stanovenie rôzne zavlažovaných oblastí, aby sa vyhovelo potrebám

každej z nich.

• Rozhodnutia na základe porovnania súčasnej situácie

s predchádzajúcimi dátami.

• Kontrola rastu plodín.

• Na prevádzku systémov, alebo aspoň ich častí, využívať obnoviteľné

zdroje energie





79
Medzinárodná didaktická príručka o efektívnom manažmente vodných zdrojov 

ZHRNUTIE

Táto príručka ponúka informácie a návrhy rôznych aktivít pre efektívnu

prácu lektorov so študentmi z oblasti využívania vodných zdrojov a ich

rôznych významov pre pozemský ekosystém a ľudskú spoločnosť, ako aj

dôsledky manažmentu vodných zdrojov (či už udržateľné, alebo nie) na Zem

a jej obyvateľov.

Tieto informácie musia byť prispôsobené jednotlivými lektormi

vzhľadom na vek a vedomostnú úroveň študentov. Navrhované aktivity môžu

byť prispôsobené, alebo vylepšené podľa špecifických pedagogických

požiadaviek.

Niektoré informácie ohľadne efektívneho vodného manažmentu sa

vzťahujú tak na prostredie domácností, ako aj školských zariadení. Tieto rady

môžu byť jednoducho implementované a študenti by s nimi mali byť

oboznámení.  





81
Medzinárodná didaktická príručka o efektívnom manažmente vodných zdrojov 

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY

ADMINISTRATÍVA

• Rada Vitoria Gasteiz

http://www.vitoria-gasteiz.org

• Centrum environmentálnych štúdií

http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/

• Provinčná rada Álava

http://www.alava.net

• Álava – Agentúra vodných zdrojov 

http://www.alavaagenciadelagua.com

• Basque Government - Ingurumena

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net

• URA - Agentúra vodných zdrojov Basque 

http://www.uragentzia.euskadi.net

• IHOBE – Verejná korporácia vodného manažmentu

http://www.ihobe.net/

• Ministerstvo životného prostredia a rozvoja vidieka

http://www.mma.es

• Ebro Hydrogeografická konfederácia

http://www.chebro.es

• A.G.U.A. Program

http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm

• CEDEX – Centrum pre štúdium a výskum verejných prác

http://www.cedex.es

• HISPAGUA – Španielske informačné centrum o vodných zdrojoch

http://hispagua.cedex.es

ĎALŠIE ORGÁNY

• UNESCO Vodný portál

http://www.unesco.org/water/index_es.shtml

• PNUMA – Environmentálny program Spojených Národov

http://www.pnuma.org

• IPCC – Medzivládny panel o klimatických zmenách

http://www.ipcc.ch

• IWA – Medzinárodná asociácia vodných zdrojov

http://www.iwahq.org.uk

• AEAS – Španielska asociácia pre zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami

http://www.aeas.es

• CONAMAV nadácia

http://www.conama.org/view



EFEKTIVITA V OBLASTI VODNÝCH ZDROJOV

• Sladkovodné zdroje

http://www.agua-dulce.org

• Zaragozaconelagua.org

http://www.zaragozaconelagua.org

• Integrovaný plán úspory vodných zdrojov Cantabria

http://www.plandeahorrodeagua.com

• Šetrenie vodných zdrojov. Agentúra Catalan

http://mediambient.gencat.net/aca/es//participacio/campanyes/estalvi/inici.jsp

• Odbor environmentálnych a prírodných zdrojov Severná Karolína

http://www.p2pays.org

• EPA – Agentúra pre ochranu životného prostredia (Odbor vodného manažmentu)

http://www.epa.gov/ebtpages/water.html

• WaterWiser

http://www.awwa.org/waterwiser

• Inštitút Rocky Mountain- Water

http://www.rmi.org/sitepages/pid15.php

• Odbor ochrany mestských vodných zdrojov, Kalifornia

http://www.cuwcc.org

• Environment Canada: Le site Web de l’eau douce

http://www.ec.gc.ca/water/accueil.htm

• Water Environment Federation

http://www.wef.org

• Znižovanie odpadov vo vodnom hospodárstve

http://wrrc.p2pays.org/industry/water.htm

• Savewater

http://www.savewater.com.au

• Mexický inštitút pre vodné technológie (IMTA)

http://www.imta.mx

• Ecology and Development Foundation

http://www.ecodes.org

• Xabide

http://www.xabide.es

• Bakeaz

http://www.bakeaz.org/agua.htm

• Šetrenie vody

http://www.ahorraragua.org/index.php

• Vodná výzva

http://www.elretodelagua.com/index.htm

• Šetrite vodou, nič ju nemôže nahradiť! 

http://www.savedallaswater.com/
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XEROGARDENING

• Landscape Water Conservation Office. Albuquerque. New Mexico

http://www.cabq.gov/waterconservation/xeric.html

• Irrigation Portal

http://www.elriego.com/

• Water Conservation Garden. San Diego County. California

http://www.thegarden.org

• Xeriscape Colorado

http://www.xeriscape.org 

Vodná veda pre školy je webstránka, vyvinutá U.S. Geological Survey

(USGS) a EPA.

Táto webstránka ponúka množstvo informácií o rôznych aspektoch

vody, od otázok ako čo je voda?, alebo kde sa nachádza?, až po ako je

využívaná?

Webstránka zahŕňa obrázky, mapy a interaktívne centrum, kde môžu

ižívatelia vyjadriť svoj názor a otestovať si svoje vedomosti o vodných

zdrojoch.
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PRÍLOHA I

EURÓPSKA LEGISLATÍVA Z OBLASTI VODNÝCH ZDROJOV

Približne 70% zemského povrchu pokrývajú moria a oceány, ktoré

produkujú takmer tri štvrtiny kyslíka, ktorý dýchame. Priamo využívame

zhruba 1% z tohto množstva vody, no mnoho foriem ľudských činností

ohrozuje tieto zdroje. Znečistené vodné zdroje, bez ohľadu na zdroj

znečistenia, prúdia jednak z ich prirodzeného prostredia a takisto sa vracajú

naspäť do prírody- do morí a podzemných vôd, kde môžu mať negatívny

dopad na ľudské zdravie a na životné prostredie. Jedným z najdôležitejších

legislatívnych nástrojov v tejto oblasti je Rámcová smernica o vodách.  

• VŠEOBECNÉ SMERNICE

Rámcová smernica o vodách

Smernica 2000/60/EC Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000. 

Orientuje sa na vytváranie podmienok pre trvalo udržateľné využívanie

zdrojov vody, prostredníctvom ich integrovaného manažmentu v povodiach.

Kladie sa dôraz na zachovanie hydroekologických potrieb krajiny. Tento

meniaci sa vzťah človeka k vode vyžaduje zo strany štátnych orgánov a

inštitúcií zavedenie nových prístupov v chápaní a zabezpečovaní jej ochrany,

ktoré vychádzajú z požiadavky zabezpečenia potrebného množstva vody v

zodpovedajúcej kvalite pre je využitie, za podmienky zachovania prírodných

funkcií vodných tokov a prírodného ekosystému a krajiny.

Oceňovanie a dlhodobý manažment vôd

Komunikácia medzi Komisiou a Radou, Európskym parlamentom a

Ekonomickým a sociálnym výborom: Oceňovanie a dlhodobý manažment

vodných zdrojov [COM(2000) 477 – nebolo publikované v Official Journal].

Komisia prezentuje otázky a možnosti v súvislosti s definovaním

legislatívy ohľadne oceňovania vôd, umožňujúce nárast trvalej udržateľnosti

vodných zdrojov.

Hodnotenie a manažment povodňových rizík

Smernica 2007/60/EC Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007.

Účelom tejto smernice je riadiť a redukovať riziká záplav, špeciálne v

povodiach riek a v pobrežných oblastiach. Zabezpečuje hodnotenie

povodňových rizík v povodiach riek, mapovanie záplavových rizík vo

všetkých regiónoch, kde je vysoké riziko záplav a načrtáva plány riadenia

povodňových rizík v kontexte úzkej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ.  

Sucho a nedostatok vody v Európskej únii.

Oznámenie Komisie z 18. júla 2007 Európskemu parlamentu a Rade o

riešení problému nedostatku vody a súch v Európskej únii [COM(2007) 414

final – nepublikované v Official Journal].
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Komisia predkladá usmernenia, zaoberajúce sa sporadickými suchami

a stredno a dlhodobým nedostatkom vody. Usmernenia sa zaoberajú cenovou

politikou vody, rozmiestnením vody, prevenciou pred suchom a rýchlou

odozvou v prípade sucha, ako aj vysoko kvalitnými informáciami a

technologickými riešeniami, zaoberajúcimi sa nedostatkom vody a suchom.  

• ŠPECIFICKÉ VYUŽITIE VODNÝCH ZDROJOV

Kvalita pitnej vody

Smernica Komisie  98/83/EC z 3. novembra 1998.

EÚ definuje nevyhnutné štandarty kvality, ktoré musí spĺňať pitná voda.

Úžitková voda

Smernica Komisie 76/160/EEC z 8. decembra 1975.

Smernica 2006/7/EC Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 2006.

EÚ nastolila pravidlá pre monitoring, hodnotenie a manažment kvality

úžitkovej vody a na poskytovanie informácií o kvalite.

Úprava mestských odpadových vôd

Smernica Komisie 91/271/EEC z 21. mája 1991.

Z hľadiska objemu sú mestské odpadové vody druhou najzávažnejšou

príčinou znečistenia vodných zdrojov. Smernica sa zaoberá zosúladením

opatrení na úpravu týchto vôd na úrovni Spoločenstva. 

Voda vhodná na chov rýb

Smernica Komisie 2006/44/EC zo 6. septembra 2006.

Táto smernica sa zameriava na ochranu sladkovodných zdrojov za

účelom ochrany chovu sladkovodných rybích druhov.

Kvalita vôd pre kôrovce

Smernica 2006/113/EC Európskeho parlamentu a Rady z 12.  decembra 2006.

EÚ nastoľuje povinné criteria kvality pre všetky členské štáty. 

• ZNEČISTENIE MORÍ

Stratégia pre morské prostredie

Smernica 2008/56/EC Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna

2008.

Smernica určuje spoločný rámec a ciele pre ochranu morského

prostredia. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov musia členské štáty

vyhodnotiť špecifické požiadavky relevantných morských oblastí. Potom

navrhnú plány spoločného manažmentu každého regiónu a budú monitorovať

ich realizáciu.
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Havarijné znečistenie morí

Rozhodnutie 2850/2000/EC Európskeho parlamentu a Rady z 20.

decembra 2000.

Rozhodnutím sa ustanovuje rámec spoločenstva pre spoluprácu

v oblasti havarijného alebo úmyselného znečisťovania morí.

Námorná bezpečnosť: kompenzačný fond pre znečistenie ropnými

látkami

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o založení fondu pre

znečistenie ropnými látkami v európskych vodách a súvisiace nariadenia

[COM (2000) 802 final - Official Journal C 120 E, 24 April 2001].

Tento návrh sa zameriava na zdokonalenie systému finančných

záväzkov a kompenzačných scenárov v prípade znečistenia, spôsobeného

námornými aktivitami.

Námorná bezpečnosť: prevencia znečistenia z lodí

Smernica 2002/84/EC Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra

2002.

Námorná bezpečnosť: znečisťovanie morí z lodí a zavedeni sankcií za

porušenia zákona

Smernica 2005/35/EC Európskeho parlamentu a Rady zo 7. septembra

2005.

EÚ vytvára právny rámec na zavádzanie pokút, najmä sankcií za

porušenia zákona v prípade úniku ropných látok z lodí v rámci vôd

Spoločenstva. 

Námorná bezpečnosť: zákaz organociničitých zlúčenín na lodiach

Smernica (EC) 782/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 14. apríla 2003.

Táto smernica zakazuje organociničné zlúčeniny na lodiach, vstupujíce

do vôd Společenstva, za účelom redukcie, alebo eliminácie negativných

dopadov týchto produktov na morské prostredie a čudské zdravie. 

Námorná bezpečnosť: Zásobníkový dohovor

Rozhodnutie Rady Komisie 2002/762/EC z 19. septembra 2002.

Splnomocňuje členské štáty, aby v záujme spoločenstva podpísali,

ratifikovali alebo pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o občianskoprávnej

zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo

zásobníkov z roku 2001.

Zdroj:
Logo spoločnej

implementačnej stratégie

Rámcová smernica o vodách.
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• Ayuntamiento de Zaragoza
http://www.zaragoza.es/weboficial/ 

• Departamento de Educación Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón
http://www.educaragon.org/ 

• Diputación de Ávila
http://www.diputacionavila.es/ 

• Concello de Ourense
http://www.ourense.es/portalOurense/home.jsp 

• AGUAPUR El agua en casa (H2OPoint)
http://www.aguapur.com/0/ 

• Ayuntamiento de Benavente
http://www.benavente.es/aytobenavente 

• Agencia Provincial de la Energía de Ávila
http://www.diputacionavila.es/url/?apea 

• L'Aula de l'Aigua
http://www.auladelaigua.org/ 

• Agrupación para el Desarrollo Sostenible 
y la Promoción del Empleo Rural
http://adesper.com/ 

• Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
http://www.villaytierra.com/ 

• Fundación Enernalon
http://www.enernalon.org/ 

• Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca 
del Ebro
http://www.ferebro.org/ 

• RPS Villagrá Pesquea, SL 

• EYDAE Ingeniería
http://www.eydae.es/ 

• Asociación Cultural Ecuatoriana "El Cóndor"

• Consejo de Cámaras de Aragón
http://www.camarasaragon.com/ 

Ayuntamiento de

COMUNIDAD DE
VILLA Y TIERRA DE SEPULVEDA

Benavente

PRÍLOHA II 

ŠPANIELSKE SUBJEKTY MEDZINÁRODNÉHO KONZORCIA
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• Fundación CPA Salduie
http://www.cursosaudiovisual.es/ 

• Fundación OSCUS- SAN VALERO
http://www.oscus.sanvalero.net/

• SEAS
http://www.seas.es/ 

• Universidad de San Jorge
http://www.usj.es/sitio/index.php 

• ACMA

• ADESOS
http://www.adesos.org/ 

• IFOR-net
http://www.ifor-net.com/ 

• TECNYD Tecnología y Desarrollo
http://www.tecnyd.com/ 

• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de La Rioja
http://www.coitir.org/ 

• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
http://www.ciccp.es/ 

• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja
http://www.coiiar.org/ 

• AYTO GOTARRENDURA
http://www.gotarrendura.es/ 

• Fundación Santa Bárbara
http://www.fsbarbara.com/ 

• Maderas Rubiales

• Formación Comarcal Terra de Caldeas

• ADRI- Valladolid Norte
http://www.tierradecampos.com/adrivall/index.html 

• Agromontana

Colegio Oficial de
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
de La Rioja

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
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MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY MEDZINÁRODNÉHO KONZORCIA

• Cámara municipal de Chaves
http://www.cm-chaves.pt/ 

• Energy Management Public Service Harghita
http://www.spme.ro/ 

• Soil Science and Conservation Research Institut
http://www.vupop.sk/ 

• Cámara Municipal de Montalegre
http://www.cm-montalegre.pt/

• Cámara Municipal de Ribeira de Pena
http://www.cm-rpena.pt/ 

• Harghita County Development Agency
http://www.adjharghita.ro/ 

• Water Research Institute
http://www.vuvh.sk/ 

• Cooperativa Agrícola de Chaves

• Pro Aqua Tec
http://www.pro-aqua.pa.ro/ 

• Adega Cooperativa de Valpaços
http://www.acv.pt/ 

• Cooperativa de Olivicultores de Valpaços
http://azeite-valpacos.com/site/processo.html 

• Microregional Association “Alcsík“

• Cooperativa Agrícola de Boticas

• SC INSZER SRL
http://www.inszer.ro/ 

• SC AQUAMED SRL 

• Cámara Municipal de Boticas
http://www.cm-boticas.pt/ 

• Cámara Municipal de Valpaços
http://www.valpacos.pt/portal/ 

• SC Aquanova Harghita SRL 
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• Cámara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
http://www.cm-vpaguiar.pt/ 

• Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
http://www.utad.pt/pt/index.asp 

• S.C. Hydroteam SRL 

• Escola Superior Agrária de Bragança
http://www.ipb.pt/ 

• Centro de Formação Profissional de Chaves 
http://www.iefp.pt/iefp/rede/listagem/Paginas/31.aspx 

• Nadacia-Mojmir
http://www.nadaciamojmir.sk/ 

• Kastiel Mojmirovce
http://www.kastielmojmirovce.sk/ 

• Vzdelavácí Institut COOP
http://www.vic.sk/ 

• Pogány- Havas Microregion
http://www.poganyhavas.ro/ 

• Lycee Jean Giraudoux
http://www.lyc-giraudoux-bellac.fr/ 

• AGIA, Associazione Giovanni Agricoltori Toscana
• Associazione CIPA.AT Sviluppo Rurale Toscana

• Legambiente Toscana
http://www.legambiente.eu/

• UNCEM Toscana, Unione Regionale della Comunitá Montane
http://www.uncemtoscana.it/home/home.aspx

• URBAT, Unione Regionale per le bonifiche, l’irrigazione e
l’ambiente della Toscana
http://www.urbat.it/

• ARBO, Associazione Regionale Boscaioli Toscana

• Confederazione Italiana Agricoltori Toscana

• ARSIA, Agenzia Reigionale per lo Svippulo e l’Innovazione nel
Settore Agricolo Forestale
http://www.arsia.toscana.it/ 

• Plantâmega Soc. Com. de Plantas Viveiro, Lda.
• Tâmega Flor Comércio de Flores, Lda.
• ARATM, Associação Regional dos Agricultores das Terras de

Montenegro
• Cooperativa Agrícola de Vila Pouca de Aguiar
• Cooperativa Agrícola do Norte Transmontano
• MONTIMEL Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega



PRÍLOHA III

ÚČASTNÍCI PILOTNÝCH ON-LINE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

• Abellán-García Sánchez, Encarna
• Abeytua Vitoria, Irene
• Abraham Margareta
• Adiego Hernández, Iván
• Aguaviva Crespo, Diego 
• Albiño Garzón, Liseth Estefanía
• Albiño Garzón, Viky Verónica
• Allauco Vivas, Javier Danny
• Alonso Román, Raquel
• Álvarez Menéndez, Antonio
• Álvarez Morgado, Raquel Ana
• Álvarez Sánchez, Fe
• Andrei, Gabriela
• Anna-Maria, Bors
• Antunes, Carla
• Arbe Luís, Eva
• Arbiol Val, Sergio Javier
• Arezki, Boudjema
• Artigas Sanz, Teresa
• Arvayová, Zuzana
• Aznar López, Jorge
• Balazs, Boroka Annamaria
• Balazs, Laszlo
• Balazs, Terez
• Balint, Emese-Eva
• Ballarín Rabí, Nicolás
• Barbosa Velastegui, Melanie Ayleen
• Barradas, Maria Joao
• Becerra Elcinto, Begoña
• Becze, Kinga
• Belak, Igor
• Beláková, Tatiana 
• Belenguer Moral, Iñigo
• Berenyi, Agnes
• Bermúdez P. de Azpillaga, Elena
• Berrueco Ruiz, Amparo
• Biro, Kinga
• Biro, Robert
• Blin, Thomas
• Bodnar, Roxana-Andreia
• Bokor, Aliz
• Bors, Barna
• Brachtyr, Bohumir
• Brissiaud, Eva
• Brun, Gaëtan
• Buedo Esquillor, Rosana
• Burdío, María
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• Burriel Deborda, Javier
• Busse Gómez, Lhaís
• Busto Gómez, Yolanda
• Cantarero Finol, Víctor
• Capape Márquez, Saúl
• Carballo Blanco, Josefina
• Carneiro, Salome
• Carrasco Santos, Luís Miguel
• Carvajal Gualavisi, Juan Carlos
• Casas Carretero, Carlos
• Castrillo Yagüe, Pedro Luís
• Castro Miranda, María Manuela
• Cebrino Lázaro, Águeda
• Cervera Sanz, Isabel
• Chabaan Antón, Narmin
• Chanataxi Amagua, Johanna Lizbeth
• Cinca Carilla, Alberto
• Clandiu – Stefan, Cristian
• Colell Farré, Mª Teresa
• Condón Jordá, Blanca
• Cortés Majo, Sandra
• Cortés Parrilla, Leire
• Crespo Bonilla, Alicia
• Creyssac, Hélève
• Cristóbal García, Enedina
• Csilla, Jano
• Csonta, Laszlo
• Csurka, Ludovic
• Csurka, Piroska-Margit
• Cviklovič, Vladimír 
• Czikó, Varvara
• De Celis Martínez, María
• De Juan González, Mónica
• Delage, Florian
• Delli Paoli, Pasquale
• Desentre Tienda, Jorge
• Diallo, Ibrahima
• Díaz de Corcuera Núñez, Daniel
• Díez Fernández, Elisa
• Domínguez Francés, Patricia
• Domínguez Lumbreras, Ana
• Domínguez Rodríguez, Miriam
• Domínguez Villanueva, Paula
• Drahovska, Dagmar
• Draves, Jamin
• Drlík, Martin 
• Dronneau, Cécilia



• Dual Bayo, Zahira
• Eloy, Pal
• Encinas Ruiz, Alfonso
• Endre, Gabos
• Eniko, Tamas
• Erno, Bogos
• Escalona Merce, Natalia
• Faisant, Marion
• Faundez Aguiar, Iván 
• Faye, Marie
• Fernández Alonso, Aitor
• Fernández Díez, Miriam
• Fernández López, José Luís 
• Fernández Pereira, Marcos
• Fernández Peso, Ana 
• Fernández Vázquez, Raquel
• Ferrer Lombardo, Roberto
• Ferreruela Lapuerta, Ignacio
• Flores Moyano, Sara
• Foronda Portolarrero, Gesem
• Franceschi, Carlo
• Galdeano Montori, Daniel
• Gallus Gómez, Pedro Manuel
• Gálvez Bardají, Lydia
• Ganozzi, Lamberto
• García Aparicio, Pablo José
• García Gracia, Ana Isabel
• García Machín, Lorenzo
• García Orea, Marta
• García Pérez, Francisco Javier
• García Pérez, Paula
• García Pérez, Víctor
• García Tudelilla, Mª Carmen
• Garrastatxu, Eneko
• Gareta Murillo, María del Pilar
• Garzón Proaño, Cecilia
• Gatell Marmolejo, Carlos
• Geci, Tomas
• Gergely, Nyiro
• Gergely, Rodics
• Giménez Puedo, Elisa
• Gimeno Cuenca, Yolanda
• Gimeno Navarro, Álvaro
• Gómez Puedo, Eduardo
• Gómez Vitelli, Silvia
• González Blanco, Nuria
• González Moreno, Cristina
• González Mota, David
• Gonzalo Mediero, Paula
• Gracia García, Carlos
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• Gualavisi Quishpe, Gladis
• Guerra, Mauro
• Gustran Alcalá, Irene
• Gutiérrez Notivol, Aarón
• Gyurovszka, Eva
• Haba – Megyaszai, Gabriela
• Hajnalka, Lajos
• Hennyeyová, Klára 
• Herrería Paredes, Andrés 
• Herrero Martínez, Irene
• Holesová, Katarina
• Hunor, Huszar
• Hurtado Pérez, Fernando
• Ildiko, Markaly
• Imecs, Beata
• Iulian Ionut, Pustianu
• Izquierdo Forniés, Jorge
• Izquierdo Martínez, Paloma
• Jakab, Agnes
• Jiménez Navarro, Carmen
• Jordán Benavente, Francisco Mario
• Juanes Benítez, Francisco Javier
• Julián Miguel, Daniel
• Julianna, Gered
• Kelemen, Gabor
• Kerekes, Zsofia
• Kinga –Maria, Bara
• Cóccix, Erika
• Kosa, Ildiko
• Kostal, Anton
• Koszta, Csaba
• Kovasznai, Sandor
• Kozakova, Katarina
• Labrador González, Alberto José
• Lacalzada del Busto, Susana
• Lacalzada del Busto, Estela
• Lacarta Anadón, David
• Laczko, Zaltan
• Lafuente Enciso, Andrea
• Lagerige, Morgan
• Lago Marín, Samuel
• Laguarda Rodríguez, Andrea
• Lagunas Estua, Elena Teresa
• Laíta Gaspar, Leticia
• Lambert, Clara
• Lamelas Míguez, Amelia
• Langarita García, Marta
• Lanyi, Kinga
• Lapeña Jiménez, Esther
• Larraz Alonso, Pedro
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• Laszlo, Tunde
• Latorre Celma, Javier
• Latorre Rubio, Miguel
• Lazar, Reka
• León Pacheco Nieves
• Leonardo Carro, Juan Carlos
• Llera Isiegas, Enrique
• Llopis Luño, Jaime
• Lombardía Montero, Pamela
• Lombardía Montero, Sara
• López Alled, Javier
• López Alonso, Esther
• López Casillas, Alberto
• López Constante, Eduardo
• López García, Rafael Ángel
• López Herraez, Pedro
• López Ruiz, Sabrina
• López Sáez, Elena
• López Sambora, Diana Pamela
• Lorand, Butyka
• Lozano Soriano, Francisco Javier
• Lukáč, Ondrej 
• Lupan, Stefan
• Magalhães, Fernando José
• Marchante Valero, José Gabrial
• Marécaux, Christine
• Margaretta, Szabo
• Marín Calderón, María del Carmen
• Marín Ferreruela, Loly
• Marín Vinacua, Carlos
• Marius, Toma
• Marqués, Duarte
• Martín Cañadillas, Mª Teresa
• Martín Fernández, Fernando
• Martín García, Rubén
• Martín Vázquez, Luisa
• Martínez Cavero, María José
• Martínez Díez, Víctor
• Martínez Fernández, Marta
• Martínez Riesco, Eulogio
• Mate, Emese
• Maynar Bravo, Sofía Teresa
• Megyaszai, Iuliana
• Membrado Monreal, Elisa
• Ménard, Anaïs
• Mendes Espinho, Bernardo José
• Mendi Bretos, José Luís
• Mendoza Blasco, Jesús
• Miguel, Maria Joao
• Miguélez Rodríguez, Alejandro

• Mihaly, András
• Miklossy, Eniko
• Milla López, Raúl
• Millán Estoquera, Sara
• Milosiaková, Vladimira
• Moline Chueca, Esther
• Molinero Oliveira, Juan Carlos
• Molnar, Erika
• Montalvao, Nelson
• Mora Martínez, Sonia
• Morales Gómez, Cristina
• Morán González, Benito
• Moreno de la Torre, Melchor
• Moreno Santolaria, Esther
• Morón Gil, Javier
• Morosi, Alessandro
• Mosquera Rueda, María
• Mota Ramírez, Leyre
• Moura Castro, Eva
• Muñoz Babiano, Almudena
• Muñoz Babiano, Lourdes
• Muñoz Babiano, Federico
• Nagy, Szidonia
• Nagy, Elod
• Nájera Aliende, Alodia
• Nassiri, Fayçal
• Navarro Terrel, José María
• Negre Peralta, Raquel
• Norbert, Dobri
• Núñez Langa, Antonio
• Olano Díez, Josefa
• Olejár, Martin 
• Ordas Fernández, Fernando
• Orsolya Erzsebet, Andras
• Ortega Calleja, Teresa
• Oter Gimeno, Raquel
• Paiano, Mario
• Palacios Cordón, Verónica
• Palenikova, Gabriela
• Palenikova, Kristina
• Palková, Zuzana 
• Pap, Miroslav 
• Pardo Camacho, Pablo
• Pardo Díaz, Cristina
• Pátsztohy, Lászió
• Paulovič, Stanislav 
• Peli, Levente
• Perales Gascón, Yazar
• Perella Sáez, Santiago
• Pérez Álvarez, Andrés 
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• Pérez de Eulate Linero, Felipe
• Pérez Lozano, Raúl
• Pérez Macular, Julián 
• Pérez Ramos, José Antonio
• Peter, Pal-Mihaly
• Peter, Gyomgyi-Csilla
• Peter, Katalin
• Peterffy, Agnes
• Pineda Vargas, Olga
• Pino Otín, Mª Rosa
• Pizzetti, Cristina
• Portal, Silvia
• Puskas, Zsofia
• Ramón Visiedo, Eduardo Javier
• Raposo, María
• Rebe Herrero, Olga
• Reka, Keresztes
• Reka Blanka, Balazs
• Renata, Bojte
• Rezova, Zuzana
• Riano Gracia, Victoria Isabel
• Ribeiro Gonçalves da Silva, Tatiana Rosalina
• Robles Prieto, María Gloria
• Roda Méndez, Christian
• Rodríguez García, Alejandro
• Rodríguez Pedraz, Jorge
• Rodríguez Pindado, Roberto
• Rojo Fernández, David
• Roldán García, Esther
• Romea Trueba, Alba
• Romero Berenguel, Karinne
• Romero Gracia, Ángela
• Romero Soriano, Julia
• Roses Ibáñez, Aarón
• Rouzier, María Teresa
• Rubial Álvarez, Ezequiel
• Rubio De Las Heras, Manuel
• Ruesca Saiz, Raquel
• Ruiz, Sheila
• Ruiz de la Cuesta, Verónica
• Ruiz Gurpegui, Beatriz
• Sáenz García, Elena
• Sainz Gutiérrez, Susana
• Sala, Jozsef
• Salas Bes, Ana Isabel
• Salueña Ramiro, Mireya
• Sampedro Morga, Laura
• Sánchez Ariza, Alfredo
• Santalla de la Fuente, Sara
• Santiago Puente, Raúl

• Santín Fernández, Julio
• Sanz García, Iván
• Sanz Huerta, Esther
• Sanz Olóriz, Lourdes
• Saz Cuesta, María Eugenia
• Serrano Blanco, Miguel
• Serrano León, Saúl
• Serrate Roses, Oriol Iker
• Shapa Duche, Leidy Patricia
• Simón Seirado, José Manuel
• Soliz Campos, Claudia
• Solozabal Dueñas, Ana
• Souto Regueiro, Julio
• Sumna, Júlia
• Szabo, Szende
• Szekely, Magdolna
• Szentes, Sarolta
• Szilard, Lorimcz
• Szilard, Gajdo
• Szopos, Reka
• Takáč, Ondrej 
• Terrado Tabuenca, María José
• Terraz Sánchez, Diego
• Thos, Anaïs
• Tirades Féliz, Cándido
• Tirado Secorun, Mª Pilar
• Tokos, Attila
• Tolón Guerrero, Víctor
• Torok, Erika
• Torres Andrés, Carlos
• Torres Andrés, Álvaro
• Tóthová, Darina 
• Trujillo Méndez, Verónica
• Turón Monroy, Daniel
• Valade, Flavie
• Vass, Erika
• Vavriková, Eva
• Vázquez Yánez, Adoración 
• Velásquez, Víctor
• Vila Nova, Anabela
• Villagra Herrero, Rafael
• Villaroya González, Héctor
• Vincent, Marine
• Virgen de la Peña (Colegio)
• Virolle, Jordan
• Zehner, Rosa
• Zoltan, Szakacs
• Zumel Arranz, Pilar
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PRÍLOHA IV

OBRÁZKOVÁ GALÉRIA
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