SVH uspořádal besedu s autorem inspirativní publikace Budiž voda
Voda nemusí být zdrojem konfliktů, ale může naopak možností, jak na mezinárodní úrovni
konflikty řešit, podporovat vzájemnou spolupráci zemí a vytvářet nová přátelství a
spojenectví. Při prezentaci knihy „Budiž voda“ v sídle státního podniku Povodí Vltavy, kterou
zorganizoval Svaz vodního hospodářství ČRR (SVH), to uvedl autor publikace Seth M.
Siegel.
Publikace „Budiž voda“ je čtivým popisem zkušenosti země Izrael, která se rozkládá ze 60
procent na poušti a zbytek území trpí značným a dlouhodobým vláhovým deficitem. Přesto je
dnes Izrael zemí, která nejen stoprocentně kryje své vlastní potřeby vody, ale dokáže jí ještě
vyvážet do zahraničí a je považována za světovou vodohospodářskou jedničku v nakládání a
využití vody, včetně odsolování vody z moře. Proces, který to této pozice Izrael dovedl,
popisuje právě kniha „Budiž voda“. Publikace je ale zároveň osvětovým dokumentem a
inspirativním návodem pro země, které si dosud možná rizika nedostatku vody v budoucnosti
ještě neuvědomují, nebo pro prevenci těchto rizik nečiní žádné praktické kroky. Také proto se
stala v USA, ale i ve 40 dalších zemích, kde byla kniha vydána, vyhledávaným bestsellerem.
„Je to šance přesvědčit politiky, média a celou společnost o důležitosti vody,“ uvedl
v průběhu prezentace knihy Siegel, který v rámci diskuse opakovaně doporučil odpolitizování
problematiky vody s tím, že nakládání s ní a veškerý management rizik by měl být svěřen do
rukou výhradně odborníkům. Autor knihy to demonstroval právě na příkladu Izraele, stejně
tak jako přístup společnosti v Izraeli k důležitosti vody. „Díky tomu je tam společnost
připravena na rizika, která nás čekají,“ zdůraznil Siegel.
Americký autor knihy, který před jejím sepsáním strávil v Izraeli rok sbíráním podkladů a
podle svých slov za tu dobu absolvoval zhruba 220 setkání na všech úrovních, představil také
přístup izraelské vlády k nakládání s vodou. Kdokoli přijde v Izraeli s nějakým řešením či
nápadem, jak lépe využívat vodu, získá na jeho podporu 85 procent finanční podpory od
vlády, včetně úhrady nákladů při aplikace řešení do reálné praxe. V případě, že se řešení
ukáže jako neekonomické, kompenzuje vláda ušlý zisk. Reálně je ale až 70 procent projektů
úspěšných, a jejich další reprodukce jednak rozšiřuje okruh subjektů, které jej využívají, což
poskytuje nositeli projektu reference a možnost další expanze. Tím se přirozeně rozšiřuje
izraelské know-how nejen na území země, ale především jako zkušenosti, kterou lze využít
v zahraničí. „Tím si Izrael vytváří přátele, nebo alespoň nevytváří nepřátele, konstatoval
Siegel. To se podle něj týká například i Íránu nebo Činy, tedy zemí, které nebyly k Izraeli
v minulosti zrovna přátelské. Pomocí vody a izraelského know-how v oblasti vodního
hospodářství se však podařilo napětí zmírnit, nehledě na to, že i v době válečných konfliktů
dodával Izrael vodu zemím či oblastem, s nimiž v tu dobu bojoval.
Vzájemnou solidaritu demonstruje i sama publikace „Budiž voda“. Její autor totiž na
prodejích nevydělává, veškerý zisk z prodejů jde na charitativní činnost. V případě českého
vydání knihy (nakladatelství ALIGIER) jde výtěžek z prodeje na obnovu v minulosti
vysazených a následně teroristy vypálených lesů v Izraeli. Každý, kdo si knihu koupí, tak
přispěje svým dílem k veřejně prospěšným účelům.
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