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Izrael: Světová velmoc 
v hospodaření s vodou
a vodohospodářských 
technologiích

Stát Izrael 
Ministerstvo zahraničních věcí



Šalom,

Izrael je jednou z nejsušších oblastí na světě, ale díky velkému celostátnímu úsilí 

již nemusí trpět kvůli nedostatku vody.

Je tomu tak, mimo jiné, především díky odsolování mořské vody a čištění 

odpadních vod. 

Jsem hrdý na to, že díky trvdé práci a inovačnímu myšlení jsme nejen překonali 

naše problémy s nedostatkem vody, ale že se také dělíme o své know-how 

s ostatními zeměmi, včetně České Republiky.

Tato publikace Vás seznámí s izraelským vodním zázrakem, o tom jak se tato 

pouštní země stala světovou velmocí v oblasti vodního hospodářství. Je to 

úžasný příběh a jsem si jist, že se Vám bude líbit.

S pozdravem,

Daniel Meron
Velvyslanec Státu Izrael v České Republice
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1. HISTORICKÝ KONTEXT

Mojžíš vyvádí vodu ze skály, Joachim Wtewael, 1624
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Mojžíš vyvádí vodu ze skály, Joachim Wtewael, 1624

Izrael leží v polosuché 
klimatické zóně a více než 
60 % jeho území tvoří poušť. 
Historie Izraelské země 
je už po tisíciletí spjata 
s nedostatkem vody. 

Izraelský národ se od 
nepaměti potýkal  
s nedostatkem vody. Jeden 
z nejznámějších biblických 
příběhů vypráví, jak Mojžíš 
během čtyřicetiletého 
putování Izraelitů pouští 
z Egypta do Izraele vyvedl 
vodu ze skály.

V moderní době, kdy 
nebylo možné spoléhat 
na zázračnou „technologii“, jakou použil Mojžíš, potřeboval Izrael najít nová řešení 
problému nedostatku vody, aby mohl přežít – a dokonce vzkvétat.

V prvních letech po vzniku Státu Izrael došlo s přílivem přistěhovalců k rychlému růstu 
obyvatelstva. Malá země zápasila s vážným nedostatkem vody, a tak se její zakladatelé 
rozhodli vytvořit program, který by vyrovnal deficit mezi poptávkou a dostupnými 
obnovitelnými zdroji sladké vody. Zdroji sladké vody jsou v Izraeli hory a pobřežní 
vodonosné vrstvy a jediný sladkovodní útvar, Galilejské jezero.

Státní orgány ve spolupráci 
se soukromým sektorem 
realizovaly po celé zemi řadu 
vodohospodářských iniciativ, mezi 
něž patří například řešení pro 
skladování vody, doprava vody 
samospádem a pomocí čerpacích 
stanic, vodní vrty, kontrola kvality 
vody, shromažďování odpadních 
vod nebo úprava vody a čištění 
odpadních vod. Postupem 
času dosáhl Izrael průlomových 
úspěchů v oblasti odsolování, 
vzdělávání veřejnosti, zavlažování, 
zpoplatňování a recyklace vody. 
Izrael také vytvořil a realizoval 
právní a regulační rámec, 
který je nezbytný pro efektivní 
vodohospodářství. 

Špičkové inovace řešící 
nedostatek vody vyvinuté 
v posledních desetiletích 
pomohly Izraeli stát se světovou 
jedničkou ve všech aspektech 
hospodaření s vodou.

Horská vodonosná vrstva mezi 
Středozemním mořem a řekou Jordán

Galilejské  
jezeroPramen 

Taninim

Pramen 
Jarkon

Tel Aviv

Beer Ševa

Jeruzalém

Pramen 
Gilboa

Mrtvé  
moře

Středozemní 
moře

Západní vodonosná vrstva

Severovýchodní vrstva

Východní vrstva

Hlavní prameny

Hlavní směry toku vody

Rudé moře
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2. KVANTITA A KVALITA

Kvantita

Kvalita
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Kvantita

Kvalita

V roce 2015 činila celková poptávka po vodě v Izraeli asi 2,2 miliardy kubických metrů 
(MKM). Průměrné množství vody každoročně doplňované do Galilejského jezera  
a hlavních vodonosných vrstev za posledních 10 let představovalo necelých 1,2 MKM. 
Rozdíl mezi poptávkou a přírodními zdroji by tedy v roce 2015 měl být větší než 1 MKM.

Hlavním úspěchem izraelského vodohospodářství je, že se mu podařilo tento obrovský 
deficit zaplnit a dosáhnout udržitelného uspokojení poptávky. Je to výsledek kombinace 
(1) šetření vodou, (2) opětovného využívání odpadních vod a (3) odsolování mořské 
a brakické vody, čímž se nabídka zvýšila ročně o více než 1 MKM. Díky využívání 
recyklované a odsolené vody již Izrael není závislý výhradně na obnovitelných zdrojích 
sladké vody; v důsledku toho spotřeba obnovitelné sladké vody na obyvatele od roku 
1967 dramaticky poklesla.

Situace však zůstává složitá. Poptávka po vodě rok od roku stoupá díky růstu 
počtu obyvatel (od založení státu se počet jeho obyvatel zvýšil desetinásobně) 
i zvyšování životní úrovně. Přitom množství srážek se v důsledku klimatických 
změn každých 30 let snižuje v průměru o 10-15 %.

Podle současných prognóz bude poptávka po vodě v roce 2050 činit asi 3,5 MKM 
ročně. Současně se průměrné množství přirozeně doplňovaných zdrojů sníží 
na méně než 1,1 MKM ročně, což povede k deficitu ve výši 2,4 MKM ročně. To je 
více než dvojnásobek rozdílu existujícího v roce 2015.

Aby Izrael dokázal i v příštích desetiletích tento nedostatek pokrýt, bude 
nadále šetřit vodou a zvyšovat rozsah úpravy, recyklování a odsolování vody.

Normy kvality vody a odpadních vod používané v Izraeli jsou založeny na 
nejnovějších mezinárodních standardech EPA, WHO a EU. Přidáváním stále 
většího množství odsolené vody do národní vodovodní sítě se zvyšuje kvalita 
pitné vody. Kdekoli v Izraeli je bezpečné pít vodu z kohoutku. Vysoká úroveň 
čištění odpadních vod umožňuje Izraeli opakovaně využívat odpadní vody pro 
neomezené zavlažování v zemědělství a ve veřejných a soukromých zahradách.

Snížení spotřeby obnovitelných zdrojů sladké vody  
na obyvatele v milionech kubických metrů za rok
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3. TECHNOLOGIE A INTEGROVANÉ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
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Až donedávna byla v Izraeli pro konzumaci, zavlažování, použití v průmyslu  
i v soukromí dostupná pouze přírodní pitná voda. V roce 1937 byla založena národní 
vodohospodářská společnost „Mekorot“ (hebrejsky „prameny“) za účelem správy 
čerpání a přepravy vody po celém Izraeli. V letech 1959-1964 byl vybudován národní 
rozvaděč vody, který dopravuje vodu ze severu, bohatšího na srážky, do suchých 
jižních oblastí Izraele. 

Poté v letech 1990-2010 byl pro účely zemědělství vytvořen systém pro zachycování 
dešťové vody a současně bylo v celé zemi provedeno mnoho nových vrtů. Tak přibylo 
množství vody různé kvality a složení.

V roce 1985 začala být v Izraeli využívána vyčištěná odpadní voda pro zavlažování 
v zemědělství a byly vytvořeny nové regionální vodovodní sítě pro recyklovanou vodu.

V roce 2005 zavedl Izrael do národní vodovodní sítě vodu z odsolovacích zařízení. 

V roce 2007 byl za účelem řízení a regulace všech otázek spojených s vodním 
hospodářstvím a odpadními vodami zřízen státní Vodohospodářský úřad, který je 
centrálním kontaktním místem pro řešení všech vodohospodářských záležitostí, včetně 
řízení společností zajišťujících dodávku vody, šetření vodou, recyklace vody, kvót na 
vodu, odsolování, technologií, hydrologie a tvorby cen.

Tento vodohospodářský úřad zveřejnil 
hlavní plán na příštích 40 let, který se 
bude každých pět let aktualizovat,  
a vydal řadu nařízení a norem pro správu 
tohoto náročného odvětví. Veškerá 
voda v Izraeli prochází sofistikovanými 
vodoměry.

Ekosystém start-upů vedl v Izraeli ke 
vzniku celé řady vodohospodářských 
technologií, z nichž některé byly 
používány a ověřovány na testovacích 
lokalitách a ve společnostech 
dodávajících vodu, přičemž vláda 
schvalovala rozpočet pro každý projekt. 
Tyto technologie se později rozšířily 
a slouží v odvětví vodohospodářství 
v mnoha zemích světa. Příkladem 
systémů vyvinutých v Izraeli je kapková 
závlaha, pokročilé způsoby filtrace  
a odhalování úniků vody, systémy pro 
sběr a úpravu dešťové vody, zásobování 
vodou a technologie pro chytrá města.

Založení společnosti 
„Mekorot“ pro čerpání a 

přepravu vody

Založení Státu 
Izrael

Vybudování národního 
rozvaděče vody pro 

přepravu vody ze 
severu na jih

Zavedení využívání vyčištěné 
odpadní vody v zemědělství; 

vodovodní sítě pro 
recyklovanou vodu

Zavedení odsolené 
vody do vodovodní 

sítě

Téměř polovina vody 
spotřebované v Izraeli 
pochází z odsolovacích 
zařízení nebo recyklace 

(1 MKM)

Vytvoření 
Vodohospodářského 

úřadu

Zlepšování efektivity využívání vody celou rostlinou  
v Ústavu pro zemědělský výzkum Vulcani
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4. ŠETŘENÍ VODOU

Drip irrigation technology
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Drip irrigation technology
Snímek Izraelské supermodelky Bar Rafaeli z kampaně v roce 2009, která 

proběhla pod názvem „Izrael vysychá“. Technologie kapkové závlahy

V reakci na nedostatek vody realizoval Izrael několik rozsáhlých kampaní propagujících 
šetření vodou. 

1. Vzdělávání: Vláda zavedla řadu programů pro děti, které je učí jednoduchými 
způsoby šetřit vodou, a vychovávají tak novou generaci odpovědných občanů.

2. Televizní kampaně: Izraelský Vodohospodářský úřad pravidelně využívá televizní 
vysílání k osvětovým kampaním, které upozorňují na nedostatek vody v Izraeli  
a vybízejí veřejnost k jejímu šetření. Jedna z nich v roce 2009 za účasti slavných 
osobností vedla k neuvěřitelnému 18% snížení spotřeby vody ve městech.

3. Vodní hospodářství: Izrael s využitím 
účinných rozpočtových alokací  
a systémů měření udržuje a provozuje 
hlavní vodovodní a čerpací stanice. Díky 
správnému hospodaření s vodovodním 
potrubím se Izraeli podařilo snížit ztráty 
vody na méně než 10 %.

4. Ceny vody: Od roku 2008 již vláda 
v Izraeli vodu nedotuje, což znamená, že 
vodohospodářský sektor je hospodářsky 
stabilním trhem a peníze vybrané 
od uživatelů pokrývají potřebné investiční 
náklady. 

5. Zavlažování: Více než 50 % poptávky 
po vodě v Izraeli pochází ze zemědělství 
a zahradnictví. (V mnoha zemích může 
podíl vody spotřebované v zemědělství 
dosahovat až 70-80 %.) Díky pokročilým 
metodám, jako je kapková závlaha 
(vynalezená v Izraeli asi před 50 lety), 
se Izraeli podařilo snížit množství vody 
potřebné pro zavlažování o více než 30 %.
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5. ODSOLOVÁNÍ

Rapidní nárůst množství odsolené vody (v milionech kubických metrů)
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Rapidní nárůst množství odsolené vody (v milionech kubických metrů)
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V roce 1999 zahájila izraelská vláda rozsáhlý 
dlouhodobý program odsolování mořské vody 
technologií reverzní osmózy. Cílem tohoto 
programu bylo reagovat na rostoucí poptávku 
po omezených zdrojích vody a zmírnit následky 
sucha, kterému byl Izrael vystaven od poloviny  
90. let 20. století.

Stavbu prvního velkého odsolovacího závodu  
(120 MKM/rok) zahájily v roce 2003 soukromé 
firmy, které zvítězily v soutěži o veřejnou zakázku 
na stavbu, údržbu a provozování tohoto zařízení. 

Soukromé firmy následně na základě stejných 
podmínek pro veřejné zakázky vybudovaly  
a provozují další odsolovací závody. Izraelský 
rozsáhlý a dlouhodobý program na odsolování 
mořské vody reverzní osmózou začal dodávat 
pitnou vodu do národní vodovodní sítě v roce 
2005.

Od počátku tohoto odsolovacího programu došlo 
k několika změnám vládní politiky, pokud jde  
o cílové množství odsolené vody za rok. V červenci 
2007 po několika letech sucha byla stanovena 
cílová kapacita na 505 MKM/rok, jíž mělo být 
dosaženo v roce 2013. V roce 2008, po dalším 
suchém roce, byla tato cílová kapacita zvýšena na 
750 MKM/rok s cílem dosažení v roce 2020.

Izraelské odsolovací závody hrají zásadní roli pro udržení dostatku pitné vody v Izraeli, 
neboť doplňují silně omezené přírodní zdroje do té míry, že je pokryta celonárodní 
poptávka. Odsolená voda Izraeli umožnila pokrýt existující deficit mezi přírodními 
zdroji a poptávkou a realizovat plány na zachování udržitelné spotřeby vody i v příštích 
desetiletích. 

Pět izraelských závodů na odsolování mořské vody patří k dvanácti největším na světě, 
přičemž závod Sorek je vůbec největší. Kromě toho existuje ještě asi 30 menších 
závodů na odsolování brakické vody z podzemních pramenů, které se nacházejí 
v Eilatu, v pouštních oblastech Aravy a Negevu a v jižní části pobřežní roviny Karmelu. 
Závody na odsolování mořské vody poskytují ročně 585 MKM a 30 závodů na 
odsolování brakické vody dalších 65 MKM. V roce 2015 produkovaly odsolovací závody 
v Izraeli celkem 650 MKM pitné vody ročně (pro všechna odvětví).

Podle cílových hodnot stanovených v hlavním plánu rozvoje vodohospodářského 
sektoru se očekává, že výstavba dalších odsolovacích závodů zvýší v letech 2015, 2025 
a 2050 nabídku na úroveň 30 %, 40 %, resp. 60 % celkové poptávky po pitné vodě 
v Izraeli. Další odsolená voda, která v těchto letech nebude spotřebována, bude využita 
k doplnění přírodních zdrojů vody.

Odsolovací závody v Izraeli a jejich 
výrobní kapacita, v milionech kubických 

metrů (MKM) za rok.

Galilejské  
jezero

Mrtvé  
moře

Středozemní 
moře

Rudé moře14 15



6. RECYKLACE VODY

Recyklace odpadních vod: Izrael ve světovém srovnání 
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Recyklace odpadních vod: Izrael ve světovém srovnání 

Čistírna odpadních vod Šafdan v centrálním Izraeli

Izrael  Španělsko  Austrálie  Itálie  Řecko  Střední Evropa

Významným prvkem, který v Izraeli umožnil vyrovnání deficitu mezi poptávkou 
spotřebitelů a dostupnými zdroji vody, se ukázalo být využívání komunálních odpadních 
vod jako nového zdroje, především pro zemědělství. Odpadní vody představují konstantní 
zdroj vody po celý rok, nezávislý na klimatických fluktuacích. Závisejí pouze na růstu 
počtu obyvatel a jejich životní úrovni. Recyklace vody znamená, že veškeré odpadní 
vody musí být shromažďovány, sekundárně nebo terciárně upravovány, poté musí být 
upravená voda dopravena do rezervoárů, čerpacích stanic a vodovodních sítí, odkud 
putuje na pole. Součástí systému je také velmi sofistikovaná regulační a tarifní soustava. 

V letech 1985 až 2015 se Izraeli podařilo znovu využít více než 500 milionů kubických 
metrů vody pro zavlažování v zemědělství. V roce 2015 Izrael upravoval a recykloval 
86 % svých odpadních vod pro použití v zemědělství, čímž se zařadil na první příčku 
ve světě v oblasti recyklování vody. Během příštího desetiletí Izrael plánuje zvýšit podíl 
opětovného využití odpadních vod na 90 %. Izrael souběžně modernizuje technologie 
čištění odpadních vod, aby zahrnovaly terciární čištění, které umožní neomezené 
zavlažování.
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7. ZEMĚDĚLSTVÍ

Drip irrigation
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Drip irrigation

Jedním z klíčů k izraelskému úspěchu v zemědělství je úzká spolupráce a interakce 
mezi zemědělským výzkumem, farmáři a navazujícími službami (které usnadňují přenos 
výsledků zemědělského výzkumu a technologií do terénu).

Trendem v izraelském zemědělství je již po léta využívání recyklované a dešťové 
vody namísto pitné vody pro zavlažování. V roce 2015 pocházelo více než 50 % vody 
použité v zemědělství (více než 500 MKM) ze zdrojů dešťové a recyklované vody. 
To také umožnilo, aby cena vody pro zemědělství zůstala relativně nízká ve srovnání 
s cenou pitné vody pro běžného spotřebitele. 

Izrael neustále vyvíjí nové metody zavlažování a pěstování plodin v horkých a suchých 
oblastech, jakou je například Negev; nejvýznamnější z nich je vysoce účinný systém 
kapkové závlahy. Díky těmto inovacím a dostatečné nabídce recyklované vody za 
rozumnou cenu se Izrael stal vzorem pro jiné suché oblasti ve světě.

Velkou výzvou pro naši rychle rostoucí planetu je zabezpečení vody a potravin. 
S ubýváním zdrojů a nárůstem počtu obyvatel získávají na významu chytrá řešení 
umožňující efektivnější zemědělství a bezpečnější skladování potravin. Žádná jiná  
země na světě – a zcela jistě žádná tak mladá a malá země jako Izrael – nepřispěla více 
k průkopnickým objevům v oboru zemědělství v suchých oblastech jako Izrael.

V posledních desetiletích se izraelským zemědělcům podařilo zdvojnásobit výnosy 
přepočtené na kubický metr vody použité k zavlažování. Tento výsledek je zvláště 
významný s ohledem na to, že zemědělství se podílí na spotřebě vody v Izraeli asi 
50 %, neboli asi 1 MKM vody ročně. Izrael rovněž vyváží takové produkty náročné na 
spotřebu vody, jako jsou rajčata, papriky nebo melouny.

Ovocné sady v pouštiKapková závlaha Třešňová rajčata pěstovaná pomocí kapkové závlahy



8. OBNOVA ŘEK

The rehabilitated Yarkon river in central Israel

8. OBNOVA ŘEK

The rehabilitated Yarkon river in central Israel

Vyčištěná řeka Jarkon v centrálním Izraeli

Znečištění řek je kritickým problémem na celém světě. Řada zemí investuje značné 
prostředky nejen na čištění vodních toků, ale i na prevenci jejich znečištění.

Izraelská vláda v posledních letech investovala do vyčištění řek a potoků po celém 
Izraeli. Tento proces zahrnoval mechanickou a chemickou úpravu kontaminované vody 
a sedimentů i filtraci kontaminovaných materiálů, které tímto procesem vznikly. V zemi 
byla zavedena rozsáhlá regulace, která předchází dalšímu znečišťování. Její součástí 
jsou normy, které předepisují, do jaké míry musí být odpadní vody vyčištěny, než je 
možné vypustit je do řek či potoků.

Dvěma výraznými příklady obnovy vodních toků jsou Kíšon na severu a Jarkon 
v centrálním Izraeli. V minulosti byla do obou řek vypouštěna odpadní voda 
z průmyslových závodů a měst; znečištění ve vodě zůstávalo po mnoho let. Do 
vyčištění těchto řek byly a nadále jsou investovány stovky milionů dolarů a dnes  
jsou vidět výsledky.
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9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

GalMobile, izraelský pojízdný systém pro nouzové čištění vody a odsolování, je první svého druhu na světě. 
Agentura MASHAV jej použila na Marshallových ostrovech v roce 2015

Zavádění nových agrotechnologií v Indii

Izraelská kapková závlaha v Senegalu

Od 50. let Izraelci nejen nacházejí zázračné cesty, jak přivést poušť k rozkvětu, ale také sdílejí 
své objevy s celým světem, například prostřednictvím agentury pro mezinárodní rozvojovou 
spolupráci MASHAV při Ministerstvu zahraničních věcí.

Činnost agentury MASHAV v zahraničí vychází z izraelských zkušeností s rozvojem vlastního 
zemědělství. MASHAV na mnoha místech seznamuje s inovačními izraelskými způsoby 
zavlažování, které přinášejí revoluci do hospodaření na suchých a polosuchých půdách; sdílí 
své know-how pro ošetření po sklizni a pomáhá zlepšovat hospodářskou životaschopnost 
novými řešeními v oblasti skladování, dopravy a financování. 

MASHAV a CINADCO – centrum pro 
mezinárodní rozvojovou spolupráci 
v zemědělství – pravidelně pořádají 
semináře a školící programy jak 
v Izraeli, tak v zahraničí. Ty se zaměřují 
na problematiku vody, zemědělských 
technologií a řízení v oboru 
agropotravinářství a Izrael v jejich rámci 
sdílí své know-how s rozvojovými  
i rozvinutými zeměmi. 

Ve snaze sdílet své zkušenosti a řešení  
a zmírňovat tak světové problémy 
s nedostatkem vody podepsal Izrael 
memoranda o porozumění s řadou zemí, 
regionů a měst. Izrael sdílí a upravuje 
vodohospodářské technologie v Číně, Indii, 
Vietnamu, Tchaj-wanu, Itálii, Brazílii, Mexiku, Jižní Koreji, Polsku, Kanadě a Rusku.
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10. VODA JAKO MOST 
K MÍRU
Izrael dodává velké množství vody jak Palestinské autonomii, tak Jordánskému království. 
Izrael, Jordánské království a Palestinská autonomie vytvořily několik společných výborů  
pro řízení vodohospodářských otázek. 

Izrael také vynakládá značné úsilí, aby sdílel své znalosti v oblasti vodohospodářství  
a technologií se svými sousedy. Nabízí svým palestinským a jordánským protějškům 
semináře o shromažďování a úpravě odpadních vod, recyklaci a odsolování vody  
i výběrových řízeních. V některých vodohospodářských podnicích v Izraeli nabízejí 
teoretické lekce i praktickou práci. 

Obří izraelsko-jordánský projekt nazvaný „Red-Dead“ v blízké budoucnosti dramaticky 
zlepší zásobování vodou pro Jordánce, Izraelce i Palestince. Součástí tohoto projektu je 
vybudování kapacitního potrubí vedoucího z Rudého (Red) do Mrtvého (Dead) moře; 

velký odsolovací závod severně od jordánské 
Aqaby; vodovodní síť pro dodávku vody 
z tohoto závodu do celého regionu; a vodní 
elektrárna. Projekt, který je v roce 2016 zatím 
ve stádiu podávání nabídek, má produkovat 
na 70 milionů kubických metrů odsolené vody 
a přepravit asi 300 milionů kubických metrů 
vody z Rudého do Mrtvého moře, což jsou dvě 
vodní plochy, které Izrael a Jordánsko sdílejí. 

Přírodní vodní zdroje, které přesahují politické 
hranice, mohou být využívány udržitelným 
způsobem ve vzájemné spolupráci a mohou 
tak vést k co největší prosperitě všech aktérů 
v regionu; spolupráce v oblasti vody se může 
skutečně stát mostem k míru na Blízkém 
východě.

Mrtvé moře

Rudé moře24
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Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
Badeniho 2, 170 06 Praha
Tel: +420 233 097 508
Email: economic@prague.mfa.gov.il



Stát Izrael
Ministerstvo zahraničních věcí

Izrael: Světová velmoc v hospodaření s vodou a vodohos-
podářských technologiích 

Pokud jde o vodu, v posledních desetiletích se v Izraeli stal 
zázrak. Díky stanovení priorit a celostnímu přístupu ke spo-
třebě vody, který zahrnuje dobré řízení, rozvoj vyspělých 
technologií a vzdělávání veřejnosti, se Izrael stal z vyprahlé 
země světovou velmocí v oblasti vodohospodářství.


