
Přečtěte si pozorně článek. Do políček vedle jednotlivých odstavců připište příslušnou 

značku: 

V  informace potvrzuje to, co jsme věděli, co jsme si mysleli 

?  nerozumíme tomu, není nám to jasné, neznáme význam použitých slov 

+  informace je pro nás nová 

X nesouhlasíme, je to v rozporu s tím, co víme 

! překvapilo nás to, chceme to zdůraznit 

 

 
Sedmdesát procent našeho těla je tvořeno z vody. Voda přenáší v lidském těle živiny             
na správná místa, to znamená do buněk, mozku a svalů. Bez vody bychom se nemohli 
pohybovat ani dýchat, protože voda zabezpečuje vše, co se uvnitř nás odehrává.  
 

 

 
Stejně tak jako je voda důležitá pro člověka, je nepostradatelná i pro živočichy a rostliny.         
S rychlým nárůstem počtu obyvatel na Zemi trvale stoupá spotřeba vody. Navíc kvůli 
znečišťování povrchových a podzemních vod a nezodpovědnému hospodaření s vodou 
dochází k jejímu úbytku.  
 

 

 
V současné době nemá asi 1,1 miliardy obyvatel naší planety přímý přístup k nezávadné vodě. 
Nejen že mají málo vody pitné, ale nemají ani dostatek nezávadné vody na mytí. Mezi 
jednotlivými zeměmi jsou ve spotřebě vody značné rozdíly. V některých nejchudších zemích 
musí lidé vystačit s několikanásobně menším množstvím vody. Jinde se zase zbytečně plýtvá.  
 

 

 
Více než 2 mil. lidí ročně umírají jenom proto, že pijí znečištěnou vodu. Nedostatek 
nezávadné vody vede k tomu, že lidé onemocní, a zároveň je odsuzuje k chudobě.  
 

 

 
Česká republika patří k vyspělým státům a riziko nedostatku pitné vody zde zatím nehrozí. Ale 
i u nás vody ubývá. Dochází k jejímu znečišťování a také k neúměrné spotřebě.  
 

 

 
Stále více se navíc v posledních letech potýkáme s následky dlouhotrvajícího sucha                       
a neřešenými problémy se zadržováním vody v krajině. Potřebovali bychom více mokřadů, 
tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, které zabraňují odtékání 
vody z krajiny a prospívají řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují místní klimatické 
podmínky a snižují riziko povodní. 
 

 

 
S rychlým nárůstem počtu obyvatel na Zemi trvale stoupá spotřeba vody. Navíc kvůli 
znečišťování povrchových a podzemních vod a nezodpovědnému hospodaření s vodou 

 



 

 

Vymysli k textu otázku: 

a) na kterou lze najít v textu jednoznačnou odpověď: 

 

 

 

b) která souvisí s tématem Voda, ale nelze na ni nalézt odpověď v textu, dá se však 

dohledat jinde. 

 

 

 

c) která souvisí s tématem Voda, ale nelze na ni nalézt jednoznačnou odpověď nikde: 

 

 

 

dochází k jejímu úbytku. V současné době nemá asi 1,1 miliardy obyvatel naší planety přímý 
přístup k nezávadné vodě. Nejen že mají málo vody pitné, ale nemají ani dostatek nezávadné 
vody na mytí. 
 

 
Mezi jednotlivými zeměmi jsou ve spotřebě vody značné rozdíly. V některých nejchudších 
zemích musí lidé vystačit s několikanásobně menším množstvím vody. Jinde se zase zbytečně 
plýtvá. Více než 2 mil. lidí ročně umírají jenom proto, že pijí znečištěnou vodu. Nedostatek 
nezávadné vody vede k tomu, že lidé onemocní, a zároveň je odsuzuje k chudobě. 
 

 

 
Průměrná spotřeba vody v českých domácnostech je zhruba 90 l na obyvatele za den. Např.    
v Praze však přesahuje 100 l na obyvatele. Ročně jde přibližně o 32 850 litrů na obyvatele. To 
není málo! Snížit její spotřebu není až tak těžké, jak by se možná na první pohled zdálo.  
 

 

 
Pro začátek je dobré si uvědomit, že jen 2 % ze spotřebovaného množství připadají na přímou 
konzumaci – tedy na pití a vaření. Nejvíce vody, celé dvě třetiny, využíváme na hygienu – tedy 
na osobní hygienu a splachování na WC. Dále na praní prádla, mytí nádobí, zalévání zahrady, 
mytí auta a na ostatní. 
 

 

 

 

 



 


