Evropská vodní charta, vyhlášená 6. května 1968 ve Strasbourgu

Česká republika je signatářem.
- Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná
surovina.
- Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat,
chránit a podle možností rozhojňovat.
- Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům,
závislým na vodě.
- Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití,
zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
- Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro
veřejné i soukromé účely.
- Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
- Vodní zdroje musí být zachovány.
- Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
- Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a
informování veřejnosti.
- Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností
každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
- Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne
v rámci politických a správních hranic.

- Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.
Malý koloběh vody v ekologicky vyváženém přírodním prostředí, s dostatkem
zdravých lesů, je tvořen z 50 % infiltrací / vsakem, ze 40 % evapotranspirací /
výparem a z 10 % odtokem. V ekologicky narušeném a urbanizovaném
prostředí je tento poměr dramaticky změněn: z 15 % vsakem, ze 30 %
výparem a z 55 % odtokem.
Proto základním opatřením je co nejefektivnější zadržování vody v území, čímž
současně se zlepší mikroklima, zajistí voda pro růst vegetace, sníží se nároky na
čištění vod a kanalizaci a zejména se omezí fatální dopady na ekosystémy.

Až začne zase nějaký magor tvrdit, že se na Šumavě ohledně jejího vodního režimu nic
neděje, tak DĚJE!!!
Pokud jsou dle prof. Hrušky 50 let stabilní odtoky, avšak dle hydrometeorologa Hostýnka
nižší srážky, tak pak ŠUMAVA NAD VŠÍ POCHYBNOST VYSYCHÁ!
Šumavě ZDAR, hlouposti ZMAR !
Ing. Antonín Schubert, starosta obce Modrava.
http://obcanskymonitoring.cz/wp-content/uploads/2019/03/Sumava-Srazky.pdf

