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Funkce vody ve městě 
– Estetická 

•  v kombinaci se zelení diverzifikuje městské prostředí 

•  lokalita je  příjemnější k životu 

•  vede ke spokojenosti obyvatel  

 



Funkce vody ve městě 
•  Ekologická 
•  životní prostor různých živočichů  

•  mají umožňovat jejich vývoj a migraci 

•  dostatečná jakost vody 
•  pokud možno přirozená morfologie vodního toku 

 



Funkce vody ve městě 
•    Rekreace  
•      zajišťuje vhodný prostor pro odpočinek obyvatel v rámci běžného denního 
            režimu (procházky, sport a další) – nebo Kunštát na Moravě…… 

 



Udržitelnost, pojem, zaklínadlo.. 
(aneb co je to udržitelnost) 



..to všechno by měla postihnout 
legislativa z oblasti voda.. 

• Proto také je v úvodu Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v 
oblasti vodní politiky věta : 
 

• „Voda není běžný obchodní produkt, ale spíše 
dědictví, které je třeba chránit, střežit a podle 
toho s ním nakládat……“ 



Evropská legislativa 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
• …..stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, stanoví strategii 

proti znečišťování vod a požaduje další specifická opatření pro snižování znečištění 
a normy environmentální kvality (NEK)… a popisuje cílový stav – „dobrý stav“ 

• Směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky  
• Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod  
• Směrnice 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru 

pitné vody v členských státech  
• Směrnice 2006/44/ES o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení 

pro podporu života ryb  
• Směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečišťováním způsobeném dusičnany 

ze zemědělských zdrojů  
• Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 

76/160/EHS 
 

http://mzp.cz/cz/smernice_2008_105_es
http://mzp.cz/cz/smernice_odpadni_vody
http://mzp.cz/cz/smernice_jakost_povrchovych_vod
http://mzp.cz/cz/smernice_jakost_povrchovych_vod
http://mzp.cz/cz/smernice_jakost_sladkych_vod
http://mzp.cz/cz/smernice_jakost_sladkych_vod
http://mzp.cz/cz/smernice_ochrana_vod_znecisteni
http://mzp.cz/cz/smernice_ochrana_vod_znecisteni
http://mzp.cz/cz/smernice_jakost_vod_koupani_zruseni_76_160
http://mzp.cz/cz/smernice_jakost_vod_koupani_zruseni_76_160


Legislativa 
• Evropská legislativa – další předpisy – oblast ochrany 

podzemních vod a ochrany před nebezpečnými látkami 
• Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a 

zhoršováním stavu  
• Směrnice 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými 

nebezpečnými látkami  
• Směrnice 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, 

vypouštěnými do vodního prostředí  
• Směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění 

určitých nebezpečných látek  
• Rozhodnutí č. 2455/2001/ES ustavující seznam prioritních látek v oblasti vodní 

politiky  
• Směrnice 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami 

vypouštěnými do vodního prostředí  
 

 

http://mzp.cz/cz/smernice_2006_118_es
http://mzp.cz/cz/smernice_2006_118_es
http://mzp.cz/cz/smernice_ochrana_podzemni_vody
http://mzp.cz/cz/smernice_ochrana_podzemni_vody
http://mzp.cz/cz/smernice_znecisteni_nebezpecne_latky
http://mzp.cz/cz/smernice_znecisteni_nebezpecne_latky
http://mzp.cz/cz/smernice_mezni_hodnoty_nebezpecne_latky
http://mzp.cz/cz/smernice_mezni_hodnoty_nebezpecne_latky
http://mzp.cz/cz/rozhodnuti_seznam_priorit
http://mzp.cz/cz/rozhodnuti_seznam_priorit
http://mzp.cz/cz/smernice_znecistovani_nebezpecne_latky
http://mzp.cz/cz/smernice_znecistovani_nebezpecne_latky


Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES 

• Pár nejdůležitějších myšlenek : 
• a) zabrání dalšímu zhoršování a ochrání a zlepší stav vodních 

ekosystémů, a s ohledem na jejich potřebu vody,.. 
• b) podpoří udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé 

ochraně dosažitelných vodních zdrojů; 
• c) usiluje o zvýšenou ochranu a zlepšení vodního prostředí, 

mimo jiné též prostřednictvím specifických opatření pro cílené 
snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a 
zastavení nebo postupné odstranění vypouštění, emisí a úniků 
prioritních nebezpečných látek; 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m


Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES 

• Podrobněji: 
• Z definicí - "dobrým stavem povrchových vod" rozumí takový 

stav útvaru povrchové vody, kdy je jeho jak ekologický, tak 
chemický stav přinejmenším "dobrý"; 

• Vodní útvary - Hodnoty biologických kvalitativních složek 
daného útvaru povrchové vody odpovídají hodnotám, které se 
obvykle vyskytují u tohoto typu v nenarušených podmínkách a 
nevykazují žádné nebo vykazují jen malé známky narušení. Jde 
o typově specifické podmínky a společenstva. 

• Toky ….. 

 



Směrnice Rady 91/271/EHS o 
čištění městských odpadních vod  

 •  Pár nejdůležitějších myšlenek 
– Řeší odvádění komunálních vod s ohledem na 

velikost aglomerace…kvalita, monitoring 
– Průmyslové odpadní vody vypouštěné do 

stokových soustav a čistíren městských odpadních 
vod musí být podrobeny předčištění.. zajištění, že 
stokové soustavy, čistírny odpadních vod a 
související zařízení nebudou poškozeny, zajištění, 
že nebude ohrožen provoz čistíren odpadních vod 
a zneškodňování kalů 



Směrnice Rady 2008/105/ES o NEK 
v oblasti vodní politiky 

• Členské státy v souladu s článkem 1 této 
směrnice a s článkem 4 směrnice 2000/60/ES 
použijí pro útvary povrchových vod NEK 
stanovené v části A přílohy I této směrnice … 
atd. viz další přílohy 

• Monitoring 
• Podávání zprav 
….viz NV 
 



Česká legislativa 
• Česká legislativa 
•      Zákon o vodách…., Zákon o vodovodech a kanalizacích…., Nařízení vlády o 

vypouštění do povrchových vod, Nařízení vlády o vypouštění do podzemních vod 
a navazující vyhlášky . Velmi dobře je problematika zpracována  v metodikách k 
nařízení vlády NV 416/2010 Sb.  a k NV 61/2003 Sb. ve znění NV 23/2011.  

•    Pojem - BAT 
•  Zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci) a Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované 
prevenci ……. 

•     Pojem – BREF  
•     Zdroje informací – MZe a MŽP - http://www.mzp.cz/cz/legislativa, a MPO 
•      Dalším obsáhlým zdrojem jsou stránky http://www.sovak.cz/ a 

http://www.czwa.cz/ ). 
 

http://www.mzp.cz/cz/legislativa
http://www.sovak.cz/
http://www.czwa.cz/


Probematika BAT 

• Výklad - Institut BAT – nejlepší dostupné 
technologie  ……………… 

• „Kdo vypouští  odpadní vody do vod povrchových je 
povinnen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s 
podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. 
Při stanovení  těchto podmínek je vodoprávní úřad  
povinnen přihlížet k dostupným technologiím v oblasti 
zneškodňování odpadních vod“…. Pozdější úprava 
vodního zákona doplnila slůvko „nejlepším“… 



Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

 Kombinovaný přístup 
 kombinovaným přístupem – způsob stanovení cílových 

emisních limitů při současném nepřekročení emisních 
standardů na základě ukazatelů vyjadřujících stav vody 
ve vodním toku, norem environmentální kvality a 
požadavků na užívání vod podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení a cílového stavu vod ve vodním toku 
s přihlédnutím k specifikací nejlepších dostupných 
technikám ve výrobě a nejlepších dostupných 
technologiím zneškodňování městských odpadních vod 
podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.  



Splnění požadavků na dobrý stav útvarů povrchových vod  
je pro dané ukazatele možné:     
Emisní limity musí splnit následující podmínky: 
  nepřekročení emisních standardů, 
  ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, 
  normy environmentální kvality, 
  požadavků na ostatní využívání vod 
  rybné vody, vodárenské nádrže, koupací vody. 

Aplikace kombinovaného přístupu  
Základní pravidla  



Splnění požadavků na dobrý stav útvarů povrchových vod  
není pro dané ukazatele možné: 
Nutno stanovit emisní limity tak, aby plnily pro: 
 průmyslové podniky = BAT 
 čištění městských odpadních vod  = nejlepší dostupné technologie (příloha č.7) 
 

a zároveň 
 
provést opatření k dosažení dobrého stavu tam, kde je to ekonomicky únosné. 
 
Není-li možné dobrého stavu možné žádným ekonomicky dostupným způsobem možné 
do roku 2015 dosáhnout 
  aplikace výjimek podle § 23a. 

Aplikace kombinovaného přístupu  
Základní pravidla  



Připojení na veřejné sítě 

• Zákon o vodovodech a kanalizacích …novela 
275/2013 Sb. !!! 

• Prováděcí vyhláška k Zákonu o vodovodech a 
kanalizacích – mimo jiné aktuálně nová 
– Definice pojmů – vodovod, kanalizace, veřejný vodovod, 

vlastník, provozovatel, odběratel, PRVK, provozování VaK,  

• Stavební zákon 
• Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby 
 

 



Vypouštění do veřejných kanalizací 

• Kanalizační řády  
– …aneb co mohu vypustit do kanalizace, abych 

nepoškodil její funkci, aby fungovala ČOV aby 
nakonec bylo dosaženo požadavků pro vypouštění 
do toků… viz zákon O vodách a příslušná NV 

• ATV A 115 
– V podstatě směrnice udávající co můžu vypustit do 

kanalizace a v jakých koncentracích … něco co v ČR 
chybí… logické je, že se provozovatel jistí … 



Zákon o integrované prevenci 
• V legislativě EU směrnice 2008/1/ES (dříve 

96/61/ES) o IPPC. Nyní je uvedená směrnice 
nahrazena směrnicí 2010/75/EU o 
průmyslových emisích. 

• Hlavním cílem integrované prevence je 
ochrana životního prostředí jako celku před 
průmyslovým a zemědělským znečištěním 
regulací provozu vybraných zařízení 
uvedených v příloze č. 1 …  



Zákon o integrované prevenci 

• Vyššího stupně ochrany životního prostředí je 
dosahováno předcházením znečišťování použitím tzv. 
nejlepších dostupných technik (BAT). Souhrn 
evropských nejlepších dostupných technik je uveden 
v referenčních dokumentech o BAT (BREF), které 
připravuje Evropská komise ve spolupráci s 
průmyslem, nevládními organizacemi a členskými 
státy EU.  

• Nejdůležitější kapitola BREF se nazývá závěry o BAT a 
členské státy EU ji schvalují hlasováním.  



Normy a technické předpisy 

• Většina českých technických norem jsou převzaté evropské 
normy, vydané pod označením ČSN EN xx xxxx,  

• České technické normy (ČSN) vydává Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ - 
http://www.unmz.cz/urad/unmz ).  

• Odvětvové technické normy vodního hospodářství vydává 
HYDROPROJEKT CZ a.s Praha (http://www.hydroprojekt.cz/ 
. technická normalizace). 

• Dalším zdrojem jsou například všeobecně uznávané 
německé směrnice ATV nebo DWK…..(ATV A115) 

 

http://www.unmz.cz/urad/unmz
http://www.hydroprojekt.cz/


BAT a membrány 

• Podle mne : 
• Pokud chceme dosáhnout dobrého stavu, pak 

s stupněm vývoje techniky se budou měnit 
BAT a BREF , což nemusí být vždy spojeno s 
nárůstem nákladů – viz MBR a komunál…. 

• MBR mohou být BAT v řadě oblastí…  
– Vyšší kvalita čištění (viz cíl - dobrý stav vod) 
– Méně odpadů – viz jiné cíle předpisy 

 
 



Sociálně únosná cena vody 

• V souladu s „Metodikou pro žadatele 
rozvádějící podmínky přílohy č. 7 
Programového dokumentu OPŽP" (verze 3.5), 
je sociálně únosná hranice pro výdaje na 
vodné a stočné definována jako cena pro 
vodné a stočné (včetně DPH), která 
představuje 2% průměrných ročních čistých 
příjmů domácností se standardní specifickou 
spotřebou vody 80 l/os*den….cca 100 Kč/m3 



Kde všude lze použít membrány 
• Při čištění komunálních vod 

– Z důvodů dosažení imisních hodnot  (+3Kč/m3) 
– Z důvodů rekreace (koupací vody), viz NV, 
– Z důvodů prostorových (vyšší koncentrace kalu) 
– Z důvodu recyklace (závlaha zeleně) 

• Při čištění vod v rámci domů 
– Z důvodu recyklace 
– Z důvodů hygienického zabezpečení 
– Splachování WC, závlaha, kropení ploch 



Stav membránových ČOV v ČR 
• Pro komunální vody : 

– Jen ASIO má už více než 300 ks realizací v oblasti 
malých a domovních ČOV 

– Na území ČR jsou realizována nebo se právě realizují 
i větší MBR – (asi největší jsou Hostivice) a počet se 
blíží desítce 

Další realizace jsou na ČOV v průmyslu: 
- jako MBR (skládky, hůře rozložitelná organika, vyšší 
koncetrace kalu..) a úplně nejvíce je jich ne jako MBR,  
ale jako MF 



Kde všude lze použít membrány 

• Při čištění průmyslových vod 
– Z důvodů dosažení imisních hodnot  
– Z důvodů prostorových (vyšší koncentrace kalu) 
– Z důvodu recyklace 
– Z důvodů hygienického zabezpečení 
– Z důvodu recyklace nutrientů 
– Z důvodů vyžití jiných surovin než je voda 



Výhody membránových technologií 
• Minimalizace množství odpadů 

– Oproti jiným technologiím jako je chemické srážení 

• Minimalizace potřeby dalších surovin 
- Dtto jako v předchozím případě, plus např. chloru .. 

• Minimalizace objemů 
- Zpravidla menší zařízení než jiné technologie 

• Zpravidla jednoduchá obsluha 
– např. ve srovnání s biologickými procesy 



Membrány mají budoucnost …  
…i z pohledu legislativy 

Děkuji za pozornost 
Karel Ploěný 

ploteny@asio.cz 
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