Světový den vody 2019
Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a
potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy
byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým
dnem vody.
Mottem Světového dne vody 2019 je „Leaving no one behinde“.
Organizace spojených národů však paralelně používá i motto s názvem „Water for all“ („Voda
pro všechny“), které svojí srozumitelností plně vyhovuje k šíření osvěty o nepostradatelnosti
vody pro život. Posláním obsahu letošního SDV je plnění šestého cíle Agendy udržitelného
rozvoje do r. 2030, tedy řešení vodní krize, se zaměřením na příčiny, proč je pro tolik lidí voda
ještě nedostupná.

V České republice se oslav organizace oslav Světového dne vody ujal Svaz vodního
hospodářství České republiky, který pořádá profesní a kulturní akce k připomenutí SDV
společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR.
Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhne dopoledne 22.3.2019 v Kongresovém
centru Praha a v podvečer předchozího dne, tj. 21.3. 2019 se uskuteční společenský večer se
slavnostním koncertem v prostorách Národní galérie.
Obě akce jsou neveřejné, jen pro pozvané účastníky.
Oslavy se uskuteční za podpory partnerů oslav Světového dne vody, bez jejichž finanční
pomoci by nebylo možné oslavy uskutečnit.
Základní informace k organizaci oslav poskytne ing. Jan Plechatý (plechaty@vrv.cz, tel.
605 262 947). Organizačním pracovníkem pro kulturní akci oslav Světového dne vody je paní
Sylvie Plechatá (plechata@vrv.cz), tel. 731 412 641.

Agentura „Spojené národy – voda“ (UN – Water) v komentáři k tématu letošního
Světového dne vody uvedla pro zdůraznění nezbytnosti dostupných vodních zdrojů tzv.
„klíčová fakta“:
•

2,1 mld. lidí žije bez dostupnosti k zabezpečené („pitné“) vodě

•

1 ze 4 základních škol nemá zajištěnu dodávku pitné vody a žáci využívají nezabezpečený
zdroj vody anebo žízní

•

Více než 700 dětí do věku 5 let umírá na diarrhoeu v důsledku nedostupné vody
a špatné hygieně („sanitaci“)

•

Celkem 80% lidí využívajících nezajištěný a bezpečný vodní zdroj žije na venkově

•

Ženy a děti odpovídají za zajištění („dodání“) vody v 8 z 10 domácností bez
vodovodní/vodárenské infrastruktury

•

Přes 800 žen umírá každý den v důsledku těhotenství a porodů

•

Na 68,5 milionu obyvatel, kteří museli opustit své domovy, má velmi problematický přístup
k vodě

•

Okolo 159 mil. lidí zajišťuje svoji pitnou vodu z povrchových zdrojů, rybníků a vodních toků

•

Přibližně 4 mld. lidí, tedy 2/3 světové populace, je vystaveno nedostatku vody každoročně
minimálně 1 měsíc

•

700 mil. lidí by mohlo emigrovat v důsledku narůstajícího nedostatku vody do r. 2030

