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Předmluva
Studijní materiál Voda a průmysl byl zpracován jako předposlední z řady sedmi skript, která
jsou editována v rámci projektu ENVIMOD (CZ .1.07/ 2.2.00/28.0205.) – Klíčové aktivity 4 –
Modernizace výuky oboru Vodní hospodářství, tento dílčí projekt byl navržen a realizován Asociací pro vodu v krajině České republiky. Zmíněnými sedmi studijními podklady jsou: Encyklopedie vodního hospodářství I – Voda jako složka biosféry, Encyklopedie vodního hospodářství II
– Vodohospodářská infrastruktura (prof. Ing. Josef Říha DrSc.), Udržitelné systémy veřejných
vodovodů a veřejných kanalizací (prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl), Regenerace a ochrana krajiny
(doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.) a Management podzemních vod (RNDr. Petr Kohout). Souběžně
se studijním materiálem, jehož jste právě čtenáři, je připraveno k editaci také skriptum Změny
podnebí (RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.).
Se změnou klimatu se v Evropě i v ČR budou pravděpodobně mnohem častěji vyskytovat povodně a období sucha. Zejména sucho se svojí pomalostí nástupu i obtížnou předpověditelností vymyká klasickým krizovým situacím, i v České republice může přerůst v krizovou situaci,
na kterou je těžké se připravovat předem. Mohou se změnit i vodní ekosystémy. Průběžný
nárůst spotřeby vody je a bude trvale způsoben jak globálním růstem populace, tak současně
zvyšováním životní úrovně v zemích „třetího, čtvrtého či pátého světa“. Podcenění uvedených
globálních trendů by mohlo mít velmi vážné a v některých případech i ireverzibilní dopady na
všechny sféry života i v ČR, jednostranná anebo nedostatečně kvalifikovaná rozhodnutí mohou
mít významný negativní dopad také do sféry socioekonomické. Proto rozhodování o vodách
má vždy politický charakter.
Schopnost dobře analyzovat problémy řízení a ochrany vodních zdrojů a způsobů a dopadů
jejich užití vyžaduje mimo jiné multidisciplinární přístup a důsledné uplatnění holistického pojetí. Efektivně čelit konkrétním problémům a rizikům, identifikovaných kvalifikovanou a celostně pojatou analýzou ovšem vyžaduje všestrannou informovanost, znalost nejlepších ve světě
známých přístupů, postupů a dostupných aplikací. V současné době je využívání zahraničních
poznatků a zkušeností na nedostatečné úrovni a právě tak i zapojení českých subjektů do mezinárodní spolupráce je minimální.
Toto skriptum alespoň dílčím způsobem vyplňuje mezeru v řadě nejrůznějších studijních i popularizačních materiálů, které jsou průběžně na téma vody v ČR vydávány a které téměř nikdy
nepojednávají téma vody v průmyslu zejména z hlediska efektivnosti užití vody v průmyslu
a možností zavádění inovací na tomto poli.
Dalším záměrem tohoto skripta je akcentování nezbytnosti dobrých znalostí o klíčových evropských organizacích, koordinujících relevantní vědeckovýzkumné i aplikační aktivity. Cílem skripta je současně přispět k informovanosti také o konkrétních aktivitách realizovaných v současné
době v EU jak na poli řízení vodního hospodářství obecně, tak v oblasti interakce voda – průmysl.
Světové i evropské vědecko-výzkumné poznání se v oblasti hospodaření s vodami vyvíjí a mění
velmi rychle, průběžně jsou inovovány i praktické aplikace. Bez schopnosti aplikovat progresívní zahraniční poznatky a přístupy i nejlepší dostupné technologie nelze v České republice
dosáhnout uspokojivé úrovně konkurenceschopnosti ani nezbytných atributů udržitelnosti na
poli hospodaření s vodami.
Proto ke zpracování tohoto skripta byl hledán autor s osobními zkušenostmi špičkového manažera jak v oblasti akademického výzkumu, tak v oblasti průmyslové praxe i na poli mezinárodní
spolupráce a obchodu. A proto byl vybrán Ing. Jan Čermák, DrSc. (shodou okolností můj jmenovec), který tato náročná kritéria plně splňuje.
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Autor zpracoval skriptum Voda a průmysl odlišně od obvyklého pojednání většiny jiných skript
s podobnou tématikou. Odlišnost pojetí je trojího druhu, jednak spočívá v celostním přístupu
k tématu voda a průmysl, za druhé převažuje identifikace a popis zdrojů informací nad výkladem věcí a jevů. Nejvýraznější odlišností je ale nadnárodní pojetí a dokumentování maximální
snahy o dosažení harmonie a koordinace aktivit klíčových organizací EU v oblasti hospodaření
s vodou. Ve skriptu jsou zahrnuty odkazy na všechny významné zdroje informací v EU, což
umožňuje uživatelům tohoto podkladu kdykoliv v budoucnu nalézt vždy zcela aktuální informace.
Předkládané skriptum má všechny předpoklady, aby mohlo být studentům i dalším uživatelům
efektivním pomocníkem nejen jako studijní materiál ale i jako příručka pro nalézání aktuálních
informací i nejlepších dostupných přístupů a aplikací v jejich odborné praxi.

Ing. Jan Čermák
předseda Asociace pro vodu v krajině ČR Praha, říjen 2014
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Úvod
Tento vysokoškolský učební text pro výuku předmětu vodního hospodářství navazuje na základní text formátu encyklopedie Voda jako složka biosféry autora prof. Ing. Josefa Říhy, DrSc.
pro posluchače FŽP UJEP. Jeho podnětem byly závěry „Odborného a pedagogického auditu
studijního oboru Vodní hospodářství“, zpracovaného v průběhu roku 2012 v rámci projektu
UJEP ENVIMOD – „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0205-OPVK). Učební
text doplňuje studijní pedagogickou dokumentaci z hlediska dílčího tématu významného pro
průmyslové země, ke kterým Česká republika patří především pro regiony s vysokou koncentrací odvětví s nejvyššími nároky na spotřebu vody, jako energetika, chemický, potravinářský
a papírenský průmysl. Takovým regionem je i Severočeský kraj. Záměrem textu je také reflektovat mimořádné aktivity a iniciativy v rámci EU během posledních dvou let v oblasti vodních
zdrojů motivované mimo jiné i strategickou nutností udržitelných vodních zdrojů pro průmysl
a energetiku jako základ evropské ekonomiky, zmírnění negativních dopadů hydro-klimatických změn a snížení dalších rizik pro vodní zdroje a veřejné zdraví. Podobně jako u citovaného
textu není a nemůže být cílem všeobsažnost výkladu tématu v jeho vertikální ani horizontální
struktuře ale především zprostředkování uceleného pohledu a aktuálního přehledu o dostupných relevantních zdrojích hlubších poznatků v domácí, a zejména zahraniční literatuře včetně
příslušných internetových odkazů
Vztahová problematika voda-průmysl je natolik komplexní, že ji nelze vyjádřit jedním modelem a jedním řešením. Přežívající povědomí o průmyslu jako hlavním nebezpečí pro vodní zdroje nezohledňuje dostatečně vývoj posledních desetiletí, který jako prioritu průmyslové politiky
vyzdvihl nejen v Evropě jeho udržitelný rozvoj, spojený se snížením surovinové a energetické
náročnosti včetně vody jako suroviny, i snížení produkce odpadů, včetně odpadních průmyslových vod. Se zásadními průmyslovými inovacemi jsou nicméně spojena i rizika potenciálního
výskytu nových polutantů, kterým průmysl aktuálně čelí.
Kapitoly 1. a 2. textu by měly čtenáři kromě vymezení problematiky poskytnout i objektivní
celosvětový pohled.
Vývoj a realizace progresivních separačních technologií, systémů opakovaného využití vody
a získávání druhotných surovin z odpadních vod jsou ze strany průmyslu konstruktivní odezvou
v postupu proti vodnímu stresu a k ochraně životního prostředí nejen ve vztahu k průmyslovým
vodám. O tom pojednává 3. kapitola. Reflektuje příklady dobré praxe, úspěšné projekty v rámci
programů EU i zcela nedávnou studii UKWIR věnovanou opakovanému využití vody.
Se stále vyšší naléhavostí vyvstává i nutnost formulace a využití vhodných ekonomických
a legislativních mechanismů vedoucích k hospodárnému využití a ochraně vodních zdrojů nejen v průmyslu, jak nastiňuje 4. kapitola.
Celostní přístup, kterým se tento učební text snaží řídit a který se promítá do integrovaného
managementu vod je prezentován v 5. kapitole, včetně spojení voda–energie .
Praha, září 2014

Ing. Jan Čermák, DrSc.
autor
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SUMMARY
The study text for university students presented here completes the documentation compiled within the framework of the ENVIMOD project, covering a topic which is highly important
for industrial countries such as the Czech Republic is. Its importance is particularly apparent
for regions with a significant concentration of industries with high water requirements, such as
energy, chemical, textile, pulp and paper production plants. Northern Bohemia is one of these
regions.
The text is also intended to reflect the extraordinary, intensive activities launched over the
last two years within the EU in response to the strategic necessity to secure available and sustainable water resources for industrial and energy sectors, which form the basis of European
economy. Mitigating the negative impact of hydroclimatic changes and certain additional risks
to water resources and public health also play a role here.
The text does not aim to give a full account of the topic in its entire vertical and horizontal
structure, but rather to provide the reader with a complete overview, along with a survey of
currently available information, mainly from international sources, for those students interested in an advanced study.
Issues of water-industry relations are so complex, that they cannot be depicted in a single
model, as there is no single solution to the associated problems. The long-standing perception
of industry as the main threat to water resources does not adequately reflect developments
of the last few decades, which have prompted the understanding that economy of resources,
including water, is the the main priority of industrial policy – parallel with reduced waste production, including waste water from industry. At the same time, however, the industry has to
face the potential risks of newly-emerging polutants.
Chapters 1 and 2 of the text should provide the reader with a definition of the issues and an
objective global overview.
The development and implementation of progressive separation technologies, water re-use
systems and the recovery of recycled materials from waste waters represent a constructive
response from the industrial sector as it is confronted with water and environmental problems
which do not relate solely to industrial waste water. This is dealt with in Chapter 3, which also
reflects some examples of good practices, successful projects within EU programmes as well as
a recent UKWIR study on water re-use.
The increasing importance of corresponding economic and financial legislation to promote
the effective exploitation and protection of water resources is briefly covered in Chapter 4.
Holistic approaches, which are crucial for this text and the water-energy nexus in general,
and the basis for integrated water management, are presented in Chapter 5.
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1 VODA A PRŮMYSL – AKTUÁLNÍ A SILNÉ EVROPSKÉ TÉMA
1.1 PRŮMYSL A POVODÍ
Průmyslové využití vody má významný dopad na vodní zdroje v mnoha evropských povodích.
To jednoznačně potvrzuje základní dokument EU pro oblast vodních zdrojů-Rámcová směrnice
EU o vodě (Water Framework Directive – WFD) (4.3,4.17). Průmyslové využití vody, je zásadní
pro celkovou charakterizaci povodí, z něhož evropský management vod vychází. Plány povodí
musí vždy určit konkrétní opatření relevantní pro průmysl, napomáhající splnění požadavků
kladených na jakost a množství vody podle plánů oblastí povodí.
Obecný model využití vody a vodohospodářské praxe v průmyslu ilustruje bilanční schéma
toku vody v průmyslovém procesu (Obr. 1).

Obr. 1. Obecná bilance vody v průmyslovém procesu

Pro integrovaný management vodních zdrojů jsou důležité zejména průmyslové procesy
s intenzivním využitím vody, jsou to ty, které:
• používají významné množství vody (v poměru k celkovému čerpání vodních zdrojů v daném
prostoru) pro vlastní výrobu, nebo
• spotřebovávají značnou část vody v provozu při současném přesměrování do regionálního
vodního cyklu, například odpařováním v chladicích věžích, nebo
• mají silný dopad na regionální hydrologický režim přesměrováním nebo většími změnami
povrchových a podzemních vodních útvarů (např. hladiny podzemní vody, geo-hydromorfologií povrchových vod), nebo
• mohou vést ke zhoršení kvality vody (a to jak vody přímo využívané nebo nepřímo u postižených vodních útvarů) prostřednictvím uvolňování znečišťujících látek, tepla nebo jiných
poruch.
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Průmyslové procesy intenzivně využívající vodu přispívají k vodnímu stresu v uvažovaném
měřítku místním, regionálním, sub-povodí nebo povodí.

1.2 AKTIVITY EU ORIENTOVANÉ NA VODNÍ ZDROJE
jsou rozvíjeny a koordinovány především ve spolupráci orgánů Evropské komise DG Výzkum
a Inovace (Research and Innovation) a DG Životní prostředí (Environment), případně dalších
(DG Regio aj.). Ty z nich, které představují příležitost pro zapojení českých pracovišť, potvrzenou i pozváním TP UVZ k účasti na jejich přípravě v průběhu roku 2012 - 2013, jsou pojednány
v dalším textu.
Některé vzájemné vazby jsou ve schématu na Obr. 2.

Obr. 2. Vzájemný vztah mezi Jednotnou programovací iniciativou pro vodu JPI Water a dalšími aktivitami v EU (2.35).
Water supply and sanitation Technology Platform
http://www.wsstp.eu/site/online/home
založená z iniciativy EK k rozvíjení koordinace a spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti vod
představuje první z aktivit. Její úspěšná činnost v mezinárodní spolupráci při efektivním využívání vodních zdrojů trvá již od roku 2004.
Její strategické dokumenty-Strategická výzkumná agenda-SRA (2006, 2010) odpovídají na
řadu stávajících i budoucích výzev spojených s vodními zdroji. Od roku 2011 je TP UVZ také
řádným členem WssTP. Díky tomu se také mohli její zástupci již aktivně účastnit některých odborných akcích, které v rámci uvedených iniciativ proběhly.
WssTP má nyní asi 120 členů z různých zemí EU a různých sektorů. Aktivity členů jsou soustředěny do 16 pracovních skupin, z nichž dvě jsou přímo určeny pro vodu v průmyslu.
11

A Blueprint to Safeguard Europe‘s Waters (Blueprint)
(http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm )
Od přijetí WFD v roce 2000 do legislativy EU znamená tento programový dokument, přijatý
v roce 2012 Evropským parlamentem skokovou změnu v aplikaci integrovaného (celostního)
přístupu ve vodohospodářské politice na základě koncepce managementu povodí. Jejím cílem
bylo a je dosažení „dobrého“ stavu všech vod v EU koncem roku 2015. Dokument „Blueprint“
má být politickou odezvou na trvající ale také nové výzvy spojené s touto politikou. Je zaměřen na zajištění vody v dobré jakosti a dostatečném objemu pro všechny oprávněné potřeby.
Jeho horizontem je rok 2020, proto má úzkou vazbu k iniciativě STRATEGY EU2020, zejména
harmonogramu presentovanému v roce 2011 „Resource Efficiency Roadmap“. V tomto harmonogramu jsou vytýčeny milníky pro vodní zdroje. Nicméně analýza spojená s přípravou harmonogramu postihuje delší časové období až do roku 2050. Dokument formuluje doporučení pro
vodohospodářskou politiku na základě čtyř různých hodnocení pojímajících vodohospodářskou
politiku jako součást strategie EU směrem k lepšímu využívání zdrojů:
• posouzení vodohospodářských plánů povodí, poskytovaných členskými státy v souladu
s rámcovou směrnicí o vodě – WFD
• přehledu opatření, podniknutých v rámci EU proti nedostatku vody a suchu,
• posouzení zranitelnosti vodních zdrojů důsledkem změn klimatu a lidskými zásahy,
• ověření aktuální kondice povodí
Výstupy z těchto hodnocení spolu s velkým počtem studií, které provedly DG Životní prostředí, DG Výzkum a inovace, Společné výzkumné středisko, Evropská agentura pro životní prostředí
(EEA) a další jsou znalostním základem tvorby politiky, která může dosáhnout lepší implementace, integrace a ucelení vodohospodářské strategie v EU. Volba alternativ předpokládá pečlivé
posouzení jejich dopadů, především dopadů na ŽP a sociálně ekonomických dopadů. Předjímají
se akce v sedmi specifických oblastech, z nichž průmyslu se týkají přímo, či nepřímo následující:
• Konzistentní přístup k internacionalizaci nákladů za užívání vody a její znečišťování. Jeho
účelem bude podpořit návratnost nákladů vynaložených na ŽP aplikací portfolia ekonomických nástrojů a doplněním regulačních opatření. Bude nutné určit kritéria pro cenovou politiku, daňovou politiku, odstranění škodlivých dotací, veřejné zakázky a ustavit schémata pro
alokaci vody (včetně obchodovatelných povolení) v oblastech chudých na vodu.
• Účinnost využití vody. V současnosti není znám deficit mezi poptávkou a dostupností vody
v Evropě v roce 2020 nebo 2050. V tomto ohledu bilance vody a ekosystému vypracovaná
společně s EEA (European Environmental Agency) bude kvantifikovat odtok a přítok vody
v povodích. Tato základní informace dnes většinou chybí pro optimalizaci využití vody na
úrovni povodí a posouzení alternativ, zejména pokud jde o materiální a virtuální toky vody
mezi povodími. Na tomto základě vyplynou první indikace pro cíle stanovené v účinnosti
využití vody na úrovni EU s přihlédnutím k různosti situace napříč ekonomickými sektory
a geografickými oblastmi. Neopominuto bude i zlepšení účinnosti využití vody ve stavbách
i distribučních sítích.
• Identifikace hlavních finančních, technologických, organizačních a společenských barier pro
inovace v oblasti hospodaření s vodními zdroji a cesty k jejich překonání.
• Posouzení cest ke zlepšení správy včetně administrativního uspořádání a možnosti ke snížení administrativní zátěže. Dále schopnost reagovat a čelit novým výzvám, jako je adaptace
na změnu klimatu.
• Možnosti pro zlepšení kvality znalostní základny nutné pro tvorbu vodohospodářské politiky EU. Ta by mohla zahrnovat zdokonalení statistické informace o tlacích, které vyvíjí ekonomická aktivita na vodní zdroje, vyšší využití satelitů a pozorování pomocí GMES (Global
Monitoring Environmental System) k monitorování stavu a tlaků na vodní zdroje, rozšíření
informačního systému o vodních zdrojích (WISE) o politicky relevantní indikátory, vypracování harmonogramu pro výzkum vodních zdrojů v příštím rámcovém programu výzkumu
a inovací.
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Evropský klastr pro vodu ACQUEAU - EUREKA Cluster for Water
www.acqueau.eu, www.eurekanetwork.org
EUREKA je mezivládní organizací pro tržně motivovaný průmyslový výzkum a vývoj. Je to
decentralizovaná síť podporující koordinaci národního financování inovací s cílem posílení
produktivity a konkurenceschopnosti evropského průmyslu od roku 1985. 7 klastrů EUREKY
představuje dlouhodobá strategicky významná partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Většina evropských vedoucích firem se podílí na jejich činnosti při vývoji technologií klíčového
významu. ACQUEAU je klastrem, který se věnuje financování inovací ve vodním sektoru, propojuje více než 20 zemí a 100 firem v Evropě i mimo ni s cílem rozvoje inovačních projektů v oblasti rozvoje technologií. Její program ACQUEAU Blue Book cílí na devět technologických okruhů,
včetně „Voda v průmyslu“ a „Čištění odpadních vod“. Působí jako prostředník mezi účastníky
projektu a financujícími místy.
Udělení štítku EUREKA je podmíněno rozsáhlým technickým vyhodnocením projektu, které je mezinárodně respektováno a stvrzuje jeho inovační potenciál, úspěch na trhu, finanční
schůdnost a dobrou návratnost investice. To je výhodou při jednání s finančními, technickými
a obchodními partnery.
Evropské inovační partnerství pro vodu/European Innovation Partnership Water (EIP Water)
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm
Je vhodným mechanismem pro realizaci záměru Blueprintu. Jeho ustavení proběh z iniciativy Evropské komise v letech 2011-2013. Hlavní směry činnosti, priority, struktura a vazby na
Evropskou komisi jsou ilustrovány na Obr. 3, Obr. 4. Strategickým záměrem EIP Water je prosadit Evropu jako světového leadera v oblasti technologií vody a zásobování vodou podporou inovací, tvorbou nových tržních příležitostí a zajištěním udržitelného a efektivního využívání vody.
Inovace je považována za prostředek tvorby odpovídající evropské vodohospodářské politiky na úrovni rozvoje oboru. Hlavní cíle jsou:
• nalézt inovační řešení k mnoha výzvám, kterým Evropa (a svět) v oblasti kvality a objemu
vody čelí. Tyto výzvy jsou hnací silou interakcí mezi politikou a inovacemi,

Obr. 3. Hlavní směry činnosti a priority Evropského inovačního partnerství pro vodu
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Obr. 4. Struktura Evropského inovačního partnerství pro vodu, vazby na Evropskou komisi

• urychlením inovací vytvořit globální vůdčí pozici pro evropské technologie vody a servisní
služby v souladu se záměry strategie EVROPA 2020,
• mobilizací všech relevantních hráčů EU na národní a regionální úrovni odstranit všechny
regulační a tržní bariéry,
• podpořit integraci různých politických a finančních nástrojů a zvýšit poptávku po inovacích
napříč všemi sektory a odběrateli vody.
Management průmyslových vod je jedním z hlavních směrů, představuje v současnosti přibližně třetinu podnětů v plánu činnosti EIP Water.
Předmětem zájmu jsou také horizontální témata jako vztah mezi vodou a energií. Těžiště činnosti spočívá v jejích akčních skupinách, které umožní řešitelům z výzkumu, průmyslu
a podnikání zohlednit technologické, finanční, organizační a manažerské perspektivy (partnerství a symbióza) a praktická ověření řešení. Výstupy a zkušenosti získané inovačními centry pomohou navrhnout opatření pro vyvolání poptávky, která může nastartovat inovaci ve vodním
hospodářství, identifikovat a pojmenovat technologické, ekonomické a regulativní bariéry.
K zajištění optimální výměny zkušeností mezi akčními skupinami a podpoře vzájemné stimulace mezi nimi byla konstituována informační síť (marketplace). Informační síť má také zajistit,
že přístup založený na managementu povodí, který je dosud logickým základem vodohospodářské politiky v Evropě bude při formulaci řešení respektován i nadále.
Společná programová iniciativa Voda /Joint Programming Initiative Water (JPI Water)
www.waterjpi.eu
Zaměření této iniciativy vystihuje podtext „Výzvy pro vodu v měnícím se světě“. Dosažení
udržitelných vodních systémů pro udržitelnou ekonomiku v Evropě i mimo ni. Jako taková je
jedna z programových zastřešujících iniciativ, které jsou odezvou na specifické výzvy identifikované v ekonomické, ekologické, celospolečenské a technické na vrcholové úrovni. Ty mají vztah
i k sektoru vod. Zdůrazňuje nutnost zvýšené koordinace v evropském výzkumném, vývojovém
a inovačním prostoru a oslovuje takové problémy jako účast jednotlivých uživatelů, dosažení
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cílů pomocí koordinovaného využití finančních zdrojů a pokrok v integraci agend a aktivit výzkumu, vývoje a inovací.
Zadání pro výzkum jsou promítnuta do pěti os:
• udržení ekonomické udržitelnosti,
• rozvoj bezpečných vodních systémů pro obyvatelstvo,
• podpora konkurenceschopnosti pro průmysl vodního sektoru,
• implementace bio-ekonomiky inteligentní v nárocích na vodu,
• odstranění deficitu ve vodním cyklu.
Velmi podrobně zpracovaná a poučná je její strategická výzkumná agenda – viz (2.35).
Evropská agentura pro životní prostředí /European Environment Agency (EEA)
http://www.eea.europa.eu/about-us
je jednou z agentur Evropské unie. Jejím úkolem je přinášet kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Je jedním ze stěžejních zdrojů informací pro všechny, kdo se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale
také pro širokou veřejnost. V současnosti má agentura EEA 32 členských zemí.
Nařízení, kterým se zřizuje agentura EEA, bylo Evropskou unií přijato v roce 1990. V platnost
vstoupilo koncem roku 1993, okamžitě poté, co se rozhodlo, že sídlem agentury bude Kodaň.
Prakticky se začalo pracovat v roce 1994. Uvedeným nařízením byla zřízena také Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet).
Síť evropských regionů pro výzkum a inovace/ European Regions Research and Innovation
Network (ERRIN)
http://www.errin.eu/
ERRIN je dynamická síť, do které v současnosti je zapojeno více než 90 evropských regionů
a jejich bruselských zastoupení. Tato síť usnadňuje výměnu znalostí, společné akce a partnerství v projektech pro své účastníky s cílem posílit jejich výzkumné a inovační kapacity. Rovněž usiluje o ovlivňování politiky EU tak, aby lépe odpovídaly potřebám evropských regionů
a s tímto cílem se zapojuje do dialogu s institucemi EU. Její členové se pravidelně setkávají
v tematických pracovních skupinách a na klíčových akcích k výměně informací a know-how
o financování v EU a příležitostech pro projekty, prezentaci dobré regionální praxe, zakládání
mezinárodních konsorcií a vývoji společných projektů. Jedna ze 14 pracovních skupin se věnuje
i vodnímu sektoru, mj. vodě v průmyslových regionech – např. Lombardie. Z ČR je v současné
době účastníkem pouze Jihomoravský region.
Zpracovatelský průmysl s efektivním využitím zdrojů/-Sustainable Process Industries Resources Efficient (SPIRE)
www.spire2030.eu
Tento program představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) věnující se
inovacím v účinnosti využití surovin a zdrojů – financí, vody a energie. Pro ty je ve zpracovatelském procesu značný prostor. Jejím cílem je vyvinout technologie a řešení pro jednotlivé články
procesu jako nezbytnost pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti Evropy v konkurenceschopnosti, ekologii a zaměstnanosti.
Program je odpovědí na tři základní výzvy pro Evropu:
• nutnost dosáhnout růstu a zvýšit konkurenceschopnost Evropy na globálním trhu,
• potřebu omladit evropský zpracovatelský průmysl, který je základem evropské ekonomiky,
pokud jde o obrat, zaměstnanost a generování technologií pro všechny průmyslové sektory,
• za imperativ považovat snížení náročnosti průmyslových aktivit na suroviny, energii a dopad
na ŽP napříč průmyslovými odvětvími a hranicemi.
K jeho rozvoji přispělo prostřednictvím technologických platforem a asociací průmyslu osm
odvětví, zahrnujících velké i malé firmy. Společným úsilím zpracovaly cestovní mapu, která by
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měla pomoci zajistit správné inovační projekty v EU a dosáhnout optimální efekty v letech
2014–2020.
SPIRE je jedním z prvních projektů PPP, jehož hnací silou by měly být inovace. Ty považuje více než dosud za určující pro naplnění účelu iniciativy inteligentního, udržitelného rozvoje
(SSS) i národních programů rozvoje.
Vzájemné vztahy mezi různými aktivitami a rozdíly v jejich financování ilustruje schéma
v Obr. 5.

Obr. 5. Schematické znázornění vztahů mezi charakterem různých programů (výzkum –inovace – osa X) a finančními zdroji (veřejné – soukromé – osa Y) (2.35)
Světová podnikatelské rada pro udržitelný rozvoj – The World Business Council for Sustainable Development – WBCSD
http://www.wbcsd.org/
WBCSD je celosvětová asociace, která v současné době sdružuje vice než 200 nejdůležitějších firem na všech kontinentech. Členství ve WBCSD je výběrové a členem se lze stát výhradně
na pozvání Rady. Zvány jsou významné podnikatelské organizace, které se zaváží k dodržování
zásad udržitelného rozvoje a k jejich propagování a účinnému prosazování. Hnacím motorem
WBCSD je osobní angažovanost generálních ředitelů (CEO) členských společností, kteří zároveň
působí jako členové Rady. Oni jsou vlivnými obhájci politických pozic WBCSD, a předsedy pracovních skupin. A zejména, samozřejmě, také zajišťují implementaci udržitelných postupů řízení
v rámci svých vlastních firem. Mezi členy WBCSD jsou dobře známé společnosti a jejich světové
pobočky, jako např. General Motors, Du Pont, 3M, Nestlé, Opel Group, Chevrolet, Cadillac,
Coca Cola, Sony, BP a Royal Dutch Shell, Monsanto atd.
WBCSD definovala 10 zásad udržitelného rozvoje:
• Obchod je dobrý pro udržitelný rozvoj a udržitelný rozvoj je zpětně dobrý pro obchod.
• Business nemůže uspět ve společnostech v případě, že společnosti, které je obklopují, nefungují. Vlády a podniky proto musí vytvářet partnerství podporující funkční základní společenské služby, jako je dostatek energie, vody, zdravotní péče a infrastruktury.
• Chudoba je hlavní nepřítel stabilní společnosti. Chudoba vytváří politickou a ekonomickou
nestabilitu, velkou hrozbu pro podnikání a udržitelný rozvoj. Úspěšné podniky mohou zlepšovat životní úroveň a eliminovat chudobu.
• Přístup na trhy pro všechny podporuje trvale udržitelný rozvoj. Udržitelný rozvoj lze nejlépe
dosáhnout prostřednictvím otevřených, transparentních a konkurenceschopných světových
trhů.
• Řádná správa věcí veřejných je nezbytnou podmínkou podnikání.
• Odpovědnost, etika, transparentnost, sociální a environmentální odpovědnost a důvěra
jsou základními předpoklady úspěšného podnikání a udržitelného rozvoje.
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Inovace a technologický rozvoj jsou klíčové pro udržitelný rozvoj.
Eco-účinnosti – méně znamená více – je jádrem přístupu k podnikání, nezbytného pro udržitelný rozvoj.
• Ekosystémy v rovnováze – předpoklad pro podnikání. Podnikání nemůže fungovat, pokud
ekosystémy a služby, které poskytují, jako je voda, biologická rozmanitost, potravin, vláken
a klimatu, jsou degradovány.
• Spolupráce namísto konfrontace. Výzvy udržitelného rozvoje jsou obrovské a vyžadují harmonickou spolupráci všech zúčastněných stran – vlády, podnikatelů, občanské společnosti
a mezinárodních organizací. Konfrontace generuje ohrožení udržitelného rozvoje, zatím co
spolupráce a kreativní partnerství podporují trvale udržitelný rozvoj.
WBCSD vyvinula řadu nástrojů, metodik a zásad, které mají za cíl podpořit cestu udržitelnosti členských firem, lze je najít v WBCSD Tool Boxu – pro oblast vod v Global Water Tool Box.
Metodiky popsané v Global Water Tool Box jsou k dispozici zdarma a jsou snadno použitelným
nástrojem pro společnosti a organizace, které si chtějí zmapovat jejich spotřebu vody a posouzení rizik ve vztahu k jejich podnikatelským aktivitám. Jeden z těchto nástrojů například
umožňuje posoudit relativní rizika vody v portfoliu společnosti s cílem upřednostňovat akce
s vysokým potenciálem udržitelnosti a:
• Může být použit v kombinaci s dalšími nástroji pro rozhodování pomoci, jako je interní nástroj firemního sledování údajů o životním prostředí
• Umožňuje efektivní komunikaci s interními i externími zainteresovanými stranami
• Pomáhá se zpracováním dlouhodobé vodohospodářské strategie a může být použit jako
strategický nástroj při hodnocení vývoje nového projektu
Lze odpovědět např. na otázky:
• Která z míst podnikání jsou v oblastech s nedostatkem vody? Která místa jsou nejvíce ohrožena?
• Jaká část produkce je generována z nejvíce ohrožených míst?
• Kolik zaměstnanců žije v zemích, které nemají přístup k vodě a hygienickým zařízením lepší?
• Kteří z dodavatelů mohou mít problémy s vodou v roce 2050?
Ceres Aqua Gauge: Rámec vodního hospodářství pro 21. století – je jedním z mnoha nástrojů
vyvinutých s účastí WBCSD, byl zahájen v roce 2011, je výsledkem spolupráce mezi WBCSD,
Ceres, Irbaris a IRRC. Ceres Aqua Gauge poskytuje pevný rámec a metodiku pro profesionály
zabývající se podnikovým udržitelným hospodařením vodou a je novým přístupem k posuzování
řízení firemních rizik vody. Informace, které poskytuje Ceres Aqua Gauge mohou využít:
• Firmy s výrobami náročnými na spotřebu vody, které hodlají zapojit investory a vyvinout
strategie šetřící vodu.
• Správci portfolií a analytiků, ke zmírnění potenciálních rizika jejich akciových portfolií.
• Specialisté oblasti správy a řízení penzijních fondů a ekonomického managementu firem,
které mají zájem o zapojení do portfoliové společnosti o tom, jaká jsou rizika a jaké příležitostí související s vodou.
• Investiční poradci, poskytující služby pro vlastníky majetku, kteří se snaží začlenit úvahy
o riziku faktoru voda a jiných rizik udržitelnosti ale také příležitostí do svých investičních
strategií.
• Finanční poskytovatelé dat, jejichž zájmem je poskytovat svým klientům komplexnější nástroje pro analýzu týkající se podnikového hospodaření s vodními riziky a příležitostmi.
•
•

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj – CBCSD je členem Světové podnikatelské
rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD)
http://cbcsd.webnode.cz/
CBCSD byla založena v roce 2012 jako 64. regionální pobočka Světové Rady a její cíle jsou
totožné s výše uvedenými cíli WBCSD. Mezi zakládajícími členy jsou např. KPMG, pwc, Vítkovice
steel, Škoda-energo atd. Asociace pro vodu v krajině ČR je v CBCSD aktivním podporovatelem
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a zakladatelem a řídícím elementem jednoho z 11 trvalých pracovních týmů CBCSD – Pracovní
skupiny Vodní hospodářství.
CBCSD je iniciátorem a zpracovatelem konkrétních projektů, využitelných pro český byznys,
spolupracoval ale také např. na realizaci programu Zeleného klimatického fondu OSN a programu „Východního partnerství“, jehož přispěvatelem je i ČR, apod. To otevírá nové možnosti
účasti českého průmyslu na mezinárodní spolupráci. V rámci širokého institučního zakotvení
Rady spolupracuje CBCSD s četnými organizacemi a institucemi státní správy a samosprávy,
včetně některých ministerstev, Senátem Parlamentu ČR, Svazem měst a obcí, asociacemi a dalšími partnerskými organizacemi. CBCSD je trvale zastoupena v Radě vlády pro udržitelný rozvoj.
International Water Association – IWA
www.iwahq.org
International Water Association (IWA) je samosprávná celosvětová nezisková organizace,
která si klade za cíl pokrýt všechny aspekty koloběhu vody. Má sídlo v Londýně, globální sekretariát sídla v Haagu a kanceláře v Pekingu, Bukurešti, Nairobi, Singapuru a Washingtonu DC.
Posláním skupiny je sloužit jako celosvětová síť pro odborníky v oblasti vody a podporovat
vývoj standardů a postupů nejlepší praxe v oblasti udržitelného hospodaření s vodou. Má asi
10.000 individuálních a 500 firemních členů v přibližně 80 zemích.
IWA hostí každoročně více než 40 odborných konferencí a seminářů na různé aspekty hospodaření s vodou. Mezi každoroční akce, které koordinuje IWA, patří World Water Monitoring
Day, který si klade za cíl vybudovat povědomí veřejnosti a zapojení v oblasti ochrany vodních
zdrojů po celém světě.
IWA Publishing, plně vlastněná dceřiná společnost International Water Association (IWA),
poskytuje informační služby týkající se všech aspektů vody, odpadních vod a související oblasti
životního prostředí.
Program zahrnuje publikování Water21 (časopisu pro členy IWA) a širokou škálu časopisů,
knih, výzkumných zpráv, příruček osvědčené nejlepší praxe a služby on line.
Mezi tyto časopisy patří:
Vodní zdroje a průmysl/ Water Resources and Industry
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22123717
www.iwapublishing.com
Je to specializovaný čtvrtletník, vydávaný od roku 2013 ve spojení s International Water Association (Mezinárodní asociací pro vody) IWA s cílem překlenout existující mezeru pokud jde
o roli průmyslu ve využívání a managementu vodních zdrojů.
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2 NÁSTIN PROBLEMATIKY
2.1 VODA V PRŮMYSLU – CELOSVĚTOVÝ POHLED
Světové zásoby vodních zdrojů představují cca 500 mil. km3 vody, pouze 2,5 % z nich je
sladkovodních zdrojů, 97,5 % slaných vod. Z relativně malého podílu sladké vody jsou téměř
2/3 uzavřeny v ledovcích a polárním ledu. Jezera, řeky a mokřady představují méně než 0,4 %,
značná část je obtížně dostupná – Obr. 6, Obr. 7. Využívání fosilních podzemních zdrojů vody je
spojeno se stále vyšší spotřebou energie na jejich čerpání, stejně tak odsolování mořské vody.
Současně změna klimatu a globální oteplování je spojeno s rostoucími ztrátami vody důsledkem evaporace a evapotranspirace, značnou proměnlivostí srážek a jejich ztíženým využitím
k doplňování zdrojů sladké vody v důsledku střídání záplav a sucha. Všechny tyto faktory ovlivňují výhled hospodaření s vodními zdroji a rostoucí soutěžení mezi potřebami různých sektorů
– průmyslu, zemědělství, bydlení. Proto je nutné respektovat dopad změn i pro průmysl a hledat možnosti jak zajistit jeho budoucí udržitelnost ve vztahu k vodním zdrojům. Tu ale nelze
redukovat pouze na zajištění množství, ale současně i přijatelné jakosti. Ta se pochopitelně
pro konkrétní odvětví a aplikace může výrazně lišit případ od případu. Ve světovém měřítku
se na spotřebě vody se 70–90 % podílí sektor zemědělství – Obr. 8, Obr. 9. Podíl průmyslu je
vyšší v oblasti Východní Asie/Pacifik důsledkem rychlého často neudržitelného průmyslového
růstu v posledních letech, s podílem na HDP téměř 50 % (2.13). Naopak v subsaharské Africe
vysoký podíl spotřeby vody připadající na průmysl neodpovídá silnému průmyslovému sektoru, ale malým zásobám vody a specifiku zemědělství, které je převážně závislé na dešťových
srážkách. Za období 1950–2000 stoupl objem vody dodávané světovému průmyslu z 200 km3/
rok na téměř 800 km3/rok (2.13). Ve stejném období však vlastní spotřebovaná voda průmyslem vzrostla z 20 na 100 km3/rok – Obr. 11. Vztah mezi dodávkou vody do průmyslu a růstem
průmyslu není lineární, technologický pokrok přináší současně úspory vody v průmyslu. Objem
vody dodávané do průmyslu má pomalejší dynamiku růstu než nárůst vlastní spotřeby vody
v průmyslu. Účely využití vody v průmyslu jsou zřejmé z tabulky:

Tab. 1. Účely využití vody v průmyslu
Účel využití vody					
produkt, reakční složka				
rozpouštědlo, absorbent				
praní, absorpce					
(energie), doprava					
čištění a proplachování				
Účel využití vody
chlazení		
napájení kotlů		
promývání, mytí
výrobní proces		

Spotřeba vody		
velká				
velká				
poměrně malá			
poměrně malá			

Příklad
výroba nápojů, hydrolýza
vypírka plynů, nálevy, lázně
konečné úpravy textilu
chlazení, hydrotransport, cukrovary
čištění aparatur, potrubí a mechanismů
Kvalita odpadní vody
nízké znečištění
nízké znečištění
vysoké znečištění
vysoké znečištění
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Obr. 6. Struktura světových zásob vody (World Water Development Report 2003)

Obr. 7. Odhadované celkové a dostupné vodní zdroje v jednotlivých kontinentech (2.22)
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Obr. 8. Využití vody v různých oblastech světa podle sektorů (2.22).

Obr. 9. Odhad využití vody celkově, v průmyslu a dalších sektorech 1900–2000 (2.13)
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Voda spotřebovaná v průmyslu (viz Obr. 1) zahrnuje vodu odpařenou, vodu obsaženou
v produkci, vedlejších produktech nebo vznikajících pevných odpadech. Platí přitom bilanční
rovnice:
W=C+E
kde
W
je voda odebíraná průmyslem,
C
voda spotřebovaná v průmyslu,
E
odpadní voda
kde příslušné veličiny jsou vyjádřeny konsistentně v hmotnostních jednotkách.
Voda může být tedy využita jako surovina, chladicí či promývací činidlo. Existuje mnoho
procesů, s vysokými požadavky na jakost vody a tím i předúpravu vstupní vody. Na druhé straně, pokud voda přichází do přímého styku s jakýmikoliv přísadami nebo chemikáliemi, dochází
k výrazným změnám její jakosti. Před jejím opětovným použitím nebo konečným vypouštěním musí být aplikovány různé postupy zpracování. Většina výrobních procesů dodržuje přísné
technologické požadavky vztahující se i na vodu. Geografická poloha konkrétního průmyslového závodu může být určující pro intenzitu nároků na dodávku i spotřebu vody (např. v teplých
krajích je mnohem vyšší potřeba chladicí vody, zejména v létě).
Spotřeba vody je faktorem vstupujícím do prvotní kalkulace ceny zboží. Její cena se mění od
země k zemi, od regionu k regionu. Existují významné nákladové položky, související s vodou:
čerpání a předúprava, úprava pro výrobní proces, čištění odpadních vod, energie a nároky na
obsah vody v surovinách a produktech. Rozdíly mezi vybranými teritorii pokud jde o význam
vody pro průmysl odráží Obr. 10. Porovnání využití vody v průmyslu pro svět jako celek, Evropu
a Asii ve stejném období ilustrují Obr. 11, 12.
Postupný vzestup v celosvětové spotřebě vody v průmyslu dokládá trvalý vzestup průmyslové produkce. Je ale zřejmé, že přes tento vzestup od roku 1980 celosvětový odběr vody
průmyslem roste pomaleji než před rokem 1980. To se promítá ještě výrazněji do obdobného
porovnání zmíněných teritorií. Odběr vody evropským průmyslem skutečně od roku 1980 klesá při trvalé rostoucí průmyslové výrobě. Lze to vysvětlit silným důrazem na životní prostředí.
Nicméně rozdíl mezi odběrem a spotřebou je stále značný (přibližně 160 km3/rok), což představuje objem odpadních vod vypouštěných průmyslem. Tento objem vytváří současně i prostor
a výzvu pro nové technologie a optimální management vody v průmyslu. V oblasti Asie byl růst
odběru vody průmyslem rychlý až do roku 1990, od té doby roste pomaleji, přes pokračující
vysoký růst objemu průmyslové produkce. Intenzita využívání vody v průmyslu tedy vzrůstá
(i když v Asii pomaleji). Pokroku se dosahuje nejčastěji v zemích chudých na vodní zdroje, při
koordinaci opatření na politické, správní i podnikové úrovni. Jiný pohled na možná zlepšení
v hospodaření vodou v průmyslu na úrovni jednotlivých zemí vychází na porovnání hodnot indikátoru přidané hodnoty v průmyslu (IVA) vztažené k objemu odběru vody průmyslem, vyjádřeného USD/m3. Tato „produktivita vody v průmyslu“ zjednodušeně charakterizuje ekonomické
zhodnocení spotřebovaných vodních zdrojů průmyslem v různých zemích, viz Tab. 2.
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Obr. 10. Skutečné nároky na hlavu v různých sektorech a kontinentech (2.5)

Obr. 11. Produktivita využití vody v zemědělství a v průmyslu v Číně (2.5)
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Obr. 12. Odběr a spotřeba vody v průmyslu svět, Evropa, Asie v období 1950–2006 (2.13)
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Tab. 2. Ekonomické zhodnocení vodních zdrojů ve světovém průmyslu (2.29)
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2.2 VODA V PRŮMYSLU EU
Průmysl generuje v průměru EU kolem 22 % celkového HDP. V některých nových členských
státech však tento podíl dosahuje 30 až 40 % (2.13). Největšími odběrateli vody jsou zde průmyslová odvětví:
• metalurgie,
• chemický / farmaceutický průmysl,
• výroba papíru a celulózy,
• energetika,
• ropa / plyn,
• textilní a kožedělný průmysl,
• potravinářský průmysl.
Tato průmyslová odvětví však mají velký ekonomický význam. Jejich roční obrat činí více
než 1500 mld. €, investice v nich více než 15 mld. € ročně a kontrolují přibližně 30 % světové
průmyslové výroby. Jejich význam pro zaměstnanost v EU je značný, zahrnují více než 200 000
podniků (z toho 90 % představují malé a střední podniky) s více než 7,5 miliony zaměstnanců.
Odpovědní činitelé EU věnují řadu let pozornost i faktu, že užití vody znamená současně také
významnou spotřebu energie (3.11). Rostoucí cena energetických zdrojů v celosvětovém měřítku bude také v tomto ohledu vyžadovat přehodnocení průmyslového využití vody. Propojení
voda–energie je podrobněji pojednáno v kapitole 5.
Konkrétní význam a užití vody pro jednotlivá uvedená odvětví je zmíněn v následujícím textu.
Papír a celulóza
V tomto průmyslovém odvětví je voda převážně využívána jako transportní/nosné/ředící
medium pro vlákninu. Hlavní operace spojené s vodou jsou praní, filtrace, bělení a tvarování.
Ačkoliv je v tomto odvětví hodně vody recyklováno, náklady spojené s vodou jsou stále značně
vysoké. Celková spotřeba odvětví v Evropě je asi 2000 mil. m3 za rok. Náklady spojené s vodou
představují asi 1–2% celkových výrobních nákladů, s energií 3–10 %, aditiva 5–10 %, vláknina
4–8 %. Vliv vody na kvalitu produkce je obtížné posoudit, celkově je samozřejmě značný.
Textil
Odvětví textilu a látek sestává z různých segmentů. Voda je nejvíce užívána ve fázi finální
úpravy textilu, která produktům dává jejich konečné fyzikální, vizuální a estetické vlastnosti.
Voda je hlavně užívána jako reakční prostředí (barvení, finální úprava), dále pro praní/ proplachování, ohřev a chlazení. Vývoj směrem k „inteligentním textiliím“ vyžaduje do budoucna
vysokou kvalitu vody
Potraviny
V potravinářském odvětví jsou užívány značné objemy vody pro různé činnosti, konkrétně
praní/proplachování, reakční prostředí, čištění zařízení a přestup tepla. Voda je využívána také
jako surovina (např. součást produktu). Vzhledem k velmi přísným hygienickým normám je kvalita vody důležitá pro zajištění jakosti a bezpečnosti produktu. Velká pozornost je věnována
dobré jakosti vstupní vody. Dosud se vyžaduje pouze voda v kvalitě pitné vody. Dochází však
k průběžně se zpřísňujícím požadavkům na kvalitu vody pro výrobu potravin v legislativě EU.
Podle nařízení Evropského parlamentu EC 853/2004 (4.23) např. dosud postačuje, když příslušný odpovědný orgán souhlasí s tím, že „kvalita vody nemůže ovlivnit zdravotní nezávadnost
potraviny v její finální formě“. Hlavní pozornost je přitom věnována mikrobiologickému složení
vody. Ostatními kritickými složkami ve vodním systému jsou čisticí prostředky, pesticidy, barviva a aromatizující složky. Pokud jde o náklady na vodu, jsou to kromě nákladů na její úpravu
také ztráty spojené s ohřevem a chlazením.
26

Kůže
Kožedělná výroba zahrnuje mnoho výrobních kroků, v nichž je značná spotřeba vody, zejména pro napouštění, moření, tříslení, praní – oplachování a barvení. Kožedělný průmysl je
potenciálně zdrojem intenzivního znečištění a náklady na ochranu ŽP, zejména vodních zdrojů,
jsou odhadovány kolem 5% obratu.
Kovoprůmysl
Povrchová úprava kovů zahrnuje mnoho procesů, kovů a chemických látek. Některé z procesů nevyužívají mokrých postupů a nemají vztah k vodním zdrojům. Hlavní mokré procesy jsou
galvanické pokovování, fosfátování, přípravné procesy povrchové úpravy (např. odmaštění),
pasivace nebo moření. Tyto procesy vyžadují značné objemy vody hlavně pro čištění a oplach
i jako „rozpouštědlo“ pro kovy vysrážené na kovových površích. Odpadní vody obsahují tyto
kovy ve vysoké koncentraci. Ostatní polutanty jsou oleje, tuky, barviva, pigmenty, inhibitory
koroze, komplexotvorná činidla a kyanidy. V posledních desetiletích byla věnována značná pozornost snížení dopadu odpadních vod na ŽP. Hlavní pokrok na tomto poli je v separaci a pokročilých postupech zpracování koncentrovaných odpadních proudů, monitorování jakosti lázní,
prodloužení životnosti lázní, snížení únosu kapalin z lázní a jeho recyklaci, aplikaci alternativních
látek s méně toxickými složkami.
Chemický/Farmaceutický průmysl
Chemický průmysl je velmi rozmanitý. Příslušná klasifikace podle dokumentů EU IPPC/BREF
(4.18) rozlišuje jako hlavní odvětví Velkoobjemové organické chemické látky, Velkoobjemové
anorganické chemické látky, Polymery, Organické speciální chemikálie a Anorganické speciální
chemikálie. Některé podniky vyrábějí velké objemy několika málo chemických látek a jiné vyrábějí malé objemy mnoha různých chemických látek. I když celkový sortiment chemických látek
a přípravků vyráběných chemickým průmyslem je značný, počet cest k jejich výrobě je omezený. Voda je podstatná pro většinu chemického průmyslu. Pro specifickou výrobu hlavními
faktory jsou výběr jednotkových procesů a jednotkových operací, volba surovin a aparatur. Ty
určují potřebu a využití vody. Větší podíl vody je využíván v jednotkových operacích. Odpadní
voda je také generována v jednotkových procesech z vody přítomné ve vstupních surovinách,
vody vznikající chemickou reakcí nebo vody jako součásti reakčního prostředí a/nebo media
pro regulaci procesních podmínek. Rozdělení spotřeby vody a výstup polutantů vody podle
jednotkových procesů a jednotkových operací se může značně měnit v závislosti na chemickém
produktu a zvoleném jednotkovém procesu. Voda je dále využívána jako rozpouštědlo, k propírání produktu, čištění zařízení a přestupu tepla (chlazení, ohřev). Rozdělení koncentrace polutantů do proudů odpadních vod není rovnoměrné. Praxe vede k odhadu, že 20 % celkového
objemu odpadních vod obsahuje 80 % zatížení polutanty.
Ropa/Plyn
V těžbě ropy a zemního plynu je vody využívána při vrtání, vystupuje také jako voda z dobývaného ložiska. Kritickými složkami jsou v ní vrtné přísady, soli z dobývaných ložisek, biotoxické
organické látky (polyaromatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky BTX) a někdy vysoké koncentrace biologicky odbouratelných organických látek. Lze očekávat, že v budoucnu budou využívána
stále složitější naleziště a legislativa bude pro vypouštěné vody stále přísnější a tím bude růst
i poptávka po odpovídajících technologiích zpracování odpadních vod. Pokud sektor ropa/plyn
zahrnuje i energetický segment (elektrárna) patří mezi kritické složky i složky z vypírky spalin (soli,
dusík, biologicky neodbouratelné nebo špatně odbouratelné organické látky) a těžké kovy.
Důlní průmysl
Dobývání nerostných surovin, které je většinou spojeno s nutností odvodnění dolu, se provádí dvěma metodami – hlubinným a povrchovým dobýváním. Určitý podíl vody z odvodnění je
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nevratně využíván ve vnitřním okruhu dolu nebo vtlačován zpět do horniny. Většina vody však
odchází do povrchových vod. Odvodňování dolu vždy naruší přírodní rovnováhu vod. V oblasti
podzemních vod může dojít k deformaci depresního kužele podzemních vod. V povrchových
tocích dochází ke změně (obvykle k navýšení průtoku, což v řekách obsahujících komunální
splašky může být i výhodné. Na druhé straně dochází k zasolení sulfáty, kontaminaci těžkými
kovy a přírodními radionuklidy. Technologie k odsolení vod jsou stále neefektivní. Velmi často
se ke snížení vlivu vypouštění slaných vod instalují systémy pro kontrolované dávkování těchto
vod v korelaci s průtokem vody v povrchovém toku. Dosud nebyly vypracovány metody pro
porovnání dopadu důlních vod na ŽP s náklady na instalaci těchto systémů.
Získání spolehlivé informace o využití vody v průmyslu je obtížné. Řada firem sice má dostupné údaje, ale s určením pro vnitřní informaci. To činí jejich využití a interpretaci obtížnými.
Pro mnoho firem a průmyslových odvětví je spolehlivé zásobování čistou vodou k jejich provozu životně důležité. Z tohoto důvodu také rostoucí počet firem zahrnuje do výročních nebo
periodických zpráv informace o vodě. Forma, obsah, kvalita, detaily těchto zpráv se však značně liší. Celkově je důležité zdůraznit, že produktivita využití vody je v různých průmyslových
odvětvích různá. Výroba různých sortimentů vyžaduje velmi odlišné objemy vody. Např. výroba
počítačového čipu vyžaduje 32 litry vody, zatímco výroba automobilu včetně všech jeho částí
vyžaduje 400 000 litrů vody. Důsledkem toho je mj. pro průmyslová odvětví charakteristická,
velmi proměnlivá produktivita. Struktura průmyslu v zemi tím určuje i průměrnou přidanou
hodnotu vztaženou na jednotkové množství vody – viz Tab. 2. Průměrná celková produktivita
vztažená na vodu byla v EU-15 odhadována na 101 USD/m3 (2.12). Příklad porovnání produktivity různých průmyslových odvětví ze Španělska ilustruje Obr. 13.

Obr. 13. Příklad různé produktivity průmyslových sektorů ve vztahu k vodě ve Španělsku (2.12)
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2.3 VODA V PRŮMYSLU ČR (1.4)
V minulosti českého průmyslu byl odběr vody a vypouštění často velmi znečištěné vody
zpět do vodních toků bez jakýchkoliv omezení. Omezené zdroje vody a větší nároky na ochranu
ŽP přinášely postupně změny k lepšímu. K zásadním změnám došlo po roce 1989 v souvislosti
s následující restrukturalizací a privatizaci.
Nejvýznamnějšími odběrateli povrchových vod v ČR jsou průmysl a energetika. Voda je
v průmyslu ČR používána obdobně jako v jiných zemích EU především v nejrůznějších technologických procesech, dále pro potřeby hygienické a dopravní a sportovní. Účelu použití odpovídá
i požadovaná kvalita. Největší množství vody se používá pro chlazení v energetice, velkou potřebu mají provozy chemického průmyslu, hutnictví nebo výroby papíru a celulózy. Povrchové
zdroje zabezpečují většinu odběrů pro průmysl (70–75 %), menší podíl kryjí vlastní podzemní
zdroje (6–9 %) a zbytek dodávají veřejné vodovody. Energetika klade největší nároky na odběry
vody především pro průtočné chlazení tří elektráren Hodonín, Opatovice a Mělník. K nejvýznamnějším odběratelům povrchové vody vedle nich dále patří jaderná elektrárna Temelín,
Kaučuk Kralupy, Severočeské papírny Štětí, Chemopetrol Litvínov, Agrofert Lovosice, Spolana
Neratovice a Třinecké železárny. Vodní toky jako zdroje vody se staly významným faktorem určujícím polohu průmyslových a energetických komplexů. Takovou roli plní především Labe, na
které je vázán jak chemický průmysl, tak energetika. V hlavních průmyslových regionech např.
v Severočeské hnědouhelné pánvi nebo v Ostravské průmyslové aglomeraci jsou vysoké požadavky na vodu pro průmysl řešeny pomocí rozsáhlých vodohospodářských soustav.
Z hlediska historického vývoje odběrů vody pro průmyslovou výrobu a energetiku lze zaznamenat různé vlivy a trendy. Růst průmyslové výroby byl nejdříve doprovázen často nehospodárným zvyšováním odběrů vody. Po citelném zpoplatnění odběrů povrchové vody v roce
1966 se trendy nárůstu odběrů vody podstatně zmírnily. Růst na maximum odběrů pro průmysl a energetiku pokračoval až do poloviny sedmdesátých let (2 885 mil. m3 v roce 1975) pod
vlivem zásobování tří tepelných elektráren s průtočným chlazením. Odběry povrchové vody
pouze pro potřeby tří zmíněných elektráren vystoupily až na 1233 mil. m3 v roce 1976. V následujících létech u těchto elektráren začaly odběry klesat, což ovlivnilo i celkový sestupný trend
odběrů vody v průmyslu a energetice. Jen za období 1960–1980 se snížily v průmyslu a energetice odběry povrchové vody na jednotku výroby průměrně o 44 %. Uvedený poklesový trend
byl způsoben zaváděním úspornějších technologií do průmyslové výroby. Po restrukturalizaci,
privatizaci, hlavně důsledkem útlumu, ale částečné i vlivem modernizace průmyslu po roce
1989 vykázaly doly a hutě např. snížení odběru o 37 % a chemický průmysl o 31 %.
Celkově se odběry povrchové vody pro průmysl snížily na 830 mil. m3 v roce 1990 a pouhých
400 mil. m3 v roce 2004. V současné době již dochází k mírnému nárůstu odběrů, což naznačuje ukončení restrukturalizace a podobnost s trendy průmyslově nejrozvinutějších zemí EU.
Po roce 1989 vykazovaly klesající trend i odběry vody pro potřeby energetiky, které dosáhly
historického minima v roce 2001, kdy klesly k hranici 500 mil. m3. Strmý nárůst odběrů v období
2002–2003 odpovídá postupnému zapojování jaderné elektrárny Temelín do provozu.
Voda použitá v průmyslu a energetice se z větší části vrací zpět do vodních toků. Výpusti
průmyslových odpadních vod tak patří mezi nejvýznamnější bodové zdroje znečištění. Jejich
vliv na kvalitu vody v našich tocích byl velmi negativní především v minulosti, kdy neexistovaly
odpovídající systémy čištění odpadních vod. S postupným omezováním vypouštění průmyslových odpadních vod a zaváděním účinnějších čistírenských technologií se v 70. letech 20. století
začala na rozdíl od komunálních odpadních vod situace v průmyslu mírně zlepšovat.
Na celkovém vypouštěném zpoplatněném znečištění 132 tis. tun BSK5 v roce 1977 činil podíl
průmyslu 56,7 %. O téměř 20 let později v roce 1990 představovalo znečištění průmyslu jen
29,5 % z celkových 146 tis. tun. Tlak na opatření k ochraně vod v průmyslu byl silnější a jeho
materiální a finanční zdroje větší než ve městech a obcích. Rozhodující období pro snížení zátěže toků průmyslovými odpadními vodami nastalo v 90. letech důsledkem již zmíněných faktorů,
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především ale pod vlivem zaváděné environmentální legislativy a aktivit v rámci mezinárodních
programů na ochranu hlavních toků zejména Labe a Odry.
Celkové objemy vypouštěných průmyslových odpadních a důlních vod v roce 1980 se pohybovaly kolem 980 mil. m3, v roce 2004 dosáhly hodnot 400 mil. m3.
Specifickým zdrojem znečištění vodního prostředí v ČR je důlní činnost. Důlní vody jsou
směsí provozních vod a přírodních vod vytékajících z horninového podloží do důlních děl. Za
provozu se důlní vody odčerpávají a dále zpravidla vypouštějí do povrchových vod. Zdrojem
znečištění však mohou být i zatopená důlní díla, která ovlivňují kvalitu podzemní vody a také
aktivní dnové sedimenty v původních recipientech důlních vod, případně též výluhy z hald hlušiny. Důlní vody mají vyšší kyselost (pH 3,5–5,5), vyšší koncentraci železa, manganu a síranů.
Nejvýznamněji jsou důlními vodami ovlivněny vodní toky na Ostravsku. Podíl důlních vod na
celkových průtocích Odry a Olše představuje přibližně 1 %, větší je ovšem podíl na celkovém
znečištění těchto toků.
Mezi obory potravinářského průmyslu se specifickými požadavky na kvalitu vody patří pivovarnictví. Kvalitní voda pro vaření piva musí být měkká bez vyššího obsahu vápníku a hořčíku. Většina pivovarů má proto vlastní zdroje vody a velmi dbá na její kvalitu. Např. Plzeňský
Prazdroj získává nejkvalitnější vodu ze soustavy pěti vlastních studní o hloubce 80–100 metrů.
Pivovar Budvar získává vodu z artézských vrtů o hloubce 300 m z třetihorního podloží budějovické pánve. Z těchto důvodů je výroba značkových piv prakticky nepřenosnou záležitostí.
Odběry vody pro energetiku je třeba hodnotit diferencovaně podle zásadně odlišných systémů v elektrárnách s průtočným chlazením a v elektrárnách s cirkulačním nebo smíšeným chlazením. U elektráren s průtočným chlazením činí průměrná spotřeba vody asi 140 m3 na 1 MW.
U cirkulačního systému chlazení je sice potřeba stejná, ale voda se používá opakovaně, takže
do systému se přivádí asi jen 2 m3 na 1 MW. Do toku se potom navrací 60–70 % odebíraného
množství vody.
Při předpokládaném postupném odstavování elektráren s průtočným chlazením nebo jejich
přechodu na teplárenský provoz by se současná úroveň odběrů pro energetiku mohla snížit do
roku 2015 o 500 m3, přičemž nevratná spotřeba vody by mohla vzrůst v elektrárnách s cirkulačním chlazením o 20–30 %.
Snižování vypouštěného znečištění probíhalo v minulém období u průmyslových zdrojů
úspěšně, pokud jde o klasické parametry. Otázkou je nyní monitorování dalších zátěží, kterým
se dosud nevěnovala nutná pozornost. Dnes již na základě monitoringu specifických organických a bio-organických látek, těžkých kovů v sedimentech a biologických ukazatelů lze tyto
zátěže rozpoznat a lokalizovat, což je předpokladem eliminace zdrojů znečištění. Lze očekávat
potenciální nárůst znečištění z menších průmyslových provozů, z nichž některé jsou napojeny
na komunální systém kanalizace. Vzhledem ke specifikům průmyslových odpadních vod však
nejsou některé složky znečišťování eliminovány městskými čistírnami. Průmyslové areály, zejména skladovací plochy jsou také potenciálními zdroji znečištění, které se může difuzním způsobem šířit do okolního prostředí. Lze očekávat relativní nárůst podílu difuzních zdrojů.
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3 VODNÍ STRES A PRŮMYSL V EU
3.1 VLIV VODNÍHO STRESU NA PRŮMYSL
Vysoký odběr vody pro průmyslovou činnost může vyvolat výrazný tlak na regionální bilanci vody a způsobit nedostatek vody pro ostatní odvětví (zemědělství, domácnosti). Evropská
agentura pro životní prostředí (EEA) používá pro indikaci vodního stresu v daném regionu tzv.
vodní index (WEI) (2.17). WEI je roven celkové spotřebě vody dělené celkovým objemem dostupných vodních zdrojů za 1 rok. Hodnota WEI vyšší než 40 % indikuje nástup vodního stresu,
hodnota WEI vyšší než 60 % indikuje závažný vodní stres a nezbytnost zásahů k dosažení lepšího využití vody. WEI pro některé z nových členských států EU dosahují např. hodnot BG > 50 %,
RO > 40 % , CZ , PL > 20 % a signalizují tak vodní stres a/nebo ohrožení, potenciální boj o vodní
zdroje mezi různými sektory v některých regionech (2.17) . Nové členské státy EU mají poměrně vysoký podíl odběru vody pro průmysl v porovnání s celkovým odběrem vody : Slovenská
republika 56 % , Česká republika 19 %, Rumunsko 12,5 % (2.13). Pokud je ještě zahrnut odběr
vody pro energetiku pak společný odběr dosahuje podílu na celkovém odběru ve státě např.
pro Bulharsko 81 %, v Estonsku 76 % a v Polsku 64 % (2.12).
Kromě soutěžení o kvantitativní dostupnost vody, ovlivňují průmyslové aktivity negativně vodní prostředí ve vodních útvarech důsledkem vypouštění průmyslových odpadních vod. Mnoho
chemických látek, které se nacházejí v přírodních vodních útvarech, má prokazatelně svůj původ
v průmyslu. Některé z nich způsobují nevratné změny vodní flóry a fauny. Mezi hlavní znečišťující látky, jak jsme zčásti již dříve uvedli, patří těžké kovy (metalurgie, těžba nerostných surovin),
rozpuštěné nebo koloidní organické a anorganické látky (papír a celulóza), soli (textilní, těžební
průmysl), mikroorganismy (potravinářství, chemický průmysl), detergenty a látky pro povrchovou
úpravu (textilní, chemický), hormony a biotoxické složky (chemický a farmaceutický). V průběhu
průmyslových aktivit se tyto kontaminující látky akumulují v různě vysokých koncentracích a vyžadují vhodné technologie zpracování a odstranění, neboť některé z nich jsou pro veřejné zdraví
a ekosystémy velmi škodlivé. Vodní stres může tyto negativní dopady dále zesílit. V některých
nových členských zemích EU, vzhledem k obtížné ekonomické situaci v přechodném období, čistírny průmyslových odpadních vod neodpovídaly po technické a provozní stránce zatížení průmyslovou produkcí, tedy účinnost čištění odpadních vod nebyla dostatečná. Výsledná znečištění
vodních zdrojů v některých východoevropských zemích podle údajů v Evropském registru znečišťujících emisí (EPER, http://eper.eea.europa.eu/eper) to potvrzují.

3.2 PREVENCE DOPADU VODNÍHO STRESU NA PRŮMYSL, STAV V EU
V historicky průmyslových zemích za posledních 30 let podíl vody dodávané do průmyslu trvale klesá. Odráží to sestup těžkého průmyslu, který je náročný na spotřebu vody (důlní a hutní
průmysl) i zavádění čistších technologií. Na druhé straně v sektoru energetiky dodávka vody
trvale roste (zejména na chlazení).
Užití vody v různých sektorech v letech 1990–2005 v souhrnu zemí východní Evropy, Kavkazu
a Střední Asie vykázalo silný pokles v odběru vody pro průmysl mezi roky 1990 a 1996 – Obr. 12.
Je to důsledek poklesu průmyslových aktivit v zemích přistupujících k EU během přechodného
období-odhaduje se, že dodávka vody ve většině středoevropských a východoevropských zemích se snížila o 70 % (2.12). Např. pro země EU15 hrubý odhad dodávek vod do průmyslu činí
po odečtení objemu vody využívané ke chlazení v elektrárnách cca 10 % celkových dodávek
vody v Evropě. Velké průmyslové spotřebitele lze nalézt ve Finsku, Francii, Německu, Švédsku,
Španělsku a Italii. V těchto zemích jedno průmyslové odvětví je často odběratelem rozhodujícího podílu vody v průmyslu. Např. průmysl papíru a celulózy ve Finsku a Švédsku (71 % resp.
42 %), chemický průmysl v Německu a Italii (38 % resp. 36 %). Právě opatření na úsporu vody
v těchto sektorech vedou potenciálně k významným úsporám. Současně ale může v některých
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případech poptávka po lepší kvalitě výrobků vyvolat vyšší nároky na spotřebu vody. To se ukázalo zejména v textilním, papírenském a chemickém průmyslu. Dánsko, Irsko a Velká Británie
např. vykazují nárůst průmyslové spotřeby vody v 80. a 90. letech minulého století důsledkem
urychleného vývoje progresivních odvětví průmyslu (2.12).
Tlak na úspory vody v průmyslu časem oslabil mj. i vzhledem ke zmíněné klesající spotřebě
vody v průmyslu během 80. a 90. let minulého století. Např. ve Francii poklesly dodávky vody
do průmyslu z 5107 mil. m3/rok v roce 1985 na 3942 mil. m3/rok v roce 1995. Tento pokles vyvolaly různé faktory:
• změny a restrukturalizace ekonomiky, např. uzavírání dolů a hutí, které byly velkým spotřebitelem vody,
• přísnější kontrola a penalizace znečištění donutily průmysl snížit objem vypouštěných odpadních vod a odběr vody,
• nová legislativa: od roku 1993 jsou např. povinné uzavřené vodní okruhy pro všechny nové
továrny v průmyslu plastů,
• politika jednotlivých průmyslových odvětví směrovaná na snížení nákladů na vodu a prezentace politiky přátelské k životnímu prostředí. Průmysl reaguje na nárůst cen vody citlivěji než
domácnosti,
• dostupnost nových technologií s nižší spotřebou vody, jejich implementace inovativními
a konkurenceschopnými podniky.
Pro porovnání účinnosti využití vody bývá také použit poměr mezi objemem průmyslové výroby a objemem vody využívané v průmyslu ve vybraných státech EU. Tento přístup je obecně
platný, neodráží však souvislosti extrémní proměnlivosti tohoto parametru pro různá průmyslová odvětví, ani dopad využití vody v různých odvětvích na kvalitu odcházející vody. Proto tyto
hodnoty by měly být posuzovány opatrně, více vypovídá indikátor použitý v Tab. 2.
I přes značný rozvoj a zavádění úsporných opatření pro využití vody v průmyslu stále existuje
poměrně vysoký potenciál úspor v průmyslovém sektoru v zemích EU, jak ilustruje Tab. 3
Např. lze uvést Itálii (chemický průmysl) a Německo (chemický a těžební průmysl). Jak již
bylo zmíněno dříve, různá průmyslová odvětví se liší v nárocích na odběr vody, což se odráží
jak ve vývojových trendech odběru v závislosti na vývoji trhu, tak ve vývoji potenciálu úspor.
Ukazuje se, že chemický průmysl byl v EU identifikován jako odvětví s nejvyšším potenciálem
úspor vody – více než 50 % (2.16). Přestože průmysl papíru a celulózy je považován za jedno
z průmyslových odvětví s nejvyššími nároky na vodu, je odhad potenciálních úspor (méně než
30 %) poměrně nízký v porovnání s jinými průmyslovými odvětvími (Obr. 14).

3.3 KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ A STRATEGIE PRŮMYSLU ČELÍCÍ VODNÍMU STRESU

Představu o hodnocení stavu vodního stresu v Evropě poskytuje Obr. 15.
První ze dvou základních strategií v postupu proti dopadu vodního stresu na průmysl souvisí
se zvýšením produktivity vody v průmyslu a může být využita i v argumentaci pro zlepšení
stavu v dostupném objemu i kvalitě vody. Vyšší produktivita odpovídá i vyšší hodnotě vody.
Proto v oblastech chudých na vodu, kde o ni soutěží různí spotřebitelé vodu, pravděpodobně
získá uživatel s vyšší produktivitou.
Druhá strategie spočívá v dlouhodobém úsilí s vizí dosažení nulového objemu odcházející
odpadní vody. Vyžaduje dlouhý čas i prostředky a je schůdná zejména na úrovni podniku nebo
malého území. Reálný postup je kompromisem mezi oběma strategiemi. V kontextu udržitelného využívání vodních zdrojů jako jedné ze současných hlavních iniciativ v oblasti ochrany
životního prostředí byla již v řadě evropských zemí v průmyslu vyvinuta a realizována četná
dílčí opatření a postupy. Jejich důsledkem je dosažení vyšší produktivity vztažené k jednotkové
spotřebě vody. Obr. 14 dokumentuje potenciál úspor vody a podíl navrhovaných dílčích konkrétních opatření z počtu veškerých možných realizovaný do roku 2001 v různých odvětvích
průmyslu v EU.
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Tab. 3. Potenciální úspory vody v různých průmyslových odvětvích a zemích (2.16)

Různé úrovně interakcí člověk-zdroj vedoucí k úsporám vody znázorňuje Obr. 16. Optimalizace průmyslového využití vody s cílem dosažení vyšší produktivity se může ubírat třemi hlavními cestami:
• analýzou stávajících výrobních procesů a potenciálu k úspoře vody,
• snížením průmyslových emisí do vodního prostředí,
• vývojem a aplikací moderních technologií s optimálním využitím vody a odstraněním znečišťujících látek z odpadní vody.
Cílem je zajistit minimálně „přijatelnou jakost vody“ vodního recipientu. Tyto přístupy by
měly rovněž přispět ke zlepšení celkového environmentálního profilu závodu. S ohledem na
velkou různorodost podmínek a procesů v různých odvětvích průmyslu lze pro realizaci dílčích
kroků po těchto cestách využít široký rozsah správních, systémových, organizačních a technických opatření. Mezi ně patří:
• vodní audit,
• změny ve výrobních procesech,
• kvalita vody objektivně vyhovující výrobním procesům,
• recyklace vody a její využití v místě,
• opakované využití vody,
• snížení plýtvání a ztrát,
• změny v chladících technologiích,
• akumulace dešťové vody v místě, která vede automaticky ke snížení dodávek nebo čerpání
vlastních zdrojů,
• implementace klasických nástrojů a metod požívaných v domácnostech, protože část vody
spotřebované v průmyslu je používána pro stejné účely pracovníky v průmyslových provozech,
• aplikace koncepce „virtuálního obchodu s vodou“ ve výrobních produktech,
• politické nástroje a ekonomické iniciativy,
• motivaci k úsporám mohou poskytnout i finanční granty z různých programů místních, národních i mezinárodních programů.
Podrobněji k některým z nich:
Provedení vodního auditu průmyslového závodu nebo výrobního zařízení jasně ukazuje kde
je dodávaná voda využívána, jaká je její spotřeba v každém procesu a kde končí. V auditu by
měl být zohledněn i vstup ze srážek v daném místě a přirozená evaporace, proto je důležitým
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faktorem i topografie místa. Vodní audit umožňuje vypracovat bilanční schéma podniku nebo
výrobního zařízení, návazně identifikovat oblasti, v nichž lze ušetřit vodu, nejvhodnější strategii
a dílčí konkrétní akce, které je nutné podniknout pro snížení poptávky po vodě a pro nárůst
přidané hodnoty z průmyslové činnosti na jednotkový objem vody. V mnoha případech a právě
vzhledem k charakteristikám průmyslových procesů i potenciální úloze plánovaného recyklování a opětovného využití vody, musí vodní audit zohlednit aspekty množství i jakosti vody.
Často je klíčovým impulsem k úsporám bezprostřední nutnost snížit vypouštěné znečištění do
vodního prostředí nebo kanalizace. Motivaci k úsporám mohou poskytnout i finanční granty
z různých programů místních, národních i mezinárodních programů.
Akumulace a možná úprava dešťové vody v místě může být lepší alternativou proti odtoku
někdy kontaminované vody do sběrného systému. Kvalita vody používané ve výrobních procesech je často zbytečně vysoká v porovnání s účelem využití. Příklady lze uvést i v komunálních aplikacích. Možnost využití vody nižší kvality nabízí příležitosti pro její recyklaci. Často lze
až polovinu objemu vody vstupující do průmyslového závodu přímo využít ke chlazení. Naopak
farmaceutický nebo potravinářský průmysl vyžaduje vodu mimořádně vysoké kvality, což klade
nároky na dodatečnou úpravu vstupující vody.
Příkladem změn ve výrobních procesech může být náhrada transportních a čistících vodních
systémů zejména v potravinářském průmyslu pneumatickými nebo mechanickými v oblastech
chudých na vodu.
Recyklování vody v místě je prvotním prostředkem úspory vody v průmyslových aplikacích.
Znamená odběr odpadní vody, která byla jinak vypouštěna a její využití tam, kde je možná horší kvalita, někdy i po předchozí úpravě. Kubický metr využité recyklované vody tedy znamená
úsporu kubického metru odebírané z vodního zdroje. Vodu lze takto využít několikrát. Je-li
např. recyklační poměr 10:1, znamená to úsporu vodního zdroje 9 z 10 kubických metrů.
Zvýšení úspor lze dosáhnout zvýšením recyklačního poměru. Produktivita průmyslové vody
vztažená na vodu (přidaná hodnota/kubický metr odebírané vody) tím výrazně vzroste, protože
pro stejný objem výroby se odebírá podstatně méně vody. Recyklace vody v místě je podřízena
zásadě dodržení objektivně vhodné kvality vody („Fit for Use“). To závisí jak na povaze výrobního procesu, tak na stupni čištění odpadní vody na místě. Nejběžnější využití vody nižší kvality
je v procesech ohřevu, chlazení, hašení, mytí a zavlažování v místě. Při recyklaci vody je nutné
vzít v úvahu náklady na případnou úpravu vody na požadovanou kvalitu i potrubní a čerpací
síť v porovnání s náklady na vstupní vodu z vodního zdroje. Tam kde kvalita vody z místního

Obr. 14. Potenciální úspory vody a podíl realizovaných konkrétních opatření na úsporu vody
v průmyslu EU (2.5)
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Obr. 15. Současný stav ve vodním stresu v EU (2.27,2.33.)
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Obr. 16. Interakce člověk–zdroj na různých úrovních rozhodování s cílem dosažení úspor
vody v průmyslu (2.12)
vodního zdroje klesá nebo její dodávka je důsledkem nedostatku vody v oblasti, sucha nebo
klesající hladiny podzemní vody nespolehlivá se recyklace vody v místě stává stále přitažlivější
alternativou. Recyklaci vody v místě lze považovat za součást managementu průmyslového rizika, protože přispívá ke snížení rizika souvisejícího s nespolehlivostí vodního zdroje. Jako příklad
úspěšné praxe může sloužit výrobce mikročipů Intel, který užívá velké objemy vysoce upravené
vody k oplachu čipů. Spoluprací odborníků z výroby, vývoje, řízení jakosti dosáhla během dvou
let 2002–3 snížení odběru vody především pomocí recyklace vody. Zatímco recyklace vody se
vztahuje k danému místu, opakované využití vody se vztahuje k využití odpadní vody z jiného
místa (se zařazením mezistupně úpravy, pokud je nutný). Opět je nutné respektovat nároky
na požadovanou kvalitu vody, dále proměnlivost v její dostupnosti i kvalitě. Např. průmyslový
podnik muže využívat vyčištěnou odpadní vodu z blízké čistírny splaškových komunálních vod.
Taková voda je např. běžně prodávána obcemi průmyslovým podnikům v mnoha zemích,
např. Austrálii a USA. Nejběžnější využití je opět v chlazení ve výrobních procesech, podnikové
energetice, hašení. Snižuje se tím tlak na vodní zdroje především v ohrožených oblastech.
V průmyslu stavebních hmot lze tuto vodu využít ke snižování prašnosti, výrobě betonových
směsí pro panely aj. Schematicky proces recyklace a opakovaného využití vody v průmyslu ilustrují Obr. 17, 18, 19.
Koncepci obchodu s virtuální vodou lze uplatnit jak u zemědělských a potravinářských produktů, tak průmyslových výrobků. Určitý produkt ztělesňuje objem vody potřebný pro jeho
výrobu. Ten lze vyjádřit jako m3/tunu produktu nebo jako m3/finanční jednotku přidané hodnoty (USD, EUR, CZK). Náhledem na import a export určitého výrobku lze vypočítat virtuální
přítoky nebo odtoky vody v příslušné oblasti. V oblastech chudých na vodu má smysl se zaměřit
na výrobu produktů s výrobním procesem nenáročným na vodu a exportovat pouze produkty
s vysokou produktivitou vztaženou na vodu. Tak lze minimalizovat objem exportované virtuální
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Obr. 17. Potenciál pro opakované využití vody v průmyslovém území (2.5)
vody. Na druhé straně produkty náročné na vodu a produkty s nízkou produktivitou vztaženou
na vodu jako např. hliník a pivo by se měly exportovat do oblastí s nedostatkem vody, protože
tak lze realizovat nepřímý import vody.
Politické nástroje a ekonomické iniciativy mohou podpořit strategie využití vody v průmyslu zaměřené na minimalizaci odběru vody, generování odpadních vod a zvýšení produktivity.
Mohou být interní nebo externí. Interní nástroje zahrnují opatření, která jsou vyžadována pro
kontrolu odběru vody a generování odpadních vod na podnikové úrovni, zmíněná již dříve. Tato
opatření jsou víceméně nezávislá na externích nástrojích. Externí opatření jsou vyžadována na
úrovni průmyslu jako celku, nebo v kontextu místní, regionální nebo národní vodohospodářské
politiky. Obecně je management podniku neovlivňuje, na úrovni podniku však kladou některé
požadavky na management. Povaha a rozsah určitého typu průmyslové činnosti v dané lokalitě
nebo regionu může mít na tyto nástroje významný vliv. produktů, tak průmyslových výrobků.
Mezi externí opatření patří:
• soustřeďování průmyslových podniků v určité lokalitě do průmyslových parků/zón s využitím společného postupu při zpracování odpadních vod a opakovaného využití
vody
• přídělový systém v distribuci vody pro jednotlivé podniky,
• aplikace ekonomických nástrojů jako jsou pokuty, sazby za vodu, podpory, granty.
Národní politika ochrany vodních zdrojů, související s regulací poptávky po vodních zdrojích, je klíčovým faktorem pro recyklaci a opakované využití vody v průmyslu a měla by být
důležitou složkou v národním plánu využití vodních zdrojů. V některých rozvojových zemích
není odběr vody průmyslem ani vypouštění odpadní vody zpoplatněno, zůstává nelimitované
a neregulované. Regulace a zavedení odstupňovaných sazeb za vodu podle odebíraného objemu představují klíčové nástroje vládní politiky. Splnění přísných předpisů a norem může průmysl nutit k zavádění nové technologie se sníženým objemem vypouštěných odpadních vod.
Pokuty za jejich porušení a hrozba uzavření podniku při opakovaném porušení mohou také mít
významný vliv na dosažení vyšší míry recyklace a opakovaného využití vody.
Řada příkladů dobré praxe ve světovém průmyslu ukazuje obecně, že pomocí vhodných pobídek lze dosáhnout i při využití stávajících technologií a postupů 40–90% úspor. Současně však
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Obr. 18. Recyklace a opakované využití vod v průmyslu (2.5)

Obr. 19. Hlavní typy průmyslových odvětví vhodných pro recyklaci a opakované využití vody
(2.5)
musí být tato politika transparentní, proveditelná a vymahatelná. Měla by průmyslu současně
poskytnout i ekonomické pobídky, aby mohl požadavky splnit a snížit odběr vody, např.:
• dotacemi průmyslu při zavádění inovačních environmentálních technologií,
• finanční a poradenskou podporou průmyslu, který financuje relevantní výzkum.
Politika využívající regulace a ekonomických pobídek může výrazně zvýšit produktivitu průmyslu vztaženou k vodě. Často může jít ruku v ruce s politikou pro snížení objemu odpadních
vod a jejich znečištění, která vede ke druhé strategii pro vodu v průmyslu: tj. nulový objem
vypouštěných vod.
Ten znamená klíčový cíl jak pro snížení odběru vody průmyslem, tak snížení znečištění životního prostředí. Veškerá odpadní voda, která by normálně odtékala, je zpracována, recyklována
nebo poskytnuta jiným odběratelům. Aniž bychom zacházeli do detailů, lze zmínit různé technologické postupy napomáhající pohybu tímto směrem:
• vědecké výstupy,
• separace proudů,
• získávání sekundárních surovin z odpadní vody,
• využití odpadní vody v různé formě.
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Snížení objemu odpadní vody odcházející z průmyslu do vodoteče je podstatné pro překlenutí rozdílu mezi odběrem a spotřebou vody zmíněného dříve. Při nulovém objemu vypouštěné odpadní vody by se celková spotřeba průmyslové jednotky rovnala jejímu odběru z vodního
zdroje. V praxi to znamená, že s rostoucí měrou recyklace bude odběr vody postupně klesat až
k tomuto bodu. Pohyb k nulovému objemu vypouštěných odpadních vod lze realizovat na úrovni jednotlivého podniku, na úrovni skupiny podniků sdružených v průmyslovém parku nebo
zóně, nebo na úrovni obce či okresu – Obr. 20. Jako příklad bývá uváděno město St. Petersburg
na Floridě v USA (2.22), situované v zátoce, která je turisticky přitažlivá. Město vybudovalo systém duální recirkulace, v němž veškeré průmyslové a komunální odpadní vody jsou vyčištěny
do vysokého stupně. Znovu získaná voda je pak užívána pro závlahy a chlazení v průmyslu Náhradou pitné vody znovu získanou v mnoha aplikacích město potlačilo potřebu nárůstu odběrů
vody na 20 dalších let. Stejně tak je důležité, že nedochází ke znečišťování pláží a mořského
ekosystému komunálními odpadními vodami. Zavlažování městských parků nebo zemědělské
půdy lze považovat za opakované užití vody, i když většinou vyžaduje pro nedostatek odpadní
vody odběr další vody z vodního zdroje. Část této vody však prosakuje zpět do zdrojů podzemní
vody nebo odtéká do povrchových zdrojů. Závlaha odpadní vodou je technologie, která dočišťuje odpadní vodu a lze ji považovat za dodatečný udržitelný stupeň.
Získávání a využití druhotných surovin z odpadních vod
je odezvou na rostoucí porozumění světa tomu, že průmyslová společnost potřebuje vytváření uzavřených cyklů v užití surovin a zdrojů vůbec. V současnosti užití surovin a dalších
zdrojů jako vody a energie má k výrobě lineární vztah. Těžené nerosty, vyráběné produkty,
generované odpady končí v konečné fázi procesu výroby a užití dříve či později na skládkách.
V současnosti je ochrana životního prostředí převážně v pojetí „od kolébky k hrobu“. S tím
kontrastuje pojetí od „kolébky ke kolébce“, které je spojeno s vizí cyklického využití zdrojů.
Zdroje, které slouží k výrobě, mohou být několikrát opětovně využívány, pokud jsou výrobky
a technologie navrženy tak, že umožňují získání druhotných surovin. Tento přístup usiluje o eliminaci celého pojmu „odpad“ a je mnohem bližší přírodním procesům. Toto pojetí je založeno
spíše na zajišťování služeb než na prodeji výrobků. Příkladem je „leasing chemických produktů“.
Chemické látky zůstávají v odpovědnosti firmy, která je dodává, průmyslový podnik nakupuje služby jako čištění, povrchovou úpravu, odmašťování aj. Tento model sjednocuje iniciativu
zákazníka i dodavatele při snižování potřebného objemu chemických látek. Pro management
vody v průmyslu to znamená, že musí věnovat mnohem více pozornosti tomu, aby se chemická
látka nedostala do odpadních vod a/nebo aby z nich byla účinně separována. Aby bylo možné
získat suroviny z odpadních proudů průmyslového procesu a recyklovat, je nutné, pokud je
to jen možné, tyto proudy oddělit. To může vyžadovat změny nebo modifikace technologie.
Trh výrobků i druhotných surovin může přinést i požadavky na inovativní design výrobků. Pro
management vod je čistým přínosem snížení znečištění vypouštěné vody. Jako příklad může
sloužit výroba sýrů v mlékárenském průmyslu (2.22). Na 1 kg sýra se spotřebuje cca 10 litrů
mléka a odběr 80 litrů vody. Jako vedlejší produkt vzniká téměř 9 litrů syrovátky, která dříve
odcházela s odpadní vodou. Syrovátka obsahuje ve vysoké koncentraci proteiny a mléčný cukr.
Pomocí ultrafiltrace lze získat čistý mléčný cukr, potravinářská aditiva a další produkty, např.
hodnotné nápoje dobře realizovatelné na trhu po obohacení ovocnou příchutí. Přínosem dále
je 12% snížení objemu odpadních vod, redukce znečištění BSK I CHSK řádově několika gramů na
litr, výrazná úspora v nákladech na čištění odpadních vod.
Postup k nulovému objemu odpadních vod vypouštěných do vodního prostředí vede
k tomu, že veškerá voda dodaná do průmyslu musí zůstat v technologickém cyklu s výjimkou
podílu, který odchází odparem a je tak vracen do přírodního vodního cyklu bez znečišťujících
složek. Odběr vody z přírodního vodního cyklu je tak udržován na minimu trvale opakovaným využitím a spotřebou ve výrobcích. Neodchází odpadní vody ani další (pevné) odpady
s obsahem vody, tím je dosaženo budoucí bezpečnosti vodních zdrojů a maximalizace průmyslové produktivity vody současně – Obr. 20, 21.
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Obr. 20. Různé kombinované postupy čištění odpadních vod v průmyslu používaní pro odstranění znečištění před recyklací v průmyslu nebo vypouštěním do recipientu (2.5)
Tento postup klade značný důraz na recyklaci a opakované využití vody. Čím čistší je odpadní voda, tím jednodušší a levnější jsou nezbytné postupy jejího zpracování před recyklací
a opětovným využitím. Často však v rámci podniku ani skupiny podniků nejsou ani zdroje ani
možnosti využití takové vody. Ekonomického zpracování lze dosáhnout při velkém měřítku,
tedy značných objemech odpadních vod. V takové situaci cesta v měřítku obce nebo okresu
vyžaduje vytváření partnerských vztahů a vazeb mezi průmyslem a místní správou i inovativní formy financování.
Splnění atestů pro životní prostředí a certifikace ISO 14001 je pobídkou k revizi využití vody
a identifikaci potenciální úspory vody. V širší Evropě bylo již v roce 2002 certifikováno téměř
24000 firem podle ISO 14001, daleko více než v ostatních oblastech světa. V USA se rovněž
uplatňuje certifikace za účelem šetření vodou v průmyslu. Potenciální úspory vody důsledkem
různých opatření v průmyslu obecně jsou přibližně odhadnuty v následujícím přehledu (2.12):
Opatření						
• Recyklování v uzavřené smyčce				
• Recyklování v uzavřené smyčce s úpravou vody		
• Automatické zavírání ventilů				
• Protiproudé proplachování					
• Inovace distributorů/trysek				
• Opětovné využití mycí vody				
• Čištění „in situ“						
• Snížení provozního tlaku 					
• Snížení zatížení chladících věží				
• Škrabky							
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Procento uspořené vody
90 %
60 %
15 %
40 %
20 %
50 %
60 %
různé
různé
30 %

Příklady realizovaných opatření pro vybraná průmyslová odvětví (2.12) :
Kožedělný průmysl
S využitím membránových technologií lze „uzavřít smyčku“ a umožnit recyklaci až 90 % vody.
Průmysl papíru a celulózy
Jako příklad lze uvést švédskou firmu pro výrobu buničiny, lepenky a dřevěných výrobků,
která v letech 2005–2010 realizovala cíl snížit spotřebu vody ve všech provozech o 15 %, což
odpovídalo 35,5 mil. m3 za rok. Společnost toho dosáhla:
• zvýšením účinnosti čistírny odpadních vod jako předpoklad zvýšení opakovaného využití vody,
• optimalizací spotřeby vody a částečným přepojením z podzemní vody na povrchovou.
Mlékárenství
Obsah vody v mléce je cca 88 %, v sýru např. cca 42 %. Ve výrobě se dále spotřebuje cca
0,8 l vody na 1 l mléka, především ke chlazení a v technologii. Vzniká tak 1,1 l odpadních vod.
V holandském mlékárenském průmyslu se projekt LIFE zaměřil na opakované využití této odpadní vody. Podařilo se dosáhnout snížení spotřeby čerstvé vody o 67 % a snížení produkce
odpadních vod o 32 %, nicméně investiční nároky nedovolují počítat s přijatelnou návratností.
Automobilová doprava
Největší maďarský provozovatel autobusové a nákladní dopravy instaloval novou čistírnu
odpadních vod z mytí automobilů s využitím vysokotlaké horké vody místo detergentů. Čistírna
umožňuje opětovné využití vody z 80 %, s návratností investice cca 1,5 roku.
Elektronika
Příkladem je produkce vrstvených tištěných obvodů, kde je značná spotřeba vody ve výrobě
především k oplachování. Šetřením na statických i protiproudých oplachovacích linkách lze dosáhnout úspor ve spotřebě vody a produkci odpadní vody více než 10 %.
Kovoprůmysl
Jako příklad může sloužit francouzská firma, specializovaná na povrchovou úpravu niklem,
chromem, drahými kovy atd. pro letecký průmysl a šperkaře i výrobu drobných mincí. Problém
vysoce kontaminovaných odpadních vod se rozhodla řešit investicí do systému uzavřeného
okruhu, produkujícího malý objem vysoce kontaminované vody a předává ji k externí likvidaci.
Ke kompensaci ztrát odparem a ztrátami využila systém akumulace srážkové vody. Celkové
investiční náklady cca 700 000 eur mají návratnost 12 až 15 let. Souhrn příkladů dobré praxe je
uveden v Tab. 4a, b.
Souhrnem lze říci, že sektor průmyslu má významný potenciál pro úspory vody. Je zajímavé,
že často hrají důležitou úlohu ve zdůvodnění investic do opatření k úsporám vody i náklady na
stočné (tj. kromě požadavku na parametry vypouštěných odpadních vod, i příslušné poplatky).
• Podle dostupných informací lze očekávat, že 30–40 % průmyslových podniků ve Francii, Velké
Británii a Španělsku již implementovalo opatření pro úsporu vody ve výrobních procesech i administrativě. Není však jasné, že implementovaná opatření využila veškerý dostupný potenciál pro
úspory.
• Tento podíl lze odhadovat s rezervou i pro ostatní členské země EU15, pro zbytek EU je asi nižší.
• Publikace vesměs zdůrazňují významný potenciál úspor vody v průmyslovém sektoru. Většinou informují o úsporách pohybujících se od 15 % k 90 % stávající spotřeby vody v závislosti
na uvažovaném průmyslovém odvětví, individuálním případě nebo kombinaci opatření. Nejčastější je však interval 30–70 %.
• Údaje o konkrétních nákladech a přínosech jsou vzácné, snad proto, že aspekt utajení je pro
průmyslový sektor důležitý.
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Tab. 4 a, b. Příklady dobré praxe úspor vody v evropském průmyslu (2.12)
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3.4 PŘÍPADOVÉ STUDIE A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE K OPTIMÁLNÍMU VYUŽITÍ
VODY V PRŮMYSLU
ECOLOGIC - Institute for International and European Environmental Policy
ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf
Potenciál EU v úsporách vody – EU Water saving potential Final report
ETU/2007/0001r EU Water saving potential (Part 1 – Report) ENV.D.2/ 19. July 2007
Řešitelé:
Autoři:

Ecologic Institute for International and European Environmental Policy
National Technical University of Athens (NTUA) – GR, Universidad de Córdoba – E
ACTeon Innovation
Thomas Dworak, Maria Berglund, Cornelius Laaser (Ecologic) Pierre Strosser, Josselin Roussard, Benoit Grandmougin (ACTeon) Maggie Kossida, Ismini Kyriazopoulou
(NTUA) Julio Berbel, Solveig Kolberg, Juan A. Rodríguez-Díaz, Pilar Montesinos (Universidad de Córdoba)

Studie byla vypracována na objednávku EK jako reakce na jevy sucha a povodní v Evropě,
které se staly celoevropskou realitou. Měla posoudit potenciál existující pro úspory vody
v Evropě napříč různými sektory. Přináší rozsáhlé a komplexní informace i k sektoru průmyslu.
Týká se úspor, které mohou být dosaženy technickými opatřeními bez větších změn v chování lidí nebo struktuře výroby. Zohledňuje i takové nástroje jako je cenová politika, plány pro
případ sucha, štítkování, které mohou podpořit implementaci nástrojů. Přináší rozsáhlý přehled literatury i syntézu poznatků ze studií a zkušeností v Evropě i mimo ni.
Studie odkryla značnou mezeru a nejistotu v odhadech čerpání vodních zdrojů i jejich
spotřeby, technologiích úspor vody i dalších trendech. Poskytuje proto jen řádový odhad
potenciálu úspor. U průmyslu se potenciál úspor technickými opatřeními (změny procesů,
recyklování, opakované využití, využití dešťové vody) pohybuje v EU v intervalu (15–90%)
současné spotřeby, ve světovém měřítku cca 43 %.
AQUASTRESS
(www.aquastress.net)
Integrovaný projekt 6. Rámcového programu FP6-511231,6.3 Global Change and Ecosystem,
December 2008, řešitelé RWTH Aachen D, Universita Krakov PL, Universita Exeter GB, Universita
Sofie BG
Zmenšení vodního stresu prostřednictvím nových přístupů, integrujících manažerské, technické, ekonomické a institucionální nástroje.
Část B-Průmysl
Přístup je demonstrován na dvou případových studiích z demonstračních míst v regionu
důlního průmyslu Przemsza v Polsku a v závodě hutního průmyslu Kremikovci v regionu Iskar
v Bulharsku.
Studie se soustředily na hlavní problémy spojené s managementem vod v těchto lokalitách,
mezi něž patří nehospodárné využití vod v průmyslu a vypouštění nečištěných odpadních vod.
I když návrh řešení pro tyto problémy může být snadný (např. zařízení úsporná na vodu, čištění
odpadních vod), je jejich implementace často obtížná hlavně kvůli ekonomickým omezením.
Demonstrační místa mohou sloužit jako základna pro regiony, které čelí problémům vodního stresu, který je důsledkem rychlé a intenzivní industrializace v rámci ekonomického rozvoje.
Hlavním závěrem je, že úspory v odběru vody a prevence znečištění by se měly stát prioritou pro dosaženo bezpečnosti vodních zdrojů.
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WssTP
www.wsstp.eu
Vymezení aktivit WssTP, zejména Pracovní skupiny pro průmysl, je v Obr. 21.

Obr. 21. Vymezení aktivit Pracovní skupiny pro vodu v průmyslu WssTP (2.33)
Zpráva opakované využití vody – Water Reuse Report (2.33)
http://wsstp.eu/files/2013/11/ExS-Water-Reuse.pdf
Zpráva k problematice opakovaného využití vody, kterou lze považovat za logickou a ucelenou alternativu při překonání překážek souvisejících s nedostatkem vody napříč různými odvětvími i podporou zachování vodních zdrojů a pohotových dodávek vody. To platí především pro
průmysl, kde zpráva je zaměřena na identifikaci potřeb výzkumu, úzkých profilů v implementaci výsledků výzkumu, hlavní příležitosti a přínosy opakovaného využití vody. Jako důležité
vidí selektivní separační technologie pro různé průmyslové vody, energeticky účinné hybridní
membránové technologie pro cílené odstraňování některých složek, řešení problémů zanášení
membrán, zarůstání membrán, zahušťování a zasolené vody jsou nejdůležitější témata. Pro
inovace je důležitá praktická demonstrace nových technologií a kombinací stávajících biologických a fyzikálně-chemických technologií v kaskádovém uspořádání. Dále jsou to techniky pro
modelování a vyhodnocování optimálního využití recyklace ve výrobním procesu od vstupu
surovin do adjustace hotových výrobků. Opakované využití vody propojené blíže s výrobními procesy a pojaté jako integrální součást procesu může přispět k udržitelnosti průmyslu.
Zpráva poukazuje na absenci relevantní legislativy pro opakované využití vody ve značné části
členských států EU (Obr. 27).
Zpráva Voda a ocel – Water and Steel Report (2.34)
http://wsstp.eu/files/2013/11/ExS-Steel.pdf
Tato zpráva publikovaná v červnu 2013 byla vypracována spolu s Evropskou Technologickou
Platformou pro ocel. Vychází z toho, že voda je využívána v každé ocelárně ke všem účelům,
které se v průmyslu vyskytují. Není však jednoduché zodpovědět, jaká je její odpovídající potřeba, protože různé ocelárny se v tomto ohledu výrazně odlišují podle místních podmínek. Jed44

noduchá bilance vstup–výstup neodráží míru opakovaného využití vody v různých procesech.
Přes značný význam vody v tomto odvětví nelze využití vody pro výrobní procesy v ocelářství normovat podobně jako v jiných sektorech průmyslu, protože ocelárny se v tomto ohledu
značně odlišují. Každá konkrétní ocelárna má o potřebě vody vlastní detailní přehled, který je
podkladem pro regulační orgány i pro udělení souhlasu s provozem. Zpráva se soustřeďuje na
návrh témat společného zájmu pro ocelářství i sektor vody, která jsou z pohledu obou kritická
a měla by být zohledněna ve výzkumných programech na úrovni Evropské komise v dalším
období (H2020), Fond výzkumu pro uhlí a ocel aj.). Jsou to např. optimální schéma výrobního procesu pro ocelárny, technika optimálního výběru technologie pro úpravu vody. Nové
pojetí vody jako media pro přenos energie minimalizujícího destrukci energie, regenerace
zdrojů z odpadních vod a kalů, simultánní optimalizace energetických a vodních toků pomocí
„PINCH“ analýzy, využití odpadního tepla pro separační technologie.
Projekt E4Water – Ekonomicky a ekologicky účinné hospodaření s vodou v evropském chemickém průmyslu
http://www.e4water.eu/1294.php
Projekt silně podporovaný evropskými technologickými platformami WssTP a SusChem (Evropská technologická platforma pro udržitelný chemický průmysl) byl navržen v roce 2012.
Probíhá v gesci CEFIC (Evropské rady pro chemický průmysl). Chemický průmysl poskytuje
nejvyšší potenciál pro zvýšení eko-efektivnosti v managementu vod v průmyslu. E4Water
řeší zásadní potřeby – překonat úzké profily a překážky v integrovaném a energeticky efektivním hospodaření s vodou. Hlavním cílem je vyvíjet, testovat a ověřovat nové integrované
přístupy, metodiky a procesní technologie pro účinnější a udržitelné hospodaření s vodou
v chemickém průmyslu s možností aplikace v dalších průmyslových odvětvích. E4water má
spojit ve svých konsorciích velké chemické firmy, přední evropské společnosti v sektoru vod,
inovativní výzkum a technologický rozvoj v ústavech a vysokých školách, které působí v oboru vodního hospodářství. E4Water se zaměřuje na dosažení očekávaného snížení 20–40%
spotřeby vody, 30–70 % v odpadních vodách, 15–40 % spotřeby energie a až 60 % přímého
ekonomického přínosu výrobních provozů v případových studiích. E4Water staví na analýze současného stavu poznání („state-of-the-art“) a nových základních koncepcích VaV. Jejich
realizace, zlepšení, využití a ověření, včetně závazku rychlé průmyslové realizace je jasně inovativní. E4Water realizuje tento přístup vývojem a testováním inovativních materiálů, technologií, zařízení a metod integrovaného hospodaření s vodou. Inovativnost spočívá v otevřenosti
k testování i pro ostatní odvětví. Proto uvažuje šest návrhů průmyslových případových studií
cílených na problémy kritické pro chemický i další procesní průmysl. Zdokonaluje nástroje pro
optimalizaci účinnosti procesu, propojující vodu s výrobními procesy a hledisky eko-účinnosti.
Počítá se šesti demonstračními lokalitami v různých evropských firmách.
AQUAFIT4USE – Bridging innovation 4sustainable industrial water use in Europe
Projekt 7. Rámcového programu EK
Souhrn zprávy: http://www.aquafit4use.eu/userdata/file/Publications/FINAL%20BROCHURE-AquaFit4Use.pdf
AquaFit4 je projektem velkého měřítka, přinášejícím řešení pro udržitelnost vodních
zdrojů pro průmysl. Jeho cílem je snížení závislosti průmyslu na dodávkách pitné vody pro
výrobní procesy. Projekt zaměřený na uzavírání vodního cyklu a získání vody v jakosti splňující požadavky výrobního procesu a produktu, jinými slovy voda „ve formě“ (Fit for Use) pro
čtyři hlavní průmyslová odvětví Chemie, Textil, Papír a celulóza, Potraviny.
Projekt probíhal 4 roky (2008–2012), zúčastnilo se ho 33 účastníci, z toho 11 společností
z šesti zemí (S, BE, D, S, F, SL), 10 výzkumných center a univerzit (NL, DK, S, I, PL, D, SL, BE), 11
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dodavatelů (CZ, PL, NL). Realizoval se ve 12 pilotních případových studiích, s celkovým rozpočtem 14,8 mil EUR.
Soustředil se na:
• řešení ke zlepšení managementu nová řešení pro běžné průmyslové problémy,
• kombinace procesů zpracování vod „na míru“,
• pilotní ověření řešení pro 4 uvedená odvětví,
• řešení a spolupráce mimo rámec projektu,
• zpracování, transfer a šíření poznatků s vysokou přidanou hodnotou, zachycení talentů,
• vědecké výstupy.
Mottem projektu je „Evropa může produkovat vysoce kvalitní produkty a současně zabezpečit vyšší udržitelnost“. Průmysl může přispět k udržitelnosti vodních zdrojů, která je součástí problému, zmírněním vodního stresu a zlepšením ŽP tím, že zefektivnění využití vody
a využije alternativní vodní zdroje. Legislativa, přísné požadavky na vypouštěné odpadní vody,
ceny energie a materiálů spojených s vodou pro průmysl zvyšují ceny vody a výrobní náklady.
Na vodu proto nelze pohlížet dále jako na spotřební materiál ale je nutné považovat ji za cennou investici. Inovativní přístupy generují snížení výrobních nákladů. Imperativem pro udržitelnost vodních zdrojů je snížení poptávky, řešení je v opakovaném využití a dokonalejších
procesech. Velké úspory lze dosáhnout jen individuálními řešeními ke zlepšení kvality vod
a opakovanému využití. Dokonalejší zpracování odpadních vod otevírá nové alternativy pro
opakované využití vody a současně minimalizuje dopad na ŽP. Průmysl se většinou jistí používáním vody s vyšší než nutnou kvalitou. Přístup „Fit for Use“ skýtá značný prostor k úsporám
i k inovacím v technologiích i managementu. Nejdůležitějším a zřejmým výstupem projektu
je skutečnost, že řešení jsou ověřena praxí, přinášejí reálnou inovaci v užití vody v průmyslu.
Rozvoj poznatků vysoké hodnoty, které sdílejí účastníci projektu z celé Evropy je relevantním
výsledkem s dopadem na vodní hospodářství v průmyslu i mimo daná odvětví. Dále projekt
upřednostňoval vývoj nových a rodících se technologií pro opětovné využití vody v průmyslovém uspořádání a porovnání se stávajícími procesy. Projekt přesvědčil řadu firem z různých
odvětví, že udržitelnost vody pro průmysl, včetně opakovaného využití je reálná. Vyvinul a implementoval nové technologie pro opakované využití vody. Poskytnul specifické techniky pro
řízení jakosti vody v uvedených odvětvích.
V ČR lze jako příklady dobré praxe uvést příklady lepšího zacházení s vodou ve společnostech skupiny Agrofert (www.agrofert.cz).
Firmy skupiny v posledních 5 letech investovaly přes 1 mld. Kč do čistíren odpadních vod i do
zefektivnění nakládání s vodou ve výrobě.
Např. společnost Synthesia investovala 150 mil. Kč do lepšího provozu čistírny odpadních
vod. Cesta k úsporám vody vede k modernizaci provozovaných technologií, tedy pořízení nových výrobních zařízení s větší efektivitou např. čerpadel, nebo strojoven chladu. Dále je to optimalizace výrobních procesů např. opakované využití chladící vody nebo vícenásobné využití
technologických vod. Také neustálé zlepšování organizace práce a zvyšování technologické kázně jako jsou např. úspory při výplachu zařízení. Pomocí uvedených postupů se podařilo ušetřit
za posledních 5 let 1,5 mil. m3 odebrané vody při rostoucím objemu výroby. Synthesia ročně
spotřebuje 13,5 mil. m3 vody.
Ve společnosti Precheza proběhly investice ve výši 120 mil. Kč do moderních technologií
s recyklací technologické vody, což snížilo odběr vody celkem o čtvrtinu. V dohledné době bude
podnik do snížení spotřeby vody investovat dalších 30 mil. Kč.
Společnost DEZA investovala do lepšího zacházení s vodou téměř 100 mil. Kč na modernizaci
čistírny odpadních vod i rozvodu vody.
Společnost FATRA snížila v průběhu 5 let roční odběr vody o více než polovinu z 350 tis. m3
na 140 tis. m3 a investovala 14 mil. Kč.
Snaha o co nejlepší využití vody je i v potravinářských firmách skupiny. Ve společnosti FATRA
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je voda ve výrobě využívána např. k chlazení ucpávek čerpadel, v chladících mikrověžích nebo
k vyplachování.

3.5 OPAKOVANÉ VYUŽITÍ VODY – CESTA K ÚČINNÉMU ŘEŠENÍ VODNÍHO
STRESU POMOCÍ POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A INTEGRACI PRŮMYSLU DO
KRAJINY. STUDIE UKWIR A PRŮKAZNÍ DATABÁZE
Strategie průmyslu v hospodaření s vodou cílená na dosažení úspor vody v průmyslových
a pomocných provozech, případně s opakovaným využitím vody v průmyslu, ať již v místě nebo
v jiné lokalitě byla pojednána v odstavci 3.3., s odkazy na příklady dobré praxe v odstavci 3.4.
Prosazování celostního přístupu k managementu vodních zdrojů, nejnovější evropské a světové iniciativy a aktivity v oblasti vodních zdrojů podporují vývoj, implementaci a přechod
k systémům opakovaného využití vody, integrujícím různé uživatele a ekonomické sektory.
Průmysl zde je rozhodujícím faktorem nejen vzhledem k tomu, že v rozvinutých zemích je
spolu s energetikou největším odběratelem vody, ale proto, že pro tyto systémy je zásadní
podstatně vyšší využití progresivních technologií, zejména separačních. Tyto technologie jsou
průmyslové povahy, jejich implementace a spolehlivý provoz v jiných sektorech je podmíněna i schopností aktivně přebírat znalosti, zkušenosti a know-how z průmyslu. Tento postup je
nejrychlejší v zemích a oblastech s rozvinutou ekonomikou a vysokou mírou vodního stresu. Je
však zároveň určován ekonomickými faktory, potenciálními riziky, zejména pro veřejné zdraví
a vnímáním veřejnosti. Tyto otázky budou podrobněji rozvedeny v dalším.
Inspirující je v tomto roce publikovaná rozsáhlá studie UKWIR (2.27). Tato studie shromáždila průkazný základ pro podporu lepšího rozhodování o příležitostech pro využití vody po
předchozím čištění, definovala i problémy regulace a vnímání veřejností.

Obr. 22. Úloha technologické úpravy, zařízení a příslušenství pro opakované využívání vody
a integraci do vodního cyklu (2.5)
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Obr. 23. Koncepce a aplikace recyklace a opakovaného využití vody v krajině (2.33)
Základem jsou údaje z existujících provozovaných i neúspěšných plánovaných systémů ve
světě. Průkazní (data-)báze zahrnuje 200 systémů vybraných systematicky z přibližně 5 000
potenciálních případových studií. Z tohoto výběru je 70 % primárně orientováno na zásobování
vodou v zemědělství, 20 % na komunální zásobování vodou a 10 % specifické dodávky průmyslu. Téměř polovina všech systémů zajišťuje dodávky jak pitné tak užitkové vody pro různé účely.
Přehledová část studie přináší stručný souhrn klíčových výsledků a hlavní poselství pro sektor
vod, pokud je v něm zvažováno opakované využití jako alternativa. Uvedenou studii reflektuje
i tato kapitola učebního textu.
K pochopení problematiky opakovaného využití vod mohou napomoci ilustrativní obrázky
Obr. 22 a Obr. 23.
Pro charakterizaci systému opakovaného využití se obvykle uvádí účel využití:
1. nepřímé využití jako pitné vody (IPR) cestou doplňování zvodně (akumulace podzemní vody),
2. nepřímé využití jako pitné vody (IPR) cestou povrchové akumulace (např. nádrž),
3. nepřímé využití jako pitné vody (IPR) cestou navýšení povrchového toku (tj. vtok a odběr
z řeky),
4. využití jako užitkové vody pro komunální účely (parky, veřejná zeleň, závlaha zahrad, splachování toalet atd.) pomocí sekundárního potrubního rozvodu,
5. údržba mokřadů,
6. zemědělské závlahy,
7. využití pro cílené průmyslové účely (např. chladící voda) a
8. využití pro obecné průmyslové účely (jako hlavní zdroj).
Přímé využití jako pitné vody je současnosti značně omezené. Další diskuse s řídící skupinou projektu UKWIR potvrdila přednostní zaměření na scénáře 2., 3. a 7./8.
Nedávná zpráva U. S. National Academy of Sciences (2.23) vytyčila 4 obecné prvky, které
jsou základem pro návrh systémů pro opakované využití pitné i užitkové vody s ohledem na
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.
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Obr. 24. Čtyři základní prvky využívané v systémech opakovaného využití pitné a užitkové
vody (2.27)

Tyto prvky jsou vyznačeny v Obr. 24 jako Volba postupů, Retence (Zádrž), Směšování, Monitorování. Další opatření k řízení rizika ještě zahrnují plánování pro případ nouze a opatření
k ochraně zdroje, průběžný výzkum a vyhodnocování.
Všechny tyto prvky lze aplikovat na všechny systémy zásobování vodou, nikoliv pouze vodu
opakovaně využívanou. V dalších odstavcích budou nastíněna klíčová opatření pro řízení rizika
se zvláštním významem pro systémy opakovaného využití.

Kontrola u zdroje
Pro jakýkoliv systém zpracování vody je nutné monitorovat a kontrolovat jakost vstupující vody (surové nebo odpadní vody), aby bylo zajištěno, že proces zpracování může pracovat
efektivně (2.6). Pro schémata opakovaného využití (zejména jako pitné vody) jsou opatření
kontroly u zdroje pravděpodobně životně důležitá, nákladově efektivní složka řízení rizik pro
lidské zdraví, která jsou důsledkem nově se objevujících chemikálií podléhajících kontrole
(CEC). Tato opatření mohou zahrnovat:
• veřejné kampaně o užívání a zacházení s léky a produkty osobní hygieny,
• širší iniciativy v oblasti jímání vody jako práce s farmáři se záměrem snížit aplikaci hnojiv
a pesticidů.

Retence (zádrž) a směšování
Retence se vztahuje k trvání doby, po kterou je finální voda zadržena po zpracování v zásobníku před distribucí k odběratelům. To poskytuje přídavný čas pro zmenšení obsahu kontaminantů a také časové zpoždění, ve kterém může obsluha reagovat v případě havárie nebo
poruchy systému. Opakovaně využívaná voda je někdy dále směšována s „tradiční“ vodou
(buď před, nebo po další úpravě), což může dále zředit potenciální kontaminanty a dále snížit
zdravotní rizika. Big Spring (Texas) byl jedním z prvních systémů přímého opakovaného využití
pro pitné účely (IPR) v USA. Opakovaně využívaná voda je směšována s vodou čerpanou z re49

servoiru a představuje až 15 % celkového vstupu vody do úpravny pitné vody. Avšak předpokládá se, že s pokrokem technologie zpracování a monitorování (zejména monitorování v reálném čase on-line) budou opakovaného využití méně spoléhat na retenci a směšování (2.23).

Zřeďování
Směšování opakovaně využívané vody s vodou z ostatních zdrojů je pravděpodobně hlavním
přístupem ke snížení rizika v systémech nepřímého využití (IPR) a studie UKWIR (2.27) dokládá,
že určitá forma směšování je společná všem systémům IPR. V Obr. 26 je v příkladech řetězců
operací zeleně vyznačeno směšování, ale podrobná kvantitativní data a důsledky pro úroveň
kontaminantů nejsou dostupná. Existuje velmi málo podkladů pro kvantifikaci toho, jaký druh
„zřeďovacího faktoru“ je vyžadován pro prevenci uzavřeného oběhu nebo akumulace. Australské směrnice (4.40) potvrzují, že „Neexistují zavedené normy pro naředění, doby retence
a zřeďovací poměry v existujících systémech se mění“. Směrnice si vymiňují, že minimální doba
zdržení v přijímajících vodách, při uvažování nejhorších podmínek musí vždy přesáhnout dobu
nutnou pro (a) detekci závad prostřednictvím monitorování provozu a testování opakovaně
využívané vody; (b) realizaci korekčních zásahů (pokud jsou nutné) před přidáním do dodávek
pitné vody ke spotřebitelům. Mnoho systémů v průkazní bázi využívá odtoku k doplňování podzemních vod, kde je s nimi následně směšována.
Vybrané příklady poměrů zřeďování ze studie UKWIR jsou v Tab. 5.
Tab. 5. Příklady zřeďovacích poměrů z případových studií k opakovanému využití pitné vody
(2.27)
Projekt			
NEWater, Singapore		
Langford Recycling Plan, UK
				
Upper Occoquan		
				
San Diego Water Reuse Study
				
Draft Californian Regulations
For Groundwater Recharge
				
				
				

Zředění/Retence
Opakovaně využívaná voda činí 2,5 % dodávané z reservoiru
Opakovaně využívaná voda činí 10 % pitné vody dodávané
z reservoiru
Odtok opakovaně využívané vody činí 7 % přítoku zásobovacího
reservoiru, ale v suchých letech až 80–90%
Indikuje, že opakovaně využívaná voda by měla být v reservoiru
nejméně 12 měsíců
Specifikují minimální dobu prodlení 6 měsíců pro vodu
infiltrovanou půdou do zásobníku a 12 měsíců pro
podpovrchově injektovanou.
Podíl recyklované může vody začít na 20 % a pokračovat podle
výsledků.

Monitorování
Obecně existují dva typy parametrů, které mohou vodárenské služby monitorovat pro zjištění správného provozu technologických operací:
Indikátory: jednotlivé kontaminanty vyskytující se na kvantifikovatelné úrovni, které mohou
být představiteli širší skupiny kontaminantů a indikují jejích osud a cestu systémem;
Zástupci: objemové parametry indikující provozní charakteristiky jednotlivých jednotkových
operací (2.10). Systémy opakovaného využití (zejména ty pro pitné účely) přejímají často širší
rozsah indikátorů, než je užíván v „tradičních“ systémech úpraven vody. Tento bod dobře ilustrují systémy doplňování podzemních vod (Ground Water Replenishment Systems – GWRS),
kde rutinní testování zahrnuje vybraný rozsah chemických indikátorů.
Slibného pokroku bylo dosaženo ve vývoji nástrojů a technik k monitorování biologických
a chemických kontaminantů v reálném čase (2.25). Monitorování v reálném čase nabízí poten50

ciál k významnému snížení dob zdržení nutných pro finální vodu a tak snížení nákladů. Avšak
takové techniky nejsou dosud dostatečně komplexní nebo citlivé aby plně zohlednily všechna
rizika spojená s opakovaným využitím. Zejména jde o nově se objevující závažné kontaminanty
(Chemicals of Emerging Control – CEC), které se mohou vyskytovat ve stopových koncentracích. Než se aplikace těchto technik v systémech opakovaného využívání vody stane prakticky
a ekonomicky schůdnou je nezbytný další technologický výzkum.
Rozsah parametrů vybraných pro konkrétní systém, stejně jako jejich monitorovací protokoly
je často specifikován v souhlasech a povoleních pro tyto systémy vydávaných regulačními orgány.
Ty naopak mohou být formovány jednotícími směrnicemi pro jakost nebo legislativními normami
jakosti pro finální vodu. Při návrhu takových směrnic nebo norem je nutné vzít v úvahu schopnost
dodat související monitorování. Například ve Španělsku je častým názorem, že požadavky na monitorování spojené s národními normami jakosti pro opakovaně využívanou vodu jsou prohibitivně nákladné a nerealistické, což může celkovou efektivnost norem zpochybnit.
Výběr monitorovacích parametrů je zpochybňován zejména pro CEC, vzhledem k častému nedostatku informací o vhodných prahových hodnotách a potřebě dostatečně citlivých
(a cenově efektivních) monitorovacích technik. Na pomoc tomuto zpochybnění je presentován
(2.27) koncepční rámec pro „prioritní určení, které CEC by měly být zohledněny v programech
opakovaného využití vody nyní i v budoucnu, kdy se stanou dostupnými další data“. Pro „známé“
CEC, u kterých lze stanovit ve zdroji vody pro opakované využití jejich koncentraci, se navrhuje
vývoj „monitorovacích spouštěcích úrovní“ (Monitoring Trigger Level – MTL) tak, aby překročení příslušné koncentrace MTL konkrétním CEC ve zdrojové vodě bylo signálem pro další
monitorování. MTL mohou být dále vyvíjeny a zpřesňovány na základě dostupné toxikologie.
Rámec také navrhuje mechanismus pro zohlednění tzv. „neznámých neznámých“, který spočívá
na modelování a predikci koncentrací CEC ve zdrojové vodě stejně jako na využití bioanalytických screeningových metod k upřednostnění těch, které naléhavěji vyžadují další výzkum pro
vývoj monitorovacích metod, zavedení limitů ve zdrojové vodě a vývoj MTL.
Žádné pevné pravidlo pro uspořádání a postupy požadované pro záruku bezpečnosti opakovaně využívané vody neexistuje. Schémata IPR mají obecně tři hlavní stupně: konvenční čištění odpadní vody, přiměřenou formu směšování a pokročilý postup pro recyklaci. Rizika jsou
řízena pomocí konkrétních protokolů řízení rizika, jejichž klíčovou složkou je monitorování.

Technologické procesy
lze rozdělit na dva typy:
• Jednotkové operace, z nichž každá využívá základního ověřeného procesu – obvykle žádná
z těchto operací neprodukuje jednotlivě výstupní vodu vysoké jakosti;
• Kombinované procesy, různé kombinace jednotkových operací, mohou produkovat výstupní
vodu vysoké jakosti. Některé kombinace vhodných jednotkových operací jsou využívány v různých provozech ve světě, jiné dosud nejsou využívány a mají potenciál pro využití v budoucnu.
Skutečnost, že vysoké jakosti výstupní vody lze dosáhnout kombinací různých jednotkových
operací v jednom zpracovatelském provozu je velmi důležitý a často nedoceněný fakt.
Příklady ve studii ukazují, že kromě konvenčních operací čištění odpadních vod a směšovacích jednotek se v nich vyskytují:
• mikrofiltrace (MF)/Ultrafiltrace,
• reverzní osmóza (RO),
• UV oxidace/UV pokročilá oxidace (UV-AOP), chemické čiření
• sycení CO2,
• granulované aktivní uhlí (GAC),
• biologicky aktivní uhlí (BAC),
• provzdušňování,
• UV desinfekce,
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• změkčování a
• biologická denitrifikace a nitrifikace.
Efekt dílčích technologických operací na odstraňování nežádoucích technologií je zjednodušeně popsán v tabulce Tab. 6 v Příloze (2.27).
Volbou různých řetězců operací a kombinací procesů, jak ilustruje Obr. 25, lze odpadní vodu
efektivně zpracovat na libovolný žádaný standard. Schůdnost a nákladová efektivita různých
řetězců operací jakéhokoliv systému opakovaného využívání vody bude záviset na četných faktorech včetně:
• na požadované jakosti (a její konzistentnosti) produkované vody, která je dána jejím zamýšleným použitím,
• na povaze vtékající odpadní vody (např. průmyslová vs. komunální) a rozsahu kontaminantů,
který pravděpodobně obsahuje,
• na existující infrastruktuře,
• ba nákladech na nové technologie,
• na dostupnosti a spolehlivosti dodávek energie,
• na prostorových možnostech,
• ba místním klimatu
• a/anebo na geologických poměrech.
Relativní význam každého z těchto faktorů se bude pravděpodobně měnit od systému k systému. Výběr určitého řetězce operací bude nevyhnutelně vyžadovat kompromis mezi různými faktory. Např. procesy reverzní osmózy (RO) jsou vysoce efektivní při odstraňování kontaminantů a vyžadují poměrně malou plochu, ale jsou také nákladné a energeticky náročné.
Budování mokřadů je energeticky nenáročnou variantou s potenciálním prospěchem pro
bydlení a jeho vybavení, může ale vyžadovat velké plochy a nezajišťuje fyzickou barieru pro
patogeny (kořenové čističky).

Obr. 25. Obvyklé technologické operace v systémech opakovaného využití vody (2.27)
52

RO se stala jednou z nejoblíbenějších technologií pro aplikace opakovaného využití pitné
vody, protože je jedním z nejefektivnějších procesů pro úpravu vody. Má ale také určité nedostatky. Kromě toho, že je nákladná a energeticky náročná vyžaduje také mechanismy likvidace
koncentrovaného odpadních solných roztoků. Průkazní báze ukazuje, že významně pokročily
dostupné technologie zpracování vod, které mohou výrazně napomoci opakovanému využití
vod pro odběr domácnosti.
Obr. 26 ilustruje řetězce operací, které jsou aplikovány v některých špičkových /vysokoobjemových projektech opakovaného využití pro pitné účely v průkazní bázi. Jsou předvedena
schémata pro pitnou vodu, protože obecně vyžadují nejpřísnější kroky. Nicméně ilustrované
příklady jsou pouze velmi malým snímkem dostupných technologií zpracování a značná různost
řetězců operací, které jsou aplikovány v systémech opakovaného využití ve světě, podtrhuje
skutečnost, že pokud jde o opakované využití vody, „není model jednoho střihu pro všechny“.
Tyto příklady také zdůrazňují možné kombinace bez využití reverzní osmózy. Vybarvení operací v obrázku odpovídá tomu, zda jsou realizovány v ČOV, úpravně vody, nebo zda jen realizují
směšování z různých zdrojů.

Obr. 26. Řetězce technologických operací aplikované ve špičkových projektech opakovaného
využití vody pro pitné účely (2.27)

Rizika

Zdravotní rizika
Veřejné zdraví má vrcholný význam ve všech schématech opakovaného využití. Průkazní
báze dokládá, že zdravotní problémy u lidí pocházející z mikrobiologické a chemické kontaminace jsou vzácné. To může být důsledkem přísných kritérií pro jakost vody, jejichž splnění
se od IPR systémů vyžaduje. Případy uváděné v bázi se vyznačují opatřeními na ochranu zdraví
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počítajícími s vysokou mírou rizika, zmiňují pouze problémy u malého počtu případů křížové
kontaminace a u klientů, kteří nerespektovali rad a varování.
Další úvahy se týkají přítomnosti hormonů, chemických látek označovaných jako „endokrinní disruptory“ a dalších neznámých chemikálií pronikajících do distribučních cest. I když
může být uvažován i přenos patogenů, nejnovější hodnocení dat ukazuje, že „riziko z opakovaného využití pro pitnou vodu není o nic vyšší a může být i řádově nižší než je běžně vykazováno u některých běžných (a schválených) systémů pro úpravu pitné vody“ (2.23). To se ukázalo
pomocí kvantitativního vyhodnocení mikrobiálního rizika (QMRA).
Ústředním je pro určení rizika a zavedení kontroly k jeho snížení přístup plánu Světové zdravotnická organizace (WHO) pro bezpečnost vody (1.16). Tento přístup je již plně zabudován
do regulačního režimu a rámcově se dotýká všech vodních zdrojů. Je aplikovatelný i na scénáře
opakovaného využití vody pro pitné účely.
Průkazní báze ukazuje, že všechny plodiny mohou být bezpečně zavlažovány opakovaně využitou vodou po její pokročilé úpravě. Avšak stále vyšší počet tomu studií odráží přetrvávající
obavy ze zdravotních problémů. Firmy ve Velké Británii zkoumající inovativní varianty pružnějšího využití vodních zdrojů se setkávají s tím, že vnímání potenciálních zákazníků v zemědělství
závisí na druhu pěstované plodiny. Průkazní báze ukazuje, že míra přijetí opakovaného využití vody je typicky vyšší u plodin, které před spotřebou projdou varem než u plodin, které
se konzumují syrové. Do informovaného rozhodování o bezpečnosti zavlažování opakovaně
využívanou vodou se musí promítnout posouzení specifických rizik určujících, zda zamýšlená
aplikace a kvalita vyčištěné odpadní vody po úpravě jsou v odpovídající shodě. Bezpečnost by
také mohla být určena přijetím opatření na snížení provozního rizika. Pro zemědělství by taková
opatření mohla zahrnovat řízení závlahových režimů ve vztahu k době sklizně.
Požadavky farmářů na vodní zdroje „bezpečné proti počasí“ a vysoká, byť koncentrovaná
spotřebitelská poptávka po zavlažování naznačují významný potenciál pro průzkum této varianty. Avšak problémy vnímání mohou být stále natolik silné, že limitují poptávku pouze pro pod
zemí rostoucí plodiny a plodiny požadující úpravu varem.
Dalším potenciálním zdrojem poptávky po opakovaně využívané vodě jsou velcí průmysloví uživatelé. Potenciální rizika by pravděpodobně měla vyloučit uživatele požadující značné
objemy vody vysoké kvality (např. elektronika) a průmyslová odvětví s významnou příležitostí
kontaminace potravin vodou. Naopak nepostihují velké inženýrské a energetické závody.
Environmentální rizika
Z hlediska životního prostředí existují čtyři hlavní problémy:
• dopad chemie vodního prostředí, z něhož je odebírána vyčištěná upravená voda, včetně
dopadu sníženého zředění,
• ekologický dopad snížených průtoků vody a výsledné chemie vodního prostředí,
• dopad na odběratele a uživatele,
• produkce koncentrovaných reziduí ze zpracování odpadní vody, které vyžadují skládkování.
Snížení rizik
Firmy zvažující opakované využití vody musí přijmout specifický přístup respektující rizika
opakovaného využití a konkretizaci nebezpečí pro každý projekt. Celková rizika pro lidské zdraví a životní prostředí spojená s jakýmkoliv systémem opakovaného využití se určují pomocí
systematického postupu posouzení rizika, do kterého vstupuje:
• povaha surové odpadní vody vstupující do systému (např. průmyslová proti komunální)
a spektru kontaminantů, které budou pravděpodobně přítomny (identifikace nebezpečí),
• povaha celkového řetězce procesů zpracování a úpravy a jeho účinnost/spolehlivost při odstraňování klíčových kontaminantů (riziko snížení koncentrací/potenciální expozice při úpravě),
• zamýšlený účel systému opakovaného využití (tj. zemědělská závlaha, nepřímé využití jako
pitné vody, atd.) a zda vytváří expoziční cestu pro lidi nebo životní prostředí; (posouzení expozice včetně úrovní, persistence a přežití) a
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• potenciální efekty identifikovaných kontaminantů na lidské zdraví nebo životní prostředí
(dávka-odezva, mocnost).
Postupy posouzení rizika, expozice a jejich kontroly jsou dostupné (2.27)

Energie, uhlík a finanční náklady
Omezený počet studií zkoumajících energetické požadavky IPR a dalších schémat pro vodní
zdroje ztěžuje předložení obecného přehledu energetických požadavků pro opakované využití.
Produkce a rozvod recyklované vody vyžaduje energii. V produkční etapě budou energetické
nároky systému opakovaného využití závislé na jednotkových operacích, které jsou zvoleny
do řetězce. Rozhodování o tom je založeno na složení a koncentraci vstupní odpadní vody, cílových požadavcích na jakost, nařeďování a objemu vody. Reverzní osmóza je energeticky zvláště náročný proces, při kterém představuje osmotický tlak zpracovávané vody klíčový faktor.
Energetické nároky distribuční etapy jsou součinem nároků na čerpání (vzdálenost a navýšení).
Australská studie dospěla k závěru, že vzhledem k měřítku energetických nároků na distribuci
„pro většinu městských aplikací v Austrálii je nepravděpodobné, že bude schůdné nebo nákladově efektivní čerpat recyklovanou vodu pro IPR účely vzdálenost převyšující významně 100 km)“
(2.27).
Důsledky pro uhlík jsou těsně svázány s energetickými nároky a energetickými zdroji sloužícími pro systém jako palivo. Dalším aspektem k úvaze je uhlík obsažený ve zpracovávané vodě,
který není recyklován a končí v oceánu.
Přes omezeně dostupná data z jednotlivých projektů opakovaného využití (2.27) je velmi obtížné porovnat náklady systémů opakovaného využití ve světě. Mění se s místní situací a, což je
důležité, hodnota opakovaně využívané vody se mění ve vztahu k nákladům na odběr z ostatních zdrojů vody. Systémy s minimálním nebo účinně sníženým rizikem a maximalizovanými přínosy budou pravděpodobněji nákladově efektivnější vztaženo v nákladech na mil. l/den.
Průkazní báze ukazuje na řadu aspektů, které významně ovlivňují náklady opakovaného
využití a v konečném důsledku mají vztah k umístění provozů na zpracování, vodárenských
systémů se kterými mohou být propojeny, vzdálenosti a převýšení pro dopravu vody.

Regulace opakovaného využití vody
Přes velký počet systémů (zejména pro zemědělství), které se v Evropě objevují, neexistuje
v současnosti ve Velké Británii ani na úrovni Evropy žádná specifické regulace opakovaného
využití vody – Obr. 27. Jednotlivé evropské země vypracovaly vlastní regulace pro opakované
využití a Evropská Komise je v této oblasti na postupu. Povolovací regulativy pro životní prostředí se zabývají většinou otázek spojených s konsensem pro vypouštění vod. Existují značné obavy z toho, že současný systém činí málo pro ochranu vodárenských společností, které
uvažují o opakovaném využití cestou navýšení povrchového vodního toku, neboť není žádná
záruka, že dosáhnou povolení opakovaně odebírat odpovídající objem uvažovaný jako součást
schématu opakovaného využití.
Licenční systém pro čerpání vod je v procesu reformy (2.27) a to by mohlo mít vliv na inherenci vodárenských společností nad vypouštěnými odpadními vodami. Změny vycházející
z reformy se však neuplatní dříve než v roce 2023, ale mohly by mít důsledky pro schémata
opakovaného využití. V tomto stadiu nelze předvídat, o jaké změny půjde, ale lze si ujasnit, jaký
je současný postoj k dlouhodobým změnám.
Hlavní mezerou v regulaci, která může zbrzdit rozvoj systémů pro opakované využití vody
je nedostatek norem pro kvalitu vody pro jiné účely než je pitná voda. Není také jasné, jestli
přímo dodávaná recyklovaná voda (tj. mimo kontrolované vody) by měla být klasifikována
jako odpad a podle toho i povolována. To je nutné posuzovat případ od případu. Ve světě
specifické regulativy a směrnice pro opakované využití byly dosud zavedeny pouze v těch
zemích, kde je aplikace tohoto systému dostatečně rozvinuta a je hlavním směrem v rozvoji
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Obr. 27. Legislativní regulace opakovaného využití vody v členských státech EU (2.33)

vodních zdrojů. Je to především USA a Austrálie, ale také Izrael, Japonsko a Čína. Regulace
se v těchto zemích zaměřuje na dodávku opakovaně užité vody splňující definované normy relevantní pro zamýšlený účel užití. Avšak průkazní báze odhalila dva kontrastní přístupy k „normám“, které mohou být pro další diskuse zmatečné a mohou ztížit srovnání.
• Prokazatelně nejpřísnějšími regulativy jsou Regulativní zákoníky státu Kalifornie zavedené
v roce 1978. Ty se soustřeďují na úroveň zpracování, kterou je nutné aplikovat před opakovaným využitím a
• Směrnice vypracované Světovou zdravotnickou organizací (1.16) se soustřeďují více na měření chemických a biologických parametrů, ale podporují přístup zakotvený v plánu bezpečnosti vody.
Dosud nebylo dosaženo obecného konsensu na tom, který přístup zvolit a rozdíl v úrovni
regulace mezi USA, členskými státy EU a ostatními ukazuje, že existuje prostor pro přístup
založeny na hodnocení rizika. S ohledem na zásobování domácností vodou spočívá běžný přístup ve Velké Británii (Inspektorát pro pitnou vodu) spíše v provedení přísného posouzení rizika
a jeho snížení v rámci Plánů bezpečnosti pitné vody než v monitorování předepsaných ukazatelů kvality vody. To je podobné přístupu WHO. Jasné normy pro kvalitu vody zajišťované pro
různé jiné než pitné účely jsou důležitým předpokladem funkčního sektoru opakovaného využití vody. Normy nastavují jak cíl funkčního provozování pro developery systémů tak důvěru odběratelů vody. Průkazní báze ukazuje, že podpora specifických regulativů pro opakované využití
vody umožňuje tomuto sektoru vyzrát a podstatně přispět k managementu vodních zdrojů.

Mínění spotřebitelů o opakovaném využití vody

Průkazní báze ukazuje, že vnímání veřejností může být hlavním faktorem úspěchu nebo
nezdaru navrhovaných schémat opakovaného využití. Postoje mohou být ovlivněny zkušeností
z nedostatků vody, ale fakta naznačují, že úroveň podpory mohou ovlivnit dva hlavní faktory:
• míra kontaktu s opakovaně využívanou vodou
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• a vnímání environmentální spravedlnosti (tj. že tato voda je dodávaná jiné komunitě, než
té, která odpadní vodu generovala).
Přes důležitost těchto faktorů průkazní báze naznačuje, že za nezdarem schémat nestojí jako
primární hnací faktor špatná komunikace. Je evidentní, že nezdar projektů, který byl přikládán
špatné komunikaci, ukazoval na mnoho dalších, stejně významných faktorů. Pokud však jednou
vznikly v projektu opakovaného využití problémy, mohla by se spíše stát komunikace obtížnou.
Otázky vnímání jsou složité, ale pokud jsou efektivně řízeny, pak to samo o sobě není hlavní
překážkou. Fakta ukazují, že komunikace o hodnotě a přínosu opakovaného využití je mnohem snazší, pokud jsou argumenty podpořeny robustní technickou analýzou definující problém
vodních zdrojů. Ukazuje se, že spotřebitelé a účastníci reagují dobře na transparentní varianty
řešení svých potřeb vody. Vodárenské společnosti by k inovativnímu managementu vody měly
vzít v úvahu spektrum dostupných scénářů pro opakované využití.

Opakované využití v průmyslu
Mezi roky 2000 a 2011 odběr sektoru energetiky a průmyslu představoval 42 % veškerého
odběru čerstvé vody v Anglii a Walesu (Environment Agency, on line). Toto číslo je ve shodě
s celkovou situací v Evropě. Největším uživatelským odvětvím evropského průmyslu je zpracovatelský průmysl. Ve vztahu k opakovanému využití vody v Evropě existují dvě kategorie
průmyslových procesů a dva přístupy k recyklování a opakovanému využití.
Kategorie:
• voda přichází do styku s potravinami,
• voda nepřichází do styku s potravinami. To zahrnuje využití vody v chlazení a výrobě páry
neurčené pro přímý styk s potravinami.
Přístupy:
• kaskádové procesy, voda užitá pro čisté procesy je následně přenášena (typicky bez úpravy)
v průmyslovém cyklu dále (užití nižšího stupně); a
• využití upravené vypouštěné odpadní vody úpravou v místě nebo cestou vodárenské sítě.
Všechnu vodu nelze znovu využít důsledkem akumulace organických a anorganických residuí, které je nutné odstranit. To generuje koncentrované odpadní roztoky, které jsou následně vypouštěny zpět do kanalizační sítě vodárny.
Míra opakovaného využití vody uplatněná v průmyslu se významně liší od jednoho odvětví k druhému a závisí silně na konkrétní situaci, jako např. intenzita spotřeby vody, typy
užívaných procesů a místní podmínky.
Rizika vznikající z opakovaného využití vody v průmyslu jsou spojena především s potravinářským průmyslem a možnosti kontaminace potravinového řetězce. Voda může mít potenciálně kontakt s potravinou ve fází suroviny (např. praní nebo doprava), v mezistupních (např.
čistění výrobních zařízení) nebo s konečným výrobkem. V některých případech může být opakovaně využita bez předúpravy např. při užití kondenzátu jako prací vody, nebo v cukrovarnictví pro extrakci cukru. Avšak ve většině případů recyklovaná nebo opakovaně využívaná voda
bude potřebovat úpravu pro zlepšení jakosti, zejména pokud přijde do styku s potravinářskými
výrobky, nápoji nebo je užívaná pro čištění povrchů přicházejících do styku s produkty. Každá
vodárenská společnost zvažující investice do opakovaného využití pro odběratele v průmyslu
by měla mít na mysli možné budoucí důsledky změn nebo ztráty těchto odběratelů. Příklady
největších projektů opakovaného využití vody v průmyslu jsou v tabulce 7.
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Tabulka 7. Příklady největších projektů opakovaného využití vody ve světovém průmyslu
PŘÍKLADY OPAKOVANÉHO VYUŽITÍ VODY V PRŮMYSLU
Projekt ,lokalita

Scenář projektu

Minnesota,USA

Opakované využi
částečně upravené Chladící voda
odpadní vody jako elektrárny
užitkové

82 mil.l/den poloupravené vody
v ČOV Mankato je využito v chladících věžích a vrací se do ČOV
k nové úpravě fyzikální,biologické
a chemick úpravě , aby vyhovělo
normám pro vypouštěné odpadní
vody (NPDES) a pak odchází
do řeky Minnesota

Durban,JAR

Téměř
pitná

První soukromá ČOV s přípravou
odpadní vody k opak.využi 2001.
Zpracovává komunální a průmyslové
odpadní voody .Uvolní dodávky pitné
vody pro 300 000 obyvatel

ČLR:
Užitková
Závod na recyklaci
vody Jinqiao (JRWP)
Hohtot

Mulberry Florida
USA

Užitková

Východní Anglie,UK Užitková
Flag Fen
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Účel využi

47.5 mil.l/den
k prodeji pro
přímé využi
v průmyslu

31 mil.l/den
průmyslové
chladící vody

Popis

Pokročilý mul¤barierový postup
využívá terciární membránové
bioreaktory (T-MBR) a iontoměniče.MBR je absolutní bariera pro
biomasu,bakterie a většinu virů.
Sekundární efluent je zbaven
vysokých koncentrací amoniaku
20-30 mg/l.Permeát z membrán
je iontoměničem změkčen a pak
desinfikován chlorem

Dvě lokality se spojily k získává ní
Chladící voda
25 mil.l/den užitkové vody z
pro elektrárnu,
odpadní,Ta je dostupná pro tři
další městské účely centra v okresu.Odběratelé,kteří
preferují tuto vodu místo pitné
výrazně dražší mohou vyjednat
dodací podmínky s vodárenskou
společnos okresu.

Průmyslové
aplikace

1.6 mil.l/den zpracované odpadní
vody z ČOV jde do demineralizační
jednotky která zásobuje napájecí
vodou velké průmyslové provozy.
Před opakovaným využim prochází
síty,mikrofiltrací a reversní osmozou.

Souhrnem

Potenciální využití finálních výstupů z ČOV jako dodatečných zdrojů pro obec, průmysl
a zemědělství přitahuje pozornost se stoupajícím tlakem na dostupné vodní zdroje.
Projektovaná schémata opakovaného využití vody jsou spolehlivá a dobře ověřená a splňují
různé typy poptávky ve světě. Existují příklady systémů nepřímého využití jako pitné vody (IPR)
úspěšné v provozu od šedesátých let minulého století, ale většina systémů v průkazní bázi se
datuje od devadesátých let minulého století. Z publikací, šedé literatury a interview s klíčovými
účastníky jsou vytvořeny závěry napříč několika důležitými oblastmi jako potenciální příspěvek
k vodní bilanci, rizika pro lidské zdraví a s nimi související strategie k jejich snížení, potenciální
dopady na ŽP a uhlík, správní a regulační limity, schémata náklady–užitek. Spektrum případů
opakovaného využití soustřeďuje na čtyři specifické typy schémat zasluhující zvláštní pozornost: nepřímé využití jako pitné vody pomocí povrchové akumulace, nepřímé využití s využitím říčního toku, využití v zemědělství, využití v průmyslu.
Veřejné zdraví má mimořádnou důležitost ve všech schématech opakovaného využití
a všem uvedeným případům jsou společná silná opatření proti rizikům souvisejícím s ochranou zdraví. Země s rozsáhlým a úspěšným sektorem opakovaného využití vody mají vyzrálé
a specifické regulativní a správní prostředí. Toto není případ Evropy a je zapotřebí dosáhnout
vyšší transparentnosti v oblasti regulace schémat pro opakované využití vody požadované
kvality dodávané pro užitkové účely.
Studie UKWIR vidí příležitosti pro poskytovatele služeb, dodavatele ve vývoji inovativních
schémat projekce a provozu. Konkrétně může opakované využití vyčištěné odpadní vody radikálně změnit způsob čerpání vodních zdrojů a využití uvnitř a mezi zónami vodních zdrojů,
poskytnout příležitosti pro obchodování zdroji, kaskádové využití a jejich konzervaci v různých
časových a prostorových měřítkách. Existují zde i jasné příležitosti pro vstup firem dodávajících průmyslovým a zemědělským uživatelům. Opakované využití vody je dosud nevyužitou
alternativou pro zvýšení dostupnosti vodních zdrojů. Světové zkušenosti se schématy opakovaného využití neposkytují žádný důvod pro zamítnutí této alternativy, pokud technické,
správní a řídící schopnosti pro realizaci takových programů budou v sektoru vodních zdrojů
na odpovídající úrovni. Zatímco projekce a provoz systémů opakovaného využití nabízejí výzvy, odpovídající analýzy rizik a opatření k jejich snížení mohou zajistit jejich bezpečnost s ekonomickou účinností bez škodlivých dopadů na ŽP. Nejlepší pro zásobování opětovně získanou
užitkovou vodou jsou vodárenské firmy, které již nyní zajišťují dodávky užitkové vody velkým
odběratelům. Nižší nároky na vypouštěnou odpadní vodu mohou znamenat vyšší náklady na
generování kvalitní vody pro opakované využití. Vodárenské společnosti aktivní v oblastech kde
o vodní zdroje soupeří velcí uživatelé, nevyužívající veřejnou síť, mohou využít variantu směny
licencí na čerpání vodních zdrojů od dalších uživatelů za zajištění užitkové recyklované vody.
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4 POLITIKA A LEGISLATIVA EU VE VZTAHU K VODĚ V PRŮMYSLU. MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ JAKO
VÝZNAMNÝ FAKTOR VE TVORBĚ A REALIZACI TÉTO POLITIKY
Problematika vody a vodního hospodářství je v rámci práva EU náplní tzv. oblasti VODA,
která je součástí kapitoly životního prostředí EU. Vzhledem k děleným kompetencím ve vodním hospodářství v ČR je gestorem aproximace za oblast VODA Ministerstvo životního prostředí a spolugestory jsou Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví. Ochrana vod je
komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod, a to
v souladu s požadavky českého práva i práva EU. Základním právním předpisem Evropského
parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES (tzv. „Rámcová směrnice“, WFD) (4.3),(4.17). Ochranu
vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (4.23). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna či
rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, vyhlášky). Nejpodstatnější je soubor
17 směrnic, které tvoří základ pro naplnění „acquis communitaire“. Všechny byly plně promítnuty (transponovány) do české legislativy. Rámcová směrnice o vodě prosazuje udržitelnou
spotřebu vody založenou na ochraně dostupných vodních zdrojů. Pokud jde o průmysl, věnuje
značnou pozornost znečištění vod průmyslem. Proto je účelné blíže uvést rámcovou směrnici,
zatímco u ostatních pro průmysl relevantních směrnic je pouze uveden odkaz na literaturu.
Základní normou pro zacházení s vodami je v EU „Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/60/EHS“, ustanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Účelem této směrnice je stanovit rámec pro ochranu vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod ve Společenství», který:
• zabrání dalšímu zhoršování a ochrání a zlepší stav vodních ekosystémů s ohledem na jejich
potřebu vody, suchozemských ekosystémů a mokřadů, které přímo závisejí na vodních ekosystémech,
• podpoří udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochraně dosažitelných vodních
zdrojů,
• 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,
• zajistí cílené snižování znečišťování podzemních vod a zabrání jejich dalšímu znečišťování,
• přispěje ke zmírnění účinků povodní a období sucha, a tím také k zajištění dostatečných zásob povrchových vod a podzemních vod dobré jakosti potřebných pro udržitelné, vyvážené
a vyrovnané užívání vod,
• přispěje k významnému snížení znečišťování podzemních vod,
• přispěje k ochraně teritoriálních a mořských vod,
• přispěje k dosažení cílů příslušných mezinárodních dohod.
Cílem je dosažení „dobrého stavu“, který je charakterizován jen jako mírně odlišný od
stavu vod bez ovlivnění lidskou činností, všech vod a na vodu vázaných biotopů v termínu
do roku 2015. Hlavním nástrojem k dosažení uvedených cílů jsou Plány povodí a v nich obsažené programy opatření. Směrnice je již implementována do zákona č. 254/2001 Sb., (4.24)
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Jako počáteční krok uvádí v Dodatku VII. seznam hlavních polutantů, následovně v Dodatku X. seznam
prioritních polutantů (4.7). V tomto dodatku je identifikováno nejzávažnějších 33 látek (nebo
skupin látek), z nichž 11 je označeno jako prioritní nebezpečné látky podléhající neprodlenému
nebo postupnému vyloučení z odpadních vod, emisí a úniků podle závazného časového plánu.
Celkem 14 látek je dále považováno za potenciálně překvalifikovatelné do této kategorie. Rám60

cová směrnice o vodě byla doplněna směrnicí 2006/11/EC (4.8) v níž Dodatek I uvádí dva seznamy jistých nebezpečných látek, jejichž vypouštění do odpadních vod podléhá předchozímu
schválení podle specifických emisních limitů. Otázka snížení prioritních látek ve vodním prostředí je také předmětem návrhu norem pro ŽP, ustanovujícího povinnou kontrolu emisí s cílem
ochránit a zlepšit kvalitu vod v souladu ze zásadami udržitelného rozvoje a harmonizace ekonomických podmínek vnitřního trhu EU (4.15). Dalším důležitým dokumentem je Směrnice k Integrované preventivní kontrole znečištění (IPPC) (4.12), (4.18), která stanovuje soubor běžných
pravidel pro povolování a kontrolu průmyslových provozů s cílem minimalizovat znečištění ŽP
průmyslem. Klíčovým principem je Nejlepší dostupná technologie (BAT). BAT znamená „nejefektivnější a nejpokročilejší stupeň v rozvoji určité průmyslové aktivity a jejího provozování“,
což indikuje i praktickou vhodnost konkrétní technologie a zařízení k dosažení hodnot emisních
limitů, stanovených pro prevenci, eliminaci a tam, kde to není možné snížení znečištění a jeho
dopadu na ŽP jako celek (4.26). Určení nejlepších dostupných technologií a příprava odpovídajících Referenčních dokumentů pro nejlepší dostupné technologie (BREF) pro průmyslové
aktivity uvedené v Doplňku I této směrnice dovolují vypracovat povolení pro kontrolu emisí,
podložené nejnovějšími vědeckými a technickými výsledky. BREF obsahuje informace o existujících BAT pro dané průmyslové odvětví. BREF poskytuje příslušným orgánům členských států
EU, provozovatelům průmyslových jednotek a veřejnosti pomůcku pro stanovení podmínek
pro provoz vycházejících z BAT a informaci nezbytnou pro povolování provozu v souladu se
směrnicí IPPC. Orgány odpovědné za povolovací řízení mohou pružně uvážit některé specifické
charakteristiky konkrétního zařízení Před udělením povolení k provozu v zemích EU. Přehled
průmyslových aktivit, pro něž jsou BAT a BREF dostupné, viz (4.18).
Přestože udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu je zakotveno v Rámcové směrnici,
hrozba nedostatku a sucha jako důsledek klimatických změn a neefektivního využívání vodních zdrojů i průmyslovými uživateli sílí. Celkový odhad podílu zbytečně vyplýtvané vody se
pohybuje kolem 20 %, proto je také důraz na efektivitu využívání a zamezení zbytečným ztrátám mezi prioritami vytýčenými v již citovaných strategických dokumentech a iniciativách EU.
Pozornost je proto věnována možnostem prosazování úsporných průmyslových technologií
prostřednictvím opatření v měřítku povodí. BREF a BAT popularizují nejlepší příklady průmyslových procesů s provozem komplexně dobrým pro ŽP. Slouží jako etalon pro účinné využití
vody v průmyslu hodnocené m3/tunu produkce a opakovaným využitím. Dosud však neexistují
limity EU pro průmyslové využití vody, např. na tunu produkce, omezující jsou jen ekonomická
kritéria a technické požadavky na výrobu – viz 3. kapitola. Akutní sucho však může některých
oblastech vést k zavedení dodatečných omezujících požadavků. Sdělení EK k EP a Radě z června
2007 (4.10) konstatuje: „šetřit vodou také znamená šetřit energií, protože čerpání, doprava
a úprava vody jsou spojeny s vysokými energetickými nároky“. Úspory vody v průmyslu se
proto promítají ve dvou přínosech globální ochraně ŽP: voda je uchována jako přírodní bohatství nebo pro jiné lidské aktivity, důsledkem snížení energetických nároků se sníží emise CO2.
Novými prvky v prosazování legislativy EU ve vztahu průmysl–ŽP je i účast veřejnosti
a zainteresovaných subjektů. To se promítlo i do několika mezinárodních listin Stockholmská
deklarace o životním prostředí (1972), Deklarace z Ria o udržitelném rozvoji (1992), Deklarace
tisíciletí OSN (2000).
Také Rámcová směrnice (4.16) zmiňuje 3 formy zapojení zainteresovaných subjektů:
• konzultace v průběhu plánovacího procesu,
• aktivní účast při plánování a implementaci strategie managementu vod,
• přístup veřejnosti k relevantním informacím.
Směrnice IPPC rovněž zajišťuje právo veřejnosti na účast v rozhodovacím procesu a informovanost o jeho důsledcích. Ta se realizuje přístupem k žádostem o povolení uvedení do
provozu, k povolení o provozu a monitorování zveřejnění, informacím o ŽP a průmyslových
aktivitách podávaných členskými státy prostřednictvím Evropského registru emisí (EPPC) (4.26)
– http://eper.eee.europa.eu/eper. Právně podložená účast veřejnosti je důležitá v kontextu re61

gulace poptávky po vodě. Programy na úspory a efektivní využití vody mají malou naději uspět
bez zapojení a podpory veřejnosti. Důrazem na aktivní účast, kterou dokumenty EU charakterizují jako „vyšší úroveň účasti než konzultace“ se veřejnost stává součásti řešení nikoliv
problému.
Stále více se při tvorbě politiky EU uplatňují odborná a zájmová sdružení. Ta, která působí v problematice vod v průmyslu, byla stručně charakterizována v 1. kapitole tohoto materiálu. Lze říci, že se postupně transformují ve vysoce kvalifikované „think-tanks“, posiluje se
jejich vliv a vazba na relevantní poradní, zákonodárné i výkonné orgány. V jejich činnosti je
jednotící celostní pohled na problematiku segmentu vod. Projevuje se cílevědomá snaha jejich
vedení o vzájemnou spolupráci a koordinaci, především organizací společných akcí. Od přijetí
dokumentu „Blueprint“, vyhlášení vlajkových iniciativ „Europe of Resources“ a „Europe 2020“
všechna uvedená seskupenÍ vypracovala nové strategické dokumenty tj. Strategické výzkumné agendy (SRIA) viz např. (2.35) a Implementační akční plány (IAE). Rovněž modifikovala svou
organizační strukturu umožňující aktivně zapojit mezinárodní týmy – pracovní skupiny (working
groups), akční skupiny (action groups) – Obr. 3, 4. Všechna sdružení vyčleňují zvláštní skupinu
pro vodu v průmyslu. V centru společné pozornosti je zejména identifikace příčin fragmentace
aktivit ve výzkumu, vývoji a inovacích, bariér v implementaci progresivních opatření a norem,
hledání nových mechanismů pro financování inovačního procesu (PPP). Současně se podílejí
aktivně a významně na formulaci témat pro výzkumný program H2020 v oblasti vod a další
programy. S politováním je nutné konstatovat, že zapojení odborníků z nových členských zemí
EU není odpovídající.
Jako příklad výstupu, který je nepochybně impulsem pro další politiku EU v otázkách vody
pro průmysl lze stručně uvést formulaci priorit pro vodu v průmyslu EU, vzešlou z jednání
Pracovní skupiny Voda a Průmysl WssTP, Akční skupiny pro recyklaci a opakované využití
vody EIP (zaměřuje se na bariery v recyklaci vody) a Pracovní skupiny SPIRE (relevance opakovaného využití vody).
„Všechna průmyslová odvětví potřebují dosáhnout vyšší efektivity ve využití vody, aby
mohla být průmyslová činnost udržitelná i v budoucnu“
Konkrétní aktivity je užitečné promítnout prioritně do těchto oblastí:
• voda vhodná (fit for use) pro využití v průmyslových procesech,
• snižování znečištění (dopad uhlíku – carbon impact) a nákladů na vodu,
• komplexní zpracování odpadních vod,
• opakované využití a recyklace vody,
• monitorování a informatika,
• voda a energie.
Spolupráci s průmyslem v těchto aktivitách je užitečné realizovat prostřednictvím Evropských technologických platforem (ETP). Jako příklad lze uvést Chemie (Suschem): Rámcová
spolupráce, několik projektů EU
Ocel (ESTEP): Společná zpráva o výzkumu a vývoji vodního managementu pro ocelářství
Textil: Dvě „brainstorm meetings“ – 1 projekt EU
Potraviny: (Food4Life): 1 Workshop 2013 – 1 projekt EU
Nerosty (SMR):Kontakty od 2010,1 návrh EU projektu
Papír a celulóza (Forestry): Partner v EIP
•
•
•
•
•
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Projekty EU:
AquaFit4Use: Water reuse (Chemie, Potraviny, Textil, Papír a Celuloza),
Chemwater:Technology roadmaps for proces industry (Suschem+EMH),
Efficient water use in mineral industy and mineral recovery (grant neudělen),
E4Water (Suschem),
Resfood (Food4Life)

Existující bariéry v oblastech:
Opakované využití a recyklace vody:
• technické bariéry,
• omezená kapacita pro formulaci a institucionalizaci opatření;
• nedostatek finančních pobídek,
• vnímání veřejností,
• nedostatečný trh pro druhotné živiny,
• nedostatek robustních průmyslových procesů schopných využít různé kvality vody,
• chybějící normy EU pro vodu k opakovanému využití, nepřijatelnost regenerovaných zdrojů
pro veřejnost – viz Obr. 27,
• úprava čištění vod - chybějící vědomí o ekonomické hodnotě vody, nedostatek pobídek pro
implementaci a ověření inovačních řešení v plném měřítku, společenská přijatelnost druhotných surovin, nedostatek znalostí ohledně výskytu nových polutantů.
Spojení Voda-Energie…
• nedostatečná integrace vodní a energetické politiky EU,
• neodpovídající ekonomické pobídky pro přijetí efektivních technologií,
• chybějící technologie s nízkou energetickou náročností,
• proměnlivé dodávky z obnovitelných energetických zdrojů.
Management sucha a povodní:
• nedostatečná integrace rozptýlených monitorovacích sítí,
• nejistota v meteorologických předpovědích pro posouzení rizika sucha a povodní,
• nedostatečná integrace různých měřítek rizika,
• nedostatečná znalost ekonomické hodnoty rizika, nedostatek uvědomění a připravenost
průmyslu čelit riziku,
• fragmentace institucí a odpovědnosti,
Ekosystémové služby:
• fragmentace odpovědnosti a znalosti,
• limitovaná adresnost plánovací a cenové politiky v sektoru vody směrem k ekosystémovým
službám,
• omezené porozumění vazbě mezi zdravými ekosystémy a dosažením společenských a ekonomických cílů,
• nepostačující rozvoj a propojení monitorovacích a zpravodajských rámců s ekosystémovým
přístupem AquaFit4Use: Water reuse (Chemie, Potraviny, Textil, Papír a Celuloza).
Správa vod
• fragmentace institucí a odpovědnosti
• institucionální bariery,
• nízká úroveň politické agendy,
• chybějící porozumění veřejnosti a účast průmyslu.
Systémy pro modelování a podporu rozhodování (Management & Decision Support Systems
– MDSS)
• nedostatek celostního přístupu managementu vod,
• fragmentovaná správa – chybějící integrace ekologických, ekonomických, společenských
a institucionálních perspektiv na technické a metodologické úrovni,
• chybějící vůdcovství důsledkem právních a institucionálních barier, žádné dlouhodobé příležitosti k financování, omezený vývoj trvalých řešení.
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Finacování pro inovace
• nepostačující celkové finanční toky do sektoru,
• nízká rentabilita investic,
• vysoká kapitálová náročnost s vrozenou averzí k riziku,
• chybějící zdroje pro malé a střední podniky aby mohly reagovat na tržní příležitosti,
• nedostatečný přístup ke zdrojům financí.
Inteligentní technologie
• nedostatečná znalost nových technologií a jejich možností pro rozhodování o investicích,
• averze k riziku u zákazníků a správy.

Opětovné využití a recyklace vod
Výzvy
Recyklace vod a jejich opětovné využití by měly být považovány za jádro integrovaného managementu vod za účelem snížení nákladů, získání druhotných surovin a demonstrace správy ŽP.
Využití nekonvenčních vodních zdrojů prostřednictvím recyklace a opětovného využití může
podpořit zajištění bezpečné, dostupné a cenové přístupné vody, přičemž může snížit potřebu
energie, náklady na rekultivaci a dopad na životní prostředí. Je tudíž podstatnou složkou udržitelného managementu vod.
Úzké profily
Implementace recyklování a opětovného využití vody trpí nejen technickými barierami ale
také úzkými profily jako jsou omezená schopnost institucí formulovat a institucionalizovat
opatření pro recyklaci a opětovné využití, nedostatek finančních pobídek a vnímání opětovného využití, recyklace a rekultivace veřejností. Dalšími barierami jsou nevyhovující trhy pro
druhotné nutrienty, nedostatek dobře vypracovaných a robustních průmyslových procesů užívajících vodu různé jakosti, dále chybějící normy pro opětovně využívanou vodu sladěné s legislativou EU.
Tržní příležitosti
Lze očekávat, že potenciální trh pro inovace na poli opětovného využití a recyklace vod bude
důsledkem implementace technických řešení a legislativních opatření významně růst a vyvíjet
se v Evropě i mimo ni, především v oblastech s velkým vodním stresem.
Cíl

Funkční rámcová politika vhodná pro účelově – symbiotický přístup dosahující účinnosti ve
využití vod lepší integrací městského, průmyslového, zemědělského využití vod. Inovativní řešení zajišťující vodu různé jakosti pro několik průřezových aplikací a umožňující rovnováhu mezi
přirozenými potřebami vody v přírodě a rostoucí poptávkou pro potřeby obyvatelstva a ekonomické aktivity.
Na místě jsou procesy vedoucí k účasti veřejnosti a posílení vědomí rizik i změna chování ve
vztahu k recyklaci a opětovnému využití vod.
Startovací akce
Řídící skupina vyzývá akční skupiny, aby vyvinuly a testovaly:
• vhodné symbiotické přístupy založené na technických, ekonomických, společenských a environmentálních kriteriích, u nichž se nákladově efektivní postup spojuje se zamýšlenou
aplikací a jakostí,
64

• inovativní řešení a/nebo alternativy postupu, které produkují a prověřují recyklovanou vodu
pro residenční, městské, průmyslové a zemědělské aplikace při zohlednění ekosystémů a zahrnutí více zainteresovaných účastníků,
• systémy schopné určení jakosti recyklované a rekultivované vody ke zlepšení managementu
a pochopení veřejnosti v souladu se zdravotními požadavky,
• inovativní poloprovozní projekty separačních a extrakčních technologií pro získáván surovin
z odpadních a recyklovaných vod.

Úprava a čištění vod včetně získávání zdrojů
Výzvy
Musí být dodáno dostatečné množství vody ve správné jakosti, což s sebou nese výzvu najít
dostupné vodní zdroje požadovaného typu vody. Kromě toho je nutné změnit zaměření od
zpracování odpadních vod a kalů na skládku k poskytování vody vhodné pro využití a získání
příjmů z regenerované energie a surovin. Robustní jednotky pro čištění vod mohou vést k vývoji nových produktů a podnikatelských příležitostí.
Bariéry
Koneční uživatelé mají nízké povědomí o ekonomické hodnotě vody, stejně jako je nedostatek pobídek pro implementaci v provozním měřítku a zhodnocení inovativních řešení. Současně společenská přijatelnost druhotných zdrojů je omezená, částečně důsledkem nedostatečné
znalostí pokud jde o výskyt nových polutantů a jejich šíření.
Tržní příležitosti
Existují významné tržní příležitosti pro nové modely podnikání a správní struktury, které mohou předejít fragmentaci a mohou přeorganizovat/naprojektovat úpravu a čištění vody, srážkové vody a podzemní vody přímo na místě.
Efektivní získávání nutrientů a podniknutí prvních kroků k vytvoření jednotného trhu nutrientů vytvoří nové pracovní příležitosti a podnikatelské možnosti v Evropě i mimo ni. Kromě
toho důležité tržní příležitosti lze očekávat pro znalosti a technologie týkající se inovativních
procesů úpravy a čištění vod
Cíl

Aktivity týkající se vody, energie a surovin v procesech úpravy a čištění vod budou integrovány s cílem získat dusík, fosfor, biopolymery a/nebo další složky, biopaliva a
jiné cenné materiály z odpadních vod a zvýšit znovu získanou energii. Ostatní cíle jsou aplikace technologií šetřících vodu s cílem vyhnout se ztrátám a eliminace mikropolutantů a bakterií resistentních k lékům.
Startovací akce
Řídící skupina vyzývá Akční skupiny, aby vyvinuly a testovaly:
• inovativní koncepce alternativního zásobování vodou, čištění odpadních vod a regenerace
zdrojů
• metody kontroly zdrojů vpouštění nových polutantů a patogenů do systému likvidace odpadních vod a nákladově efektivní technologie odstraňování jejich co největší části přímo u zdroje,
• centra inovace čištění vod v oblastech, která v současnosti postrádají patřičné systémy akumulace a čištění odpadních vod při aplikaci inteligentních technologií a decentralizovaných
systémů a zaměření na alternativní zdroje vod,
• systematický přístup k prevenci ztráty vody, energie a zdrojů v průmyslové výrobě a infrastruktuře pro odpadní vody.
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Spojení voda – energie
Spotřeba vody a generování energie jsou v průmyslu spolu těsně svázány. Spalování fosilních paliv (uhlí, topný olej, plyn) je nerozlučně spojeno s odpovídající a spolehlivou dodávkou
vody. Jednoduchá opatření k úspoře energie tak mohou přinést menší spotřebu vody v produkci energie. Naopak poptávka po vodě také ovlivňuje produkci i spotřebu energie.
Výzvy
Vzájemné vztahy a závislosti mezi vodou a energií jsou dobře známy. Vzájemně propojené
výzvy a klíčové problémy obou sektorů by proto měly být osloveny současně.
Tato prioritní oblast uvažuje tři vztahy: energie pro vodu, energie z vody a voda pro energii.
Bariéry
Evropské politiky ve vodě a energii nejsou dostatečně integrovány, což se promítá do zanedbání vzájemně souvisejících efektů. Kromě toho ekonomické podněty k osvojení účinných
vodních a energetických technologií jsou nepřiměřené. Procesy související s vodami a odpadními vodami postrádají nízkoenergetické technologie, zatímco aplikace obnovitelné energie je
zbrzděna nízkou účinností. Kromě toho tyto procesy jsou projektovány pro provoz s konstantním příkonem energie, zatímco většina obnovitelných energetických zdrojů poskytuje proměnlivý příkon. Účinné a nákladově efektivní technologie pro získávání energie z odpadních vod
dosud nejsou plně dostupné.
Tržní příležitosti
Lze očekávat, že tržní potenciál pro inovace v této oblasti je velmi vysoký. Potenciál pro
úsporu energie v technologiích úpravy vody, nebo snížená poptávka po transportu vody v infrastrukturách je velmi významná. Ve vztahu k potenciálním kapacitám pro produkci energie
činí obsah energie v odpadní vodě 2 % celkové budoucí poptávky energie, zatímco modrá energie a energie přílivu mohou přispět k pokrytí nejméně 7 % budoucí potřeby energie. Mimo
to více než 50 % spotřeby vody v průmyslovém sektoru (což odpovídá 20 % celkové spotřeby
vody) se využívá k výrobě energie. Odběry vody pro energetiku je třeba hodnotit diferencovaně podle zásadně odlišných systémů v elektrárnách s průtočným chlazením a v elektrárnách
s cirkulačním nebo smíšeným chlazením. U elektráren s průtočným chlazením činí průměrná
spotřeba vody asi 140 m3 na 1 MW. U cirkulačního systému chlazení je sice potřeba stejná,
ale voda se používá opakovaně, takže do systému se přivádí asi jen 2 m3 na 1 MW. Do toku se
potom navrací 60–70 % odebíraného množství vody. Navíc existuje nedostatek nízkoenergetických zavlažovacích technologií, které lze aplikovat v moderním zemědělství. Zvýšení účinnosti
v těchto procesech přinese významné příležitosti
Cíle
Příspěvek obnovitelné energie pocházející z vody v Evropském energetickém mixu významně vzrůstá, přičemž jsou vyvíjeny, aplikovány a uváděny na trh účinné technologie pro využití
vody, její úpravu a získávání energie z odpadních vod.
Odběry vody pro energetiku je třeba hodnotit diferencovaně podle zásadně odlišných systémů v elektrárnách s průtočným chlazením a v elektrárnách s cirkulačním nebo smíšeným chlazením U elektráren s průtočným chlazením činí průměrná spotřeba vody asi 140 m3 na 1 MW.
U cirkulačního systému chlazení je sice potřeba stejná, ale voda se používá opakovaně, takže
do systému se přivádí asi jen 2 m3 na 1 MW. Do toku se potom navrací 60–70 % odebíraného
množství vody.
Startovací akce
Řídící skupina EIP Voda vyzývá Akční skupiny k vývoji a ověření:
66

• přístupů pro snížení spotřeby energie při přípravě pitné vody, čištění odpadních vod, využití
vody v průmyslu a závlahách,
• inovativních a široce aplikovatelných řešení pro získávání energie a/nebo přebytečné energie jak z vody v přírodních systémech, také užití antropogenní vody,
• vývoji a demonstrováni široce aplikovatelných koncepcí a řešení pro využití vody ve vztahu
k výrobě energie, městským a průmyslovým horkovodním/studenovodním systémům.
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5 INTEGROVANÝ MANAGEMENT VOD V PRŮMYSLU
A CELOSTNÍ PŘÍSTUP
Smyslem managementu vodních zdrojů pro průmysl je dosáhnout v jednotě ekonomického
rozvoje, ochrany ŽP i společenské shody bezpečné zajištění a optimální využití vodních zdrojů
jako klíčového faktoru udržitelnosti národohospodářské i sociální. Vhodný koncepce využívá
integrovaného technického a participačního přístupu, jehož východiska jsou:
• průmyslová jednotka je součástí přírodní jednotky (úrovně povodí, sub-povodí, zvodně).
• vodní systémy jsou složité ekonomicko-technologicko-environmentální povahy, proto je
nelze efektivně řídit běžným způsobem. Spíše se uplatní adaptivní a integrované formy managementu (1.2)
• průmyslová jednotka může o vodní zdroje soutěžit s ostatními sektory,
• výzkum a vývoj akumuloval mnoho užitečných znalostí, které lze aktivně využít jak k podpoře regionálního rozvoje, tak v progresivním managementu vody v průmyslu, nicméně při
převodu do praxe se často vyskytují obtíže.
Většinou se analýza dopadu průmyslu jako celku na vodní zdroje provádí na úrovni povodí
nebo jeho dílčí části na makroúrovni. Dopady specifického odvětví v rámci tohoto prostorového celku se pak uvažují na meziúrovni, podrobná analýza dopadu na úrovni průmyslové
jednotky. Analýzu by měly provádět dvě jádrové skupiny- skupina podílníků na průmyslových
aktivitách a skupina expertů. Obě skupiny by se měly vzájemně doplňovat a umožnit dosažení
vzájemného porozumění a návrhu vhodných a dobře podložených řešení. Základním a účinným nástrojem analýzy je vodní bilance. Ta slouží k identifikaci hlavních úzkých profilů ve
využití vody v uzavřeném systému. Porovnáním vstupního a výstupního toku a akumulace
vody lze identifikovat ztráty vody a objasnit rozložení vody uvnitř systému. Bilanční metodu
lze velmi snadno aplikovat na technologickou jednotku, celý závod nebo na části povodí pro
několik průmyslových závodů. Je také velmi pružná i vzhledem k parametrům vody (množství,
kvalita). Stupeň propracovanosti metody závisí na účelu, kterému má sloužit. Průmysl mění
kvantitativní i kvalitativní parametry vodních zdrojů. Pomocí metod vycházejících z bilancování a monitorováním parametrů lze dosáhnout vyšší účinnosti při čištění odpadních vod a posoudit dopad na objem a kvalitu vodních zdrojů a následně formulovat doporučení pro jejich
optimální využití.
Racionální postup při zlepšování kvality vody v bilancovaném celku musí vycházet z posouzení současného stavu kvality vody a identifikace všech nebezpečných polutantů. Bilanční model zatížení znečištěním lze využít i k simulaci alternativních scénářů po realizaci různých kroků
ke zlepšení situace. Protože použitelnost obecných matematických modelů je většinou omezena nedostatkem požadovaných vstupních údajů, využívají se i modely jednodušší struktury přizpůsobené instalovaným systémům sběru a zpracování dat. Výsledkem modelování jsou hydrochemické profily, které znázorňují průběh kvantitativních i kvalitativních parametrů v dané
lokalitě, např. podél vodního toku.
Výstupy z modelu mohou napomoci zjištění průmyslových uživatelů, kteří způsobují kvantitativní i kvalitativní poruchy vodního toku. Jsou také dobrým výchozím bodem pro návrh kroků
zmírňujících dopad průmyslové činnosti na vodní zdroje. Rovněž napomáhají objektivnímu posouzení stávajícího monitorovacího systému, jeho prostorového rozložení a frekvence vzorkování. Schematicky jsou tyto postupy znázorněny na Obr. 28 (2.13).
Značný význam má analýza prioritních polutantů uvedených v Doplňku X Rámcové směrnice
o vodě (4.7), (4.17). Jejich emise z průmyslového zdroje do okolí je založena na mnoha faktorech. V rámci jednoho průmyslového odvětví se mohou emise z jednotlivých podniků do různých složek ŽP značně lišit. To závisí nejen na koncových zařízeních k zachycení znečištění, ale
i na vlastní průmyslové technologii. Dochází rovněž k drobným havárií a poruchám u výrobních
i koncových zařízení, které tradiční monitorovací systém nezachytí. Proto je účelné provádět
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Obr. 28. Postupy v integrovaném managementu vod (2.13)

dodatečné analýzy mimo stávající monitorovací systém s cílem kontrolovat zranitelnost vodních zdrojů prioritními polutanty.
Porovnání s nejlepšími dosaženými výsledky ve využívání a ochraně vodních zdrojů různými
technologickými jednotkami slouží „Nejlepší dostupné technologie (BAT)“ a odpovídající „Nejlepší referenční dokumenty (BREF)“ (4.18), zmíněné již v předchozí kapitole. Slouží jako etalon
i k orientaci v dalším postupu. Dokumenty popisují strukturu a povahu relevantního odvětví,
zařízení užitá v různých technologických procesech a indikují klíčové problémy daného odvětví
ve vztahu k ŽP – tj. emisím i spotřebě zdrojů.
Management vod v průmyslu v podmínkách udržitelnosti a „zelené“ ekonomiky respektuje
současně i souvislost s efektivnějším využitím vody v ostatních sektorech a zajištění vody v objemu a kvalitě nutné pro efektivní funkci ekosystému. Vodní ekosystémy představují životně
důležitá aktiva, která plní podstatné funkce pro společnost a mají tak klíčovou úlohu v evropské
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produktivitě a bezpečnosti v nejširším smyslu. Proto je podstatné, aby využití vodních zdrojů nepřesáhlo meze udržitelnosti ekosystému. Přes výrazné zlepšení jakosti vody v posledních
letech jsou v mnoha evropských oblastech vodní zdroje přetíženy. Spolu s přetrvávajícími nedostatky ve kvalitě vody a hydromorfologickými změnami to má značný dopad na stav evropských vodních těles.
Pro společnost jako celek platí, že opatření k účinnějšímu využití vody jsou důležitým nástrojem, který pomáhá společnosti maximalizovat výnosy z nedostatkových zdrojů. Aby ale
došlo k uvolnění tlaků na ekosystémy, je podstatné zabránit tomu, aby zvýšená spotřeba zboží
nepotlačila přínosy získané vyšší účinností využití zdrojů. Ekonomika jako celek nemůže být
udržitelná, pokud v sobě nese přílišné zatížení vodních zdrojů a břemeno pro přírodní systémy.
Budoucí ekonomický růst proto musí probíhat bez dopadu na ŽP. Proces eliminace dopadu vyžaduje zaměření jak na inovace šetrné ke zdrojům, tak na meze udržitelnosti ŽP.
Rámcová směrnice o vodě (4.17) definuje meze pro udržitelné využití vodních zdrojů prostřednictvím cíle charakterizovaného jako „dobrý stav“ vodních těles. Ten představuje podstatný cíl tohoto postupu a vyjadřuje podmínky, které ekosystémy vyžadují pro svou funkci
a podporu existence, zdraví a prosperity lidí. V předchozích kapitolách byla pojednána řada
opatření, nástrojů a postupů, kterými lze v průmyslu dosáhnout účinnějšího využití vodních
zdrojů. Některé z nich současně s úsporami vody přinášejí i úspory energie a surovin zejména
v odvětvích náročných na vodní zdroje. Naopak energetická náročnost takových technologií
jako je odsolování vyžaduje účinnější využití vody a rozvoj zdrojů obnovitelné energie. Podobně
nasazení hydroelektráren je nutné posuzovat s ohledem na jejich možný dopad na vodní ekosystémy i jejich omezený potenciál růstu v porovnání s větrnou a solární energií. Prostor pro
zavedení účinných technologií je značný, měla by se však zkrátit cesta od pilotního a isolovaného nasazení k širší realizaci a jejich zavedení jako normy (BAT).
Rovněž je nutné pojmenovat mezery v implementaci stávající legislativy v oblasti vod, zejména směrnic, které představují základní opatření k implementaci Rámcové směrnice o vodě.
Důraz na efektivnost ve využití zdrojů může posílit investice do nejpokročilejších technologií a zařízení, která integrují úspory vody, energie a surovin. Příkladem je zachycení nutrientů
a chemických látek v odpadní vodě přímo u zdroje.
Ekonomické nástroje mohou iniciovat zvyšování účinnosti, změnu chování a posilovat technologické inovace. Cenové a tržní nástroje jsou pro udržitelný management vod podstatné.
Jejich konsistentní využití by mělo podpořit účinnou alokaci vodních zdrojů. Struktura cen vodného a stočného musí odrážet skutečnou cenu vody a zahrnout do ní i náklady na udržitelnost
vodního ekosystému. To vyžaduje účinnou komunikaci mezi zainteresovanými subjekty zejména na úrovni povodí.
Nelze pominout ani zvyšování povědomí uživatelů v průmyslu, zejména malých a středních
podniků, o udržitelnosti vodních zdrojů pomocí kampaní, „štítkování“, certifikace aj., zvyšování
transparentnosti v nákladech za vodné a stočné.
Existující evropská legislativa poskytuje velmi robustní a nepostradatelný základ pro udržitelný management vod a účinné využití vodních zdrojů v průmyslu. „Blueprint“ a následné
iniciativy EU ve vodním sektoru naznačují, že klíčovými prioritami budou ekonomika vodních
zdrojů, posilován ekonomické integrace a správy vod napříč ekonomickými odvětvími spolu
s budování porozumění v otázkách udržitelnosti vodních zdrojů. Zásadní význam má koordinace legislativy energetických a vodních zdrojů vzhledem k souvislostem mezi účinnostmi jejich
využití a globálního a dlouhodobého využití obnovitelné energie. Na úrovni povodí to např.
znamená koordinaci plánu managementu povodí a národních plánům na využití obnovitelné
energie. Obdobně opatření zvyšující účinnost využití vody musí být v souladu s požadavky na
snížení spotřeby energie. Objem a jakost vody spolu těsně souvisí a snížení znečištění u zdroje
je důležitým opatřením v účinnosti využití energie. Spojení voda-energie se dotýká i zemědělského sektoru protože produkce biopaliv je spojena se značnou spotřebou vody a znečištěním
ŽP. To přesvědčivě dokládá připojená tabulka Tab. 8. Zpráva EEA o zranitelnosti vodních eko70

systémů z podzimu 2012 (2.20) je zaměřena na propojení voda – využití půdy a zemědělská
politika v komplexu voda-energie-půda. Přímé propojení voda-energie je relevantní pro hydroenergii a odsolování, kde jsou zdroje vzájemně využívány a energie a získávání druhotných
surovin z odpadních vod. Spojené riziko pro bezpečné zajištění evropského průmyslu energií
i vodou zdůrazňují nedávné stati (3.14), (3.15).
Tab. 8. Náročnost paliv a energetických technologií na vodní zdroje (3.16)
SPOTŘEBA VODY NA ZÍSKÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ PALIV
Palivový zdroj					 Účinnost litry vody na 1000 kWh paliva
Zemní plyn					38
Syntezní plyn – zplynování uhlí		
144–340
Olejové písky					
190–490
Břidlicový olej					
260–640
Syntezní plyn – Fischer-Tropsch		
530–575
Uhlí						
530–2 100
Vodík						
1 850–3 100
Zkapalněný zemní plyn			
1 875
Topný plyn pro energetiku			
15 500–31 200
Biolíh						
32 400–375 900
Bionafta					
180 900–969 000
SPOTŘEBA VODY PŘI PRODUKCI ENERGIE
Technologie					
Účinnost litry vody na 1000 kWh
Hydroelektrická				260
Geotermální					
1 680
Solární termální				
2 970–3 500
Termoelektrická z fosilních paliv
14 200–24 800
Jaderná					
31 000–74 900
Větrná						
0,040
Fotovoltaická					
0,110
SPOTŘEBA VODY NA JEDNOTKU PRODUKTU
1 litr piva
25 litrů
1 brambora
25 litrů
1 šálek čaje
35 litrů
1 krajíc chleba
40 litrů
1 vejce
135 litrů
1 sklenice pomerančového džusu
170 litrů
1 kilogram vlny
150 litrů
1 sklenice mléka
200 litrů
1 kilogram papíru
300 litrů
1 kilogram hliníku
1 000 litrů
1 hamburger
2 400 litrů
1 litr biopaliva
2 500 litrů
1 bavlněné tričko
4 000 litrů
1 pár kožených bot
8 000 litrů
1 kilogram hovězího masa
15 000 litrů
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ZÁVĚRY
Průmyslové využití vody je zásadní pro celkovou charakterizaci povodí, z něhož evropský
management vod vychází. Plány povodí musí vždy určit konkrétní opatření relevantní pro průmysl podle plánů povodí. Pro integrovaný management vodních zdrojů jsou důležité zejména
průmyslové procesy s intenzivním využitím vody, tedy ty, které:
• používají významné množství vody,
• spotřebovávají značnou část vody v provozu,
• mají silný dopad na regionální hydrologický cyklus,
• mohou vést ke zhoršení kvality.
Tyto průmyslové procesy přispívají k vodnímu stresu v uvažovaném měřítku místním, regionálním, sub-povodí nebo povodí. Patří mezi ně:
• energetika,
• metalurgie,
• chemie / farmacie,
• papír a celulóza,
• těžební průmysl,
• textil a kůže,
• potravinářský průmysl.
Postupný vzestup v celosvětové spotřebě vody v průmyslu ve druhé polovině 20. století dokládá trvalý vzestup průmyslové produkce. Od roku 1980 celosvětový odběr vody průmyslem
rostl pomaleji, odběr vody evropským průmyslem od roku 1980 současně klesal při trvalé rostoucí průmyslové výrobě, což lze to vysvětlit silným důrazem na životní prostředí.
Zásadně odlišný byl vývoj v zemích střední a východní Evropy důsledkem systémových změn
koncem 80. let 20. století. Konkrétně v ČR k již probíhajícímu poklesovému trendu přistoupil
skokový pokles v odběru důsledkem průmyslu a energetiky důsledkem restrukturalizace, privatizace řádově v desítkách procent. V současné době již dochází k mírnému nárůstu odběrů, což
je podobnost s trendy průmyslově nejrozvinutějších zemí EU. Strmý nárůst odběrů energetiky
v období 2002–2003 odpovídá postupnému zapojování jaderné elektrárny Temelín do provozu.
Voda použitá v průmyslu a energetice se z větší části vrací zpět do vodních toků. Výpusti průmyslových odpadních vod tak patří mezi nejvýznamnější bodové zdroje znečištění, jejich vliv na
kvalitu vody byl velmi negativní především v minulosti, kdy neexistovaly odpovídající systémy
čištění odpadních vod. S postupným omezováním vypouštění průmyslových odpadních vod
a zaváděním účinnějších čistírenských technologií došlo od 70. let ke zlepšení. Snižování vypouštěného znečištění u průmyslových zdrojů probíhalo úspěšně, pokud jde o klasické parametry.
Otázkou je nyní monitorování dalších – nově průběžně se objevujících – zátěží jako specifických
organických a bioorganických látek, těžkých kovů v sedimentech a biologických ukazatelů a jejich lokalizace jako předpoklad eliminace zdrojů znečištění. Lze očekávat potenciální nárůst
znečištění z menších průmyslových provozů, z nichž některé jsou napojeny na komunální systém kanalizace. Vzhledem ke specifikům průmyslových odpadních vod však nejsou některé
složky znečišťování eliminovány městskými čistírnami. Průmyslové areály, zejména skladovací plochy jsou také potenciálními zdroji znečištění, které se může difuzním způsobem šířit do
okolního prostředí. To se potvrdilo i v minulosti. Lze očekávat relativní nárůst podílu difuzních
zdrojů, které mohou představovat i značná rizika.
V ČR došlo v letech 1977–1990 k redukci podílu znečištění odpadních vod průmyslem na celkovém vypouštěném zpoplatněném znečištění z 56,7 % na 29,5 %. Tlak na opatření k ochraně
vod v průmyslu byl silnější a materiální a finanční zdroje větší než ve městech a obcích. Rozhodující období pro snížení zátěže toků průmyslovými odpadními vodami nastalo v 90. letech
důsledkem již zmíněných faktorů, především ale pod vlivem zaváděné environmentální legislativy a aktivit v rámci mezinárodních programů na ochranu hlavních toků zejména Labe. Pohled
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na situaci v hospodaření vodou v průmyslu, možnosti i nutnost zlepšení na úrovni jednotlivých
zemí vychází z porovnání hodnot indikátoru přidané hodnoty v průmyslu, vztažené k objemu
odběru vody průmyslem. Tato «produktivita vody v průmyslu» zjednodušeně charakterizuje
ekonomické zhodnocení spotřebovaných vodních zdrojů průmyslem v různých zemích. Současně je ale důležité zdůraznit, že produktivita využití vody je v různých průmyslových odvětvích různá, proto hodnota sumárního indikátoru pro konkrétní stát odráží i strukturu průmyslu
země. Významný prostor ke zlepšení existuje i v ČR.
Dopadu vodního stresu na průmysl lze čelit dvěma základními strategiemi. První z nich souvisí se zvýšením produktivity vody v průmyslu a může být využita i v argumentaci pro zlepšení
stability provozu a ekonomiky při dostupném objemu i kvalitě vody. Vyšší produktivita odpovídá i vyšší hodnotě vody. Proto v oblastech chudých na vodu, kde o ni soutěží různí spotřebitelé,
vodu pravděpodobně získá uživatel s vyšší produktivitou. Druhá strategie spočívá v dlouhodobém úsilí s vizí dosáhnout nulového objemu odcházející odpadní vody. Vyžaduje dlouhý čas
i prostředky a je schůdná zejména na úrovni podniku nebo malého území.
S ohledem na velkou různorodost podmínek a procesů v různých odvětvích průmyslu lze
pro realizaci konkrétních dílčích kroků po těchto cestách využít široký rozsah správních, systémových, organizačních a technických opatření. Mezi ně patří zejména recyklování vody v místě
jako prvotní prostředek úspory vody v průmyslových aplikacích. Pak je to opakované využití
vody, které se vztahuje k využití odpadní vody z jiného místa než průmyslová jednotka (se zařazením mezistupně úpravy). Splnění přísných předpisů a norem může průmysl nutit k zavádění
nové technologie se sníženým objemem vypouštěných odpadních vod. Sankce mohou také
mít významný vliv na dosažení vyšší míry recyklace a opakovaného využití vody. Souhrnem lze
konstatovat, že sektor průmyslu má významný potenciál pro úspory vody, Publikace vesměs
zdůrazňují významný potenciál úspor vody v průmyslovém sektoru. Většinou informují o úsporách pohybujících se od 15 % do 90 % stávající spotřeby vody v závislosti na uvažovaném průmyslovém odvětví, individuálním případě nebo kombinaci opatření. Nejčastější je však interval
30–70 %, dostupný odhad průmyslových podniků v EU, které již implementovaly opatření pro
úsporu vody ve výrobních procesech i administrativě, je od 30 do 40 %.
Spektrum případů opakovaného využití se soustřeďuje na čtyři specifické typy schémat zasluhující zvláštní pozornost: nepřímé využití jako pitné vody pomocí povrchové akumulace, nepřímé
využití s využitím říčního toku, využití v zemědělství, využití v průmyslu. Veřejné zdraví má mimořádnou důležitost ve všech schématech opakovaného využití a všem uvedeným případům jsou
společná silná opatření proti rizikům souvisejícím s ochranou zdraví. Země s rozsáhlým a úspěšným sektorem opakovaného využití vody mají vyzrálé a specifické regulativní a správní prostředí.
Toto není případ Evropy a je zapotřebí dosáhnout vyšší transparentnosti v oblasti regulace schémat pro opakované využití vody požadované kvality dodávané pro užitkové účely.
Priority EU pro oblast vody v průmyslu mají společné motto: Všechna průmyslová odvětví
potřebují dosáhnout vyšší efektivity ve využití vody, aby mohla být průmyslová činnost udržitelná i v budoucnu, jsou to:
• voda vhodná (Fit for Use) pro využití v průmyslových procesech,
• snižování znečištění (dopad uhlíku – carbon impact) a nákladů na vodu,
• komplexní zpracování odpadních vod,
• opakované využití a recyklace vody,
• monitorování a informatika,
• voda a energie.
Existující bariéry v této oblasti:
Opakované využití a recyklace vody-technické bariéry, omezená kapacita pro formulaci a institucionalizaci opatření, nedostatek finančních pobídek, vnímání veřejností, nedostatečný trh
pro druhotné živiny, nedostatek robustních průmyslových procesů schopných využít různé kva-
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lity vody; chybějící normy EU pro vodu k opakovanému využití, nepřijatelnost regenerovaných
zdrojů pro veřejnost. Bariéry konkrétněji:
• úprava čištění vod – chybějící vědomí o ekonomické hodnotě vody, nedostatek stimulů pro
implementaci a ověření inovačních řešení v provozním měřítku, společenská přijatelnost
druhotných surovin, nedostatek znalostí ohledně výskytu nových polutantů,
• spojení voda-energie – nedostatečná integrace vodní a energetické politiky EU, neadekvátní
ekonomické pobídky pro přijetí efektivních technologií, chybějící technologie s nízkou energetickou náročností, proměnlivost dodávek z obnovitelných energetických zdrojů,
• management sucha a povodní - nedostatečná integrace rozptýlených monitorovacích sítí,
nejistota v meteorologických předpovědích pro posouzení rizika sucha a povodní, nedostatečná integrace různých měřítek rizika, nedostatečná znalost ekonomické hodnoty rizika,
nedostatek uvědomění a připravenost průmyslu čelit riziku, fragmentace institucí a odpovědnosti,
• ekosystémové služby – fragmentace odpovědnosti a znalosti, limitovaná adresnost plánovací a cenové politiky v sektoru vody směrem k ekosystémovým službám, omezené porozumění vazbě mezi zdravými ekosystémy a dosažením společenských a ekonomických cílů,
nepostačující rozvoj a propojení monitorovacích a zpravodajských rámců s ekosystémovým
přístupem,
• správa vod – fragmentace institucí a odpovědnosti, institucionální bariery, nízká úroveň politické agendy, chybějící porozumění veřejnosti a účast průmyslu,
• systémy pro modelování a podporu rozhodování (MDSS) – nedostatek celostního přístupu
managementu vod a fragmentovaná správa, chybějící integrace ekologických, ekonomických, společenských a institucionálních perspektiv na technické a metodologické úrovni,
chybějící vůdcovství důsledkem právních a institucionálních barier, žádné dlouhodobé příležitosti k financování, omezený vývoj trvalých řešení,
• financování pro inovace – nepostačující celkové finanční toky do sektoru, nízká rentabilita
investic; vysoká kapitálová náročnost s vrozenou averzí k riziku; chybějící zdroje pro malé
a střední podniky, aby mohly reagovat na tržní příležitosti, žádný přístup ke zdrojům financí,
• inteligentní technologie: nedostatečná znalost nových technologií a jejich možností pro rozhodování o investicích, averze k riziku u zákazníků a správy.
Východiska celostního přístupu – nutno brát plně na vědomí, že
• průmyslová jednotka je součástí přírodní jednotky (úrovně povodí, sub-povodí, zvodně),
• vodní systémy jsou složité ekonomicko-technologické-environmentální povahy, proto je nelze efektivně řídit běžným způsobem. Spíše se uplatní adaptivní a integrované formy managementu,
• průmyslová jednotka může o vodní zdroje soutěžit s ostatními sektory,
• výzkum a vývoj generuje mnoho užitečných poznatků, které lze aktivně využít jak k podpoře
regionálního rozvoje, tak v progresivním managementu vody v průmyslu, nicméně při převodu do praxe se často vyskytují obtíže,
• při posuzování a hodnocení průmyslových technologií a závodů je nutné uvažovat potřebu
vody a produkci odpadní vody v jednotě s energií a surovinami. Tento přístup nutno respektovat i při zpracování referenčních dokumentů.
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Tabulka 6. Účinek operací na odstranění vybraných složek při zpracování odpadních vod
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