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Rostoucí cena pitné vody  
Průměrné vodné: 2018  46,30 Kč/m3;    2025  74,3 Kč/m3 

Jeden z možných scénářů vývoje cen vody   



Důvody  

• Rostoucí ceny energií a chemikálií, zvyšování 
osobních nákladů atd.  

• Zhoršování dostupnosti zdrojů – např. hlubší 
vrty, dálkové převody vody a propojování 
soustav 

• Nutnost odpisování investic  - fond obnovy  

• Rostoucí požadavky na kvalitu pitné vody – viz 
následující „slide“   

 

Rostoucí cena pitné vody  



Rostoucí cena pitné vody  

Tyto důvody převáží uvažované snížení DPH u pitné vody! 



Nedostatek vody v důsledku sucha  

• Období vrcholícího sucha srpen 2018 



Nedostatek vody v důsledku sucha  

• Začátek listopadu 2018 



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Charakteristický rys sucha 2018: dlouhé trvání 

od konce dubna  



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Prognóza sucha do konce roku 2018  



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Povrchové vody 

•  Přehled aktuálních vodností na tocích ve srovnání s dlouhodobým 
pozorováním. Profily označené vykřičníkem momentálně vykazují nejmenší 
průtok pro 17. říjen za celou dobu jejich sledování. 

 



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Povrchové vody 



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Vodní nádrže 

Újezd u Jirkova    15% 
Všechlapy u Bíliny   10% 
Harcov     22% 
Pastviny na Divoké Orlici  22% 
Šance na Ostravici   60% 
Letovice     32% 
Hubenov     40% 
Vranov     47% 
Vír      41% 



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Vodní nádrže 

Vír 

Vranov 



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Podzemní vody  



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Podzemní vody  



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• Sucho roku 2018 je pokračování sucha od roku 2014 



Nedostatek vody v důsledku sucha  
• V roce 2018 v tom nejsme sami  



Vývoj současných čistírenských technologii 
včetně metod terciárního čištění  

• Biologické dočišťovací nádrže  
• Cezení  
• Srážení/koagulace 
• Filtrace „hrubá“ (objemová nebo ve vrstvě) 
• Sedimentace/flotace 
• Dezinfekce 
• Filtrace membránová 
• Chemická oxidace 
• Sorpce 
 Poslední dva procesy se dnes označují již jako 

„kvartérní čištění“  



Dezinfekce UV zářením  

ČOV Mnichov 

Gut Marienhof 



Membránové filtrační technologie 

• vhodně kombinují odstraňování zbytkových koncentrací 

polutantů a určitou úroveň hygienizace odtoku  

• efektivní opatření k dosažení vysoké kvality odtoku při 

čištění odpadních vod  

• získávání užitkové vody z vody mořské  

• díky technickému rozvoji již cenově dostupnější a tedy i 

více využívané 

• z chemického i mikrobiologického hlediska vysoce kvalitní 

odtok = cenná surovina  

Membránová ultrafiltrace 



Ultrafiltrační membrány 

dutá vlákna  

deskové moduly 



Možnosti využívání vyčištěných 
odpadních vod  



Možnosti využívání vyčištěných 
odpadních vod  



Barcelona využívá svou odpadní vodu 

řeka El Llobregat 



Barcelona využívá svou odpadní vodu 



Barcelona využívá svou odpadní vodu 

ATLL Concesionaria de la 

Generalitat de Cataluña 



Barcelona využívá svou odpadní vodu 

1) Použití jako závlahová 

voda  

2) Nadlepšování průtoku v 

řece čerpáním zpět do hor  

3) Po reverzní osmóze jako 

bariera proti průniku slané 

vody do podzemní vody  



Barcelona využívá svou odpadní vodu 
Hygienické zabezpečení UV zářením  



Lombardie využívá odpadní vodu z Milána 
ČOV San Rocco 



Lombardie využívá odpadní vodu z Milána 
ČOV Nosedo 



Lombardie využívá odpadní vodu z Milána 

- Terciární srážení fosforu  

- Terciární písková filtrace  

- Dva druhy dezinfekce 

- Peroctová kyselina  

- UV dezinfekce s různou intenzitou záření  

- V závislosti na sezóně opětovné využívání v 

zemědělství nebo vypouštění do recipientu   



Lombardie využívá odpadní vodu z Milána 



Právní předpisy pro opětovné 
využívání odpadních vod  

• Situace v českém vodním právu byla 
projednávána na minulých ročních  

• Dosud nedošlo k žádné změně  

• 2018: určitý vývoj ve vodním právu EU 



Situace v českém vodním právu 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) 

§ 38 

Odpadní vody 

• (9) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních vodoprávní úřad  

a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu 
povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných 
ekosystémů,  

b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i 
omezování emisí do životního prostředí jako celku a možnosti 
opětovného využívání odpadních vod  

• Žádný další předpis tuto možnost blíže nespecifikuje 



Komise EU - listopad 2012: A Blueprint to Safeguard Europe's 
Water Resources 

• „Hlavní příčiny negativních vlivů na stav vod jsou vzájemně 
propojeny. Patří k nim změny klimatu, využívání půdy, 
hospodářské činnosti jako např. výroba energie, průmysl, 
zemědělství a cestovní ruch, rozvoj měst a demografické 
změny. Ty vyvíjejí tlak v podobě emisí znečišťujících látek, 
nadměrného využívání vody (zatížení vodních zdrojů), 
fyzických změn vodních útvarů a mimořádných jevů, jako jsou 
povodně a období sucha, které budou bez přijetí opatření 
nepochybně zesilovat. V důsledku toho je ohrožen ekologický 
a chemický stav evropských vod, více částem EU hrozí riziko 
nedostatku vody a vodní ekosystémy, na jejichž službách 
naše společnosti závisí, mohou být zranitelnější 
mimořádnými jevy, jako jsou povodně a sucha. Abychom 
uchránili zdrojovou základnu pro život, přírodu a hospodářství 
a abychom ochraňovali zdraví lidí, je nezbytně nutné tyto 
problémy řešit.“ 



Komise EU - listopad 2012: A Blueprint to Safeguard Europe's 
Water Resources 

• Má se za to, že opětovné využití vody (např. z 
čistíren odpadních vod nebo průmyslových zařízení) 
má menší dopad na životní prostředí než jiné 
alternativní zásobování vodou (např. převádění vod 
a odsolování), ale v EU se využívá pouze v omezené 
míře. To je zřejmě způsobeno tím, že neexistují 
společné environmentální/zdravotní normy EU pro 
opětovně využívanou vodu… 

• Komise prozkoumá nejvhodnější nástroj na úrovni 
EU, který může podpořit opětovné využití vody, 
včetně nařízení stanovujícího společné normy. V 
roce 2015 předloží návrh na základě řádného 
posouzení dopadů.  





Hlavní cíl navrženého nařízení 

• Hlavním cílem je přispět ke zmírnění nedostatku 
vody v celé EU v souvislosti s přizpůsobením se 
změně klimatu, a to zvýšením opětovného využití 
vody, zejména pro zavlažování v zemědělství, 
kdykoliv to bude vhodné a nákladově efektivní, při 
současném zachování vysoké úrovně ochrany 
veřejného zdraví a životního prostředí.  

• Nařízení reaguje na tlak ze zemí, kde je zemědělská 
výroba již limitována nedostatkem vody  

• Zájem stejné ochrany zájmů spotřebitelů ve všech 
zemích EU -> nutnost jednotných požadavků na 
kvalitu recyklované vody v celé EU  



Vlastní obsah návrhu  
• návrh nařízení tvoří důvodová zpráva, vlastní nařízení a 

dvě přílohy („Kvalitativní ukazatele“ a „Analýza rizik“)  

• Nařízení dává kompetenci národním regulačním 
orgánům při schvalování (udělování povolení v 
maximální délce 5 let) i monitoringu provozu zařízení 
pro recyklaci odpadních vod, využívaných dále v 
zemědělství.  

• Jsou určeny 4 kategorie produkovaných vod (třída A-D 
– viz následující tabulka )  

• Jsou stanoveny ukazatele obecného monitoringu E. 
coli, BSK5, NL, zákal, legionella a střevní nematoda.  

• Při zprovoznění, rozšíření či rekonstrukci technologie se 
přidává navíc kontrola účinnosti odstranění (5-6 log10) 
indikátorových mikroorganismů F-kolifágů, spor 
bakterií typu Clostridium perfringens i E. coli.  

 



Třídy kvality recyklované odpadní vody  





Závěry 

• Opětovné využívání odpadních vod je 
vyvoláváno faktory jako zvyšující se cena vody, 
rostoucí vodní stress a následný nedostatek 
vodních zdrojů  

• Dnešní technologie umožňují produkovat 
vyčištěnou OV s různou kvalitou až po kvalitu 
blízkou vodě pitné  

• V současné době se projednává v rámci EU první 
celounijní přepis k recyklaci odpadních vod  


