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Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty představuje zároveň také formu virtuálního obchodu s vodou.
Voda je využívána k produkci jídla a krmiva, které jsou vyváženy. Vodní stopa zboží nebo služby je celkové
množství vody, jak vnitřní, tak vnější, které je potřeba k produkci dané komodity. Tento koncept může být
použit k výpočtu a porovnání požadavků na vodní zdroje, které vyplývají z různých alternativ. Také může být
rozšířen na zajištění vodních rozpočtů celých národů, či kontinentů.
Řízení zdrojů vody už dávno není otázka omezená na jednotlivé země nebo povodí. Dokonce ani náhled na
úrovni kontinentů není dostatečný. Vodní stopa v Evropě – celkový objem vody využívaný k produkci všech
komodit spotřebovaných Evropany – byl významně rozšířen do dalších částí světa. Evropa je např. velkým
dovozcem cukru a bavlny, plodin, které jsou nejnáročnější na vodu. Káva se dováží ze zemí jako Kolumbie,
sojové boby z Brazílie, a rýže z Thajska. Spotřeba v Evropě hluboce závisí na zdrojích vody dostupných mimo
Evropu. Jak si Evropa zajistí své budoucí dodávky vody? Čína a Indie jsou na dodávkách vody stále z velké
části nezávislé, ale s rostoucí poptávkou po jídle a se zvyšujícím se nedostatkem vody v těchto dvou hlavních
rozvojových zemích budeme muset očekávat větší poptávku po dovozech jídla, a tím také větší poptávku po
„dovážené“ vodě. Voda se stále více stává globálním zdrojem.
Přestože v mnoha zemích stále potraviny pochází přímo z dané země, podstatný objem jídla a krmiva je
obchodován mezinárodně.
Přestože v mnoha zemích stále pochází většina potravin přímo z dané země, podstatný objem jídla a krmiva je
obchodován mezinárodně. Výsledkem je, že všechny země dovážejí a vyvážejí vodu ve virtuální formě, tzn. ve
formě zemědělských komodit. V rámci Evropy je Francie jedinou zemí s čistým vývozem virtuální vody.
Všechny ostatní evropské země vykazují čistý virtuální dovoz vody, to znamená, že sice používají vodu pro
výrobu vyvážených produktů, ale mnohem více vody je využito jinde k výrobě komodit, které jsou dováženy.
Evropa jako celek je čistým dovozcem virtuální vody. Zajištění vody v Evropě je tedy velice závislé na vnějších
vodních zdrojích. S tím souvisí fakt, že značná míra současných problémů týkajících se vyčerpání vody a jejího
znečištění ve světě se vztahuje k vývozu do Evropy.
Vodní stopa ukazuje míru a geografické rozložení využívání vody v souvislosti s lidskou spotřebou.
Koncept „vodní stopy“ byl vyvinut jako analytický nástroj v reakci na pojmenování problému zajištění vody a
udržitelného využívání vody. Vodní stopa ukazuje míru a geografické rozložení použití vody v souvislosti
s lidskou spotřebou. Vodní stopa určité společnosti je definována jako objem vody potřebný pro výrobu zboží a
poskytování služeb spotřebovaných členy společnosti. Vodní stopa národa slouží jako indikátor výsledku
národní spotřeby jak vnitřních, tak vnějších vodních zdrojů. Poměr vnitřní a vnější vodní stopy je důležitý,
protože externalizace vodní stopy znamená zvětšující se závislost na cizích vodních zdrojích. To také vede
k externalizace dopadů na životní prostředí. Evropské země, jako např. Itálie, Německo, Velká Británie a
Nizozemí přispívají 50 – 80 % k celkové vodní stopě.
Klíčová otázka pro regiony, které již jsou závislé na dovozu vody, je, zda jsou schopny udržet si tuto pozici
dovozců virtuální vody.
Celosvětová poptávka po vodě k produkci potravin, krmiva, vláknin a energetických plodin rychle vzrůstá.
Klíčovou otázkou pro regiony, které již jsou závislé na dovozu vody, je, zda jsou schopny udržet si tuto pozici
dovozců virtuální vody. Další klíčovou otázkou je, jakou roli mohou v potravinovém sektoru sehrát obchody v

dodávání produktů při šetrném zacházení s vodou. Tato kapitola představuje nedávno vyvinutý analytický
rámec ke studiu vztahu globalizace obchodu a řízení vody, a to jak pro vlády, tak pro obchodní společnosti.
Nové koncepty: obchod s virtuální vodou a vodní stopy
Koncept „virtuální vody“ byl představen Tony Allanem při jeho studiu možností dovozu virtuální vody (na
rozdíl od „reálné vody“) jako částečnému řešení problému nedostatku vody na Středním Východě. Allan
vypracoval myšlenku využití dovozu virtuální vody (související s dovozem potravin) jako nástroj, který má
ulevit tlaku na těžko dostupné domácí vodní zdroje. Tím se dovoz virtuální vody stává alternativním vodním
zdrojem, spolu s vodními zdroji vnitřního původu.
Vodní stopa je geograficky jednoznačný indikátor, který ukazuje nejen objem užité vody a její znečištění, ale též
její rozložení v daných oblastech.
Myšlenka vodní stopy byla představena před 6 lety Arjen Hoekstraou. Koncept vodní stopy je obdobný stopě
ekologické, ale poukazuje na využití vody namísto využití půdy (viz dále). Vodní stopa je měřítkem použití
vody, které bere v úvahu jak přímé, tak nepřímé využití vody ať už spotřebitelem, nebo výrobcem. Vodní stopa
jednotlivce, společnosti nebo podniku je definována jako celkové množství sladké vody, které je použito
k produkci zboží a služeb spotřebovaných jednotlivcem nebo společností, či vytvářených podnikem. Využití
vody se měří na základě objemu vody spotřebované (vypařené) a/nebo znečištěné za jednotku času. Vodní
stopa je geograficky jednoznačný indikátor, který ukazuje nejen objem užité vody a její znečištění, ale též její
rozložení v daných oblastech.
Tři rozměry lidské stopy
Koncept vodní stopy je součástí větší skupiny konceptů, které byly vyvinuty v environmentálních vědách
v posledním desetiletí. „Stopa“ se obecně stala jakýmsi kvantitativním měřítkem vyjadřujícím přisvojení si
přírodních zdrojů lidskými bytostmi. Ekologická stopa je mírou použití bioproduktivního prostoru (v
hektarech). Uhlíková stopa poměřuje využití energie ve formě celkového objemu emisí oxidu uhličitého. Vodní
stopa měří využití vody (v m3 za rok).
Myšlenka ekologické stopy byla rozvinuta Wackernagelem a Reesem v polovině 90. let 20. století, kteří byli
znepokojeni množstvím půdy, potřebným k zásobování světové populace při její spotřebě, zejména pokud by
měl každý člověk na Zemi přijmout západní způsob života. Lidé potřebují půdu k životu a pohybu,
zemědělskou půdu (polnosti a pastviny) k produkci nezbytných potravin a zalesněnou půdu k poskytování
produktů jako jsou dřevo a papír. Zalesněná půda je koneckonců nutná také k přeměně oxidu uhličitého, který
vzniká lidskou činností, na organickou hmotu. Vedou se dohady, zda celková ekologická stopa všech obyvatel
naší planety může dočasně přesáhnout dostupnou plochu, ale to pouze tím, že vyčerpá přírodní základnu zdrojů,
která je považována za dlouhodobě „neudržitelnou“. V roce 1961 byla biokapacita naší planety využita zhruba
na 50 %. V roce 2002 to již bylo 1,2krát biokapacity Země. Celosvětový ekologický deficit 0,2 biokapiacity
Země znamená globální ekologické překročení limitu.
Uhlíková stopa měří dopad lidských aktivit na životní prostředí pomocí množství vyprodukovaných
skleníkových plynů měřených v jednotkách CO2. Je indikátorem pro jednotlivce a organizace k získání
představy jejich osobního nebo podnikového příspěvku ke globálnímu oteplování. Na uhlíkovou stopu může
být nahlíženo jako na celkové množství oxidu uhličitého (CO2) a dalších skleníkových plynů vyprodukovaných
v průběhu celého životního cyklu výrobku nebo služby. Uhlíková stopa je obvykle vyjadřována jako ekvivalent
CO2 (v kilogramech nebo tunách), aby byly výsledky globálního oteplování rozdílných skleníkových plynů
porovnatelné a mohly se načítat.
Celková vodní stopa jednotlivce nebo společnosti se skládá ze tří komponent: modré, zelené a šedé vodní stopy.
Modrá vodní stopa vyjadřuje objem sladké vody, která se vypaří ze světových vodních zdrojů (povrchová a

podzemní voda) při výrobě zboží a poskytování služeb spotřebovaných jednotlivcem či společností. Zelená
stopa vyjadřuje objem vody vypařené z celosvětových vodních zdrojů (v podobě dešťové vody zachycené
v půdě). Šedá vodní stopa je objem znečištěné vody, který může být měřen jako objem vody nutný k rozpuštění
znečišťujících látek na takovou míru, že kvalita okolní vody zůstává v mezích odsouhlasených standardů
kvality vody.
Vodní stopa může být vypočtena pro každou přesně stanovenou skupinu spotřebitelů (např. jednotlivec, rodina,
vesnice, město, kraj, stát či národ) nebo producentů (např. veřejná organizace, soukromý podnik nebo
ekonomický sektor). Je také možné vyčíslit vodní stopu určitého produktu. Vodní stopa produktu (komodity,
zboží nebo služby) je množství sladké vody použité k výrobě produktu měřené v místě jeho vzniku. Odkazuje
se k celkovému množství vody použité ve všech fázích komoditního/výrobního řetězce. Pro pojem „vodní
stopa“ produktu se též někdy používá označení „obsah virtuální vody“ produktu. Tabulka 1 ukazuje vodní stopu
pro několik běžných potravin.
Ukažme si to na příkladu vodní stopy hovězího. Každý kus hovězího dobytka musí žít v systému průmyslového
zpracování hovězího masa 3 roky než je odveden na jatka, aby poskytl 200 kg čistého masa. Zvíře za tyto 3
roky zkonzumuje téměř 1 300 kg zrní (pšenice, ovsa, ječmene, kukuřice, hrachu, sojových zrn a jiných malých
zrn), 7 200 kg objemových krmiv (sena, píce a ostatních krmiv), 24 m3 vody a 7 m3 užitkové vody. To
znamená, že k produkci jednoho kilogramu čistého masa spotřebujeme okolo 6,5 kg zrní, 36 kg objemového
krmiva a 155 litrů vody (jen pitné a užitkové). Vyrobení takového množství krmiva vyžaduje v průměru okolo
15 300 litrů vody. Vodní stopa jednoho kilogramu hovězího tedy znamená spotřebu 15 500 litrů vody. Toto
množství však stále nezahrnuje množství znečištěné vody, které může vyplynout z louhování hnojiv na polích
s úrodou krmiv nebo z přebytku mrvy, která se dostane do vodního systému. Tato čísla jsou celosvětovým
odhadnutým průměrem; vodní stopa hovězího se velmi liší v závislosti na regionu, složení krmiva i původu
krmných složek.
Tabulka 1: Vodní stopa různých potravin

Potravina
Jablko, hruška
Banán
Hovězí
Pivo (z ječmene)
Chléb (z mouky)
Kapusta
Sýr
Kuře
Čokoláda
Káva
Okurka, tykev
Datle
Arašídy (ve slupce)
Salát
Kukuřice
Mango
Mléko
Olivy
Pomeranče
Broskev, nektarinka
Vepřové

Jednotka
Průměrná světová vodní stopa (v litrech)
1 kg
700
1 kg
860
1 kg
15 500
1 sklenice (250 ml)
75
1 kg
1 300
1 kg
200
1 kg
5 000
1 kg
3 900
1 kg
24 000
1 šálek (125 ml)
140
1 kg
240
1 kg
3 000
1 kg
3 100
1 kg
130
1 kg
900
1 kg
1 600
1 sklenice (250 ml)
250
1 kg
4 400
1 kg
460
1 kg
1 200
1 kg
4 800

Brambory
Rýže
Cukr (z cukrové třtiny)
Čaj
Rajčata
Víno

1 kg
1 kg
1 kg
1 šálek (250 ml)
1 kg
1 sklenice (125 ml)

250
3 400
1 500
30
180
120

Nový rámec účetnictví
Tradiční národní účty spotřeby vody poukazují jen na vodu spotřebovanou v dané zemi. Aby tyto účty
podpořily hlubší analýzu, musí být rozšířeny. Tato potřeba vyústila v rámec účetnictví, který je znázorněn na
obrázku č. 1.
Jak je patrné z obrázku, voní stopa národa má dvě složky. Vnitřní vodní stopa je definována jako voda
spotřebovaná v rámci jedné země k produkci zboží a služeb spotřebovaných obyvatelstvem národa. Vnější
vodní stopa země je definována jako roční množství vodních zdrojů spotřebovaných v jiných zemích
k produkci zboží a služeb dovážených do země a spotřebovaných v té dané zemi. Je rovna virtuální vodě
dovezené do dané země bez množství virtuální vody vyvezené do dalších zemích jako výsledek opětovného
vývozu dovezených výrobků.
Obrázek 1: Nový národní rámec pro vodní účetnictví
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Obrázek 2: Virtuální vodní řetězec
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Vývoz virtuální vody sestává z vyvezené vody domácího původu a opětovně vyvezené vody cizího původu.
Dovezená virtuální voda bude částečně spotřebována, čímž stanoví vnější vodní stopu dané země, a částečně
bude opět vyvezena. Souhrn dovezené virtuální vody a spotřeby vody v rámci země se rovná sumě vyvezené
virtuální vody a národní vodní stopy. Tento součet se nazývá rozpočet virtuální vody země.
Nejen národní účty spotřeby vody musí být upravovány. Také obchodní vodní účty musí být rozšířeny tak, aby
odrážely otázky udržitelnosti. Obrázek č. 2 ukazuje tzv. „řetězec virtuální vody“. Jedná se o produkční a
spotřební řetězec výrobků náročných na vodu. Typický řetězec virtuální vody se skládá ze zemědělce na
počátku výrobní části řetězce a ze spotřebitele ve spotřební části řetězce. V řetězci mohou být zastoupeni i další
prostředníci v závislosti na dané komoditě, jako např. výrobce potravin nebo prodejce.

Vodní stopa určitého podniku je definována jako celkové množství sladké vody použité přímo či nepřímo
k produkci výrobků a služeb tohoto podniku. Vodní stopa každého podniku se skládá ze dvou částí. Operační
vodní stopa a vodní stopa zásobovacího řetězce. Prvně jmenovaná se odkazuje na množství sladké vody použité
v podniku, např. přímá spotřeba sladké vody při produkci, výrobě nebo podpoře výroby. Druhá jmenovaná část
se váže k množství sladké vody použité k produkci všeho zboží a služeb, které tvoří vstupy provozu, tzn.
nepřímé použití vody.
Snižování a kompenzování dopadu vodních stop
Zvyšující se důraz na vodní stopu vede k otázce, jak mohou lidé odstranit či kompenzovat svou vodní stopu.
Tato otázka je velmi obecná a zajímavá, a to jak z pohledu jednotlivých konzumentů a větších společností, tak
také z pohledu vlád a společností. Představa konceptu neutrální vody má za cíl podnítit jednotlivce a
společnosti ke snaze učinit své aktivity „vodně-neutrální“ – investováním do technologií šetřících vodu, do
postupů k zachování vody, do řešení odpadních vod a dodávky vody chudým, kteří nemají její dostatečný
přísun. Jinými slovy, „vodně-neutrální“ znamená, že často protikladné ekologické a sociální následky vodní
stopy jsou zmenšeny a kompenzovány. Koncept neutrální vody byl vytvořen Pancho Ndebelem na Světovém
summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002. Původní myšlenka v čase summitu byla měřit
vodu spotřebovanou během konference samotnými delegáty a převést toto spotřebované množství na reálné
peníze. Delegáti, společnosti a občanská sdružení byli povzbuzováni k tomu, aby byl summit „vodně-neutrální“
kupováním „vodně-neutrálních“ certifikátů, které kompenzovaly jejich spotřebu vody během desetidenního
summitu tak, že tato kompenzační investice byla vyčleněna ke zlepšení dodávek vody chudým v jižní Africe a
k použití iniciativám zabývajícím se zachováním vody. Koncept neutrální vody je v současné době diskutován
nejrůznějšími společenstvími včetně vědců, nevládních organizací a podniků jako možný nástroj k převedení
problematiky vodních stop do podoby vhodné k jednání.
V současné době, kdy je koncept neutrální vody široce diskutován, je jasné, že koncept vodní neutrality může
být aplikován v mnoha souvislostech. Jednotliví spotřebitelé nebo společnosti se mohou pokusit být vodněneutrální snížením své vodní stopy a kompenzováním své zbytkové vodní stopy. Bohatí cestovatelé
navštěvující na vodu chudé země, kde mnoho lidí nemá přístup ani k základním vodním příslušenstvím, se
mohou pokusit neutralizovat svou vodní spotřebu během svého pobytu tím, že investují do projektů zlepšujících
udržitelnost a spravedlivost použití vody. Velké události jako např. konference v Johannesburgu nebo
olympijské hry, které mají obecně zásadní dodatečný dopad na místní vodní systémy, mohou být organizovány
vodně-neutrální způsobem tak, že minimalizují použití vody a její znečištění všemi možnými prostředky a
investují do místních projektů zaměřených na zlepšení řízení vodního systému jako celku a též obecně pro
výhody společnosti. Konečně, podniky by mohly mít zájem na tom, aby se staly vodně-neutrální, ať už by to
bylo z praktického pohledu minimalizace obchodních rizik (rizik, že jim voda dojde) nebo z hlediska atraktivní
prezentace svého vodně-neutrálního přístupu k podnikání spotřebiteli.
Vodní neutralita může být nástrojem ke zvýšení uvědomění, ke stimulaci opatření, která zmenšují vodní stopu, a
ke generování zdrojů pro udržitelné a spravedlivé užití zdrojů sladké vody
Vodní neutralita může být nástrojem ke zvýšení uvědomění, ke stimulaci opatření, která zmenšují vodní stopu,
a ke generování zdrojů pro udržitelné a spravedlivé užití zdrojů sladké vody. Avšak přesně řečeno, termín
vodně-neutrální může být zavádějící. Často je možné zmenšit vodní stopu, ale obecně není možné ji snížit na
nulu. Znečištění vody může být velkou měrou předcházeno a mnoho vody využité v nejrůznějších procesech
může být znovu použito, avšak některé procesy jako např. pěstování plodin a mytí ve své podstatě vodu
spotřebovávají. Jednotlivci, společnosti a podniky budou mít vždy zbytkovou vodní stopu, i přes provedení
všech technicky možných a ekonomicky realizovatelných opatření. V tomto smyslu se nikdy nemohou stát
vodně-neutrálními. Myšlenka „vodní neutrality“ se liší od „uhlíkové neutrality“, protože je teoreticky možné
vytvářet energii bez uvolňování uhlíku, ale není možné produkovat potraviny bez vody. Vodní neutralita tedy

nespočívá v anulování použití vody, ale v jejím šetření tam, kde to je možné, a kompenzování negativních
ekologických a sociálních dopadů jejího užití.
Cesta k vodní neutralitě vyžaduje nejméně tyto dva požadavky
1. Ke snížení stávající vodní stopy by mělo být učiněno vše, co je „rozumně možné“.
2. Zbytková vodní stopa je kompenzována vytvářením „rozumných investic“ v zakládání či podpoře
projektů zaměřujících se na udržitelné a spravedlivé použití vody.
Investice mohou být ve formě vlastní snahy/činnosti, nebo též ve formě poskytnutých zdrojů k podpoře
projektů, které vedou třetí strany. Velikost investic (kompenzační cena nebo cena za vyplacení) by měla být
závislá na zranitelnosti regionu, kde je tato (zbytková) vodní stopa umístěna. Vodní stopa v oblastech
s nedostatkem vody, nebo během časového období, kdy nedostatek vody nastává, je horší, a tím vyžaduje větší
kompenzační úsilí než stejně velká vodní stopa v oblastech, či obdobích, kdy je jí nadbytek. Vyrovnání by mělo
být aplikováno ve stejném říčním povodí, ve kterém kompenzovaná vodní stopa vzniká, čímž se liší od případu
uhlíkového kompenzování, kde umístění kompenzace z hlediska efektu neznamená rozdíl.
Diskuse
Již zhruba rok jsou slyšet z mezinárodních nevládních organizací a obchodních společností hlasy zvyšujícího se
zájmu o účtování vodní stopy. Vlády reagují mnohem pomaleji, ale některé z nich se již začaly v tomto směru
na mnoha úrovních také angažovat. Účtování vodní stopy spočívá v rozšiřování základny znalostí za účelem
zlepšení základny pro rozhodování. Očekává se, že myšlenky o neutrální vodě vyvolají další debatu. Koncept
„neutrální vody“ zahrnuje normativní aspekt v tom smyslu, že musí být dosaženo souhlasu v otázkách, jakého
rozumného úsilí je třeba ke snížení současné vodní stopy a jaká snaha (investice) je vyžadována, aby dostatečně
vyrovnala zbytkovou vodní stopu. Zbývající klíčové otázky jsou následující:
1. Jak velkého snížení vodní stopy lze rozumně dosáhnout? Může ho být dosaženo tím, že se budou
používat tzv. „lepší manažerské postupy“ v zemědělství, nebo „nejlepší dostupné technologie“ ve
výrobě? Jak zacházíme s úplně novými produkty a činnostmi?
2. Jaká je odpovídající cena za kompenzaci vody? Jaké typy snah o kompenzaci lze považovat za
dostatečné odškodnění?
3. V jakém časovém úseku by měly být tyto kompenzační aktivity rozloženy a jak dlouho by měly trvat?
Jestliže je stopa měřena v jednom časovém úseku, kdy by měla být kompenzace aktivována?
4. Jaká jsou prostorová omezení? Jestliže má vodní stopa dopady v jednom místě, měly by se kompenzační
činnosti odehrávat v tom samém prostoru, nebo by mohly probíhat v rámci dané rozumné vzdálenosti od
tohoto místa?
Konečně, účetní systémy musí být vytvořeny tak, aby předešly dvojí kompenzaci. Např. společnosti mohou
odškodňovat vodní stopu svého zásobovacího řetězce, zatímco společnosti v tomto řetězci začleněné též
kompenzují svou vlastní provozní vodní stopu. Jak sdílet tyto kompenzace? A tam, kde jsou kompenzační
projekty prováděny spojeným úsilím, jaké výhody si mohou z tohoto úsilí jednotlivé subjekty nárokovat?
Přes všechna možná úskalí a dosud nezodpovězené otázky se zdá, že koncept neutrální vody nabízí použitelný
nástroj k tomu, aby přivedl investory v řízení vody dohromady k diskusi o redukci vodní stopy, cílech a
mechanismech odškodnění ekologických a sociálních dopadů zbytkové vodní stopy. Tento koncept bude
nejpřínosnější tím, že přispěje k moudřejšímu řízení vodních zdrojů naší planety, pokud budou vyvinuty jasné
definice a postupy. Bude potřeba přísná vědecká analýza účtovacích metod a jasných (vyjednaných) postupů za
podmínek, které musí být splněny, pokud chceme dosáhnout vodní neutrality.
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