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ZÁVER 

 

 Charakterizované a spracované nástroje ochrany čistoty vody v tejto práci predstavujú v 

súčasnosti veľmi vhodný prostriedok ako dospieť k samotnému cieľu, a to dosiahnuť čo 

najvyšší možný stupeň čistoty vody. Žiaden z týchto nástrojov osamote nie je schopný 

dosiahnuť tento cieľ, ale vzájomné prepojenie ich činností má vysokú pravdepodobnosť 

úspechu.  

 Väčšina nástrojov je zakotvená v hlavnom prameni vodného práva ČR, vo vodnom 

zákone č. 254/2001 Sb., a ostatné sú svojou povahou a logikou veci zaradené v súvisiacich 

právnych predpisoch. Každopádne bol vytvorený celkový systém ochrany vôd, ktorého 

efektivita, ako aj výsledky sa prejavia v blízkej budúcnosti, avšak už aj čiastočné výsledky 

naznačujú správny smer. Oporu celému systému a cieľom týkajúcich sa ochrany čistoty vôd 

vyjadrených vo vodnom zákone poskytuje najmä európska právna úprava, a to konkrétne 

Rámcová smernica 2000/60/ES. Tá je dnes komplexným legislatívnym nástrojom, ktorý 

poskytuje základný rámec pre vodnú politiku pre všetky členské štáty a z ktorého následne 

vychádza aj vodný zákon.  

 Hlavným cieľom uvedenom v Rámcovej smernici a tým aj vodnej politiky ČR je 

dosiahnutie tzv. dobrého stavu vody, ktorý vychádza z kombinácie chemického a ekologického 

stavu povrchovej vody a chemického a kvantitatívneho stavu podzemnej vody. Chemický stav 

povrchových aj podzemných vôd je definovaný kvalitatívnymi normami vody, teda 

neprítomnosťou nebezpečných a zvlášť nebezpečných látok, zatiaľčo ekologický stav ide nad 

definíciu chemických klasifikácií a odkazuje na rôzne biologické a morfologické 

charakteristiky. Z toho vyplýva, že súčasný prístup k vodám, ktorý sa uplatňuje na základe 

vodného zákona, sa dá pomenovať kombinovaným prístupom založeným na obmedzení 

znečistenia prostredníctvom kontroly zdrojov znečistenia, ako aj na stanovení cieľov kvality 

vody, ktoré majú byť dosiahnuté. 

 Pozitívne hodnotím a osobne schvaľujem práve snahy o stanovenie prísnych 

kvalitatívnych noriem pre vodu, čo sa dá k významu vody a hrozivému nedostatku pitnej vody 

vo svete považovať za nutnosť. Z toho a z iných podnetov vychádza určite aj smernica, ktorá je 

poslednou významnou legislatívou Rámcovej smernice. Cieľom smernice, ktorú v júni 2008 

schválil Európsky parlament, je dosiahnuť vysoké štandardy povrchových vôd. Stanovuje 

normy environmentálnej kvality v prípade 33 znečisťujúcich látok (medzi ktoré patria napr. 

pesticídy, ťažké kovy a ďalšie škodliviny), ktoré sa často nachádzajú v riekach, jazerách či 

pobrežných vodách. Už teraz asi 13 látok spadá do kategórie zvlášť nebezpečných látok a 
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predpokladá sa zhodnotenie ďalších látok o ich zaradení. Pôsobenie týchto látok vážne 

ohrozuje nielen ekosystémy, ale prostredníctvom potravinového reťazca aj ľudské zdravie. 

Smernica bude prijatá v roku 2008 a do platnosti vstúpi najskôr v roku 2010, pričom členské 

štáty majú povinnosť uskutočniť pokrok pre dosiahnutie štandardov kvality vôd (maximálne 

povolené koncentrácie a ročné priemerné hodnoty) do roku 2018. 

 V rámci sprísňovania požiadaviek na čistotu vody postupovalo aj nariadenie vlády č. 

61/2003 Sb., ktoré stanovuje ukazovatele a hodnoty prípustného znečistenia povrchových vôd 

a odpadových vôd. Ide najmä o stanovené prísne emisné a imisné štandardy záväzné pre 

vodoprávne úrady pri vydávaní povolení k vypúšťaniu odpadových vôd do vôd povrchových, v 

ktorých určujú cieľové emisné limity a lehotu s podmienkami k ich dodržaniu. Najnovšie boli 

vhodne zavedené aj emisné štandardy pre čistiarne odpadových vôd do 500 EO, hoci stále 

prevládajú názory o zavedení emisných štandardov pre čistiarne odpadových vôd do menšieho 

počtu EO.  

 Nariadenie však nestanoví žiadne ukazovatele týkajúce sa prípustného znečistenia 

odpadových vôd, ktoré môžu byť vo výnimočných prípadoch vypúšťané do vôd podzemných. 

Hoci je obecne stanovený zákaz vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd, je podľa 

mňa vhodné stanoviť určité emisné štandardy v predmetnom nariadení, ktoré sa budú 

vzťahovať práve na tieto výnimky nepriameho povoleného vypúšťania do vôd podzemných s 

odporúčaním možného stanovenia prísnejších limitov. Bez takejto úpravy sú tieto limity 

ponechané na uvážení príslušného vodoprávneho úradu v konkrétnom povolení, čo môže viesť 

až k príliš nesúrodému určovaniu limitov. 

 Oblasťou súvisiacou s vodnou problematikou avšak nevyriešenou jednoznačne 

legislatívou v súčasnej dobe je problematika zrážkových vôd (povrchových vôd vzniknutých 

zo zrážkovej vody). Potreba vyriešenia tejto situácie vychádza aj z čoraz viac sa zhoršujúcej 

kvality zrážkovej vody, ktorá miestami sa dá prirovnávať k odpadovým vodám.  

 Najviac viditeľný rozdiel je možné zaznamenať v oblasti vsakovania. Odpadové vody z 

prevádzky domácnosti, priemyslovej alebo poľnohospodárskej činnosti či inak znečistené nie 

je možné vsakovať ani vypúšťať bez povolenia príslušného vodoprávneho úradu.. Týka sa to aj 

predčistených vôd z čistiarní odpadových vôd, hoci v niektorých prípadoch môžu tieto vody 

byť lepšej kvality ako zrážkové vody. V prípade vsakovania zrážkovej vody výklad zákona nie 

je až tak jednoznačný. Obecné nakladanie s vodami sa týka iba povrchových vôd a pri 

spomenutom vsakovaní114 sa jedná o nakladanie s podzemnými vodami, kde je nutné povolenie 

vodoprávneho úradu. Výnimku tu udáva Výkladová komisia k vodnému zákonu, podľa ktorej 

                                                 
114 Viď. § 8 odst. 2 písm. b) bod 4 vodného zákona 
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vsakovanie zrážkových vôd pochádzajúcich zo striech a spevnených plôch u jednotlivých 

rodinných domov je obecné nakladanie s povrchovými vodami podľa vodného zákona, 

presnejšie o zmenu ich prirodzeného odtoku za účelom ochrany nehnuteľností pred škodlivými 

účinkami týchto vôd jednoduchými zariadeniami. A k takému nakladaniu povolenie 

vodoprávneho úradu nie je potrebné. 

 Keďže vsakovanie zrážkových vôd nie je riešené v žiadnej norme ani predpise, je 

vhodné vytvorenie novej normy alebo technického doporučenia. Jedným z navrhovaných 

riešení je prebratie určitých postupov z nemeckej technickej normy. 

 Voda ako jedna zo zložiek životného prostredia úzko súvisí s ostatnými zložkami a 

navzájom sa ovplyvňujú. Preto na čistotu vody má vplyv aj vyrubovanie a devastovanie lesov, 

ktoré prispievajú k znižovaniu erózie a tvorby sedimentov v prostredí, ale aj k vyššej čistote 

vodných zdrojov a v niektorých prípadoch sú schopné zachytiť a v systéme uskladniť 

nezanedbateľné množstvá zrážkovej vody. Ochranou lesa je tak možné finančne efektívnym 

spôsobom zabezpečiť dostatočné množstvá pitnej vody, pretože stále viac poskytovateľov 

služieb zásobovania pitnou vodou si uvedomuje nízku kvalitu surovej vody, čím sa im zvyšujú 

náklady na úpravu vody. Napriek existujúcej technologickej úprave vody na pitnú vodu, sa 

začína klásť dôraz na tzv. multi-bariérny princíp ochrany pitnej vody zahrňujúci viacero krokov 

akými sú výber vysokokvalitných vodných zdrojov, ochrana a náležité obhospodarovanie 

týchto zdrojov, ale aj permanentný monitoring kvality vody. 

 Pri poskytovaní ochrany vodám by sa mala brať do úvahy aj jej samočistiaca 

schopnosť, pri   ktorej dochádza ku zlepšeniu kvality vody prirodzenou cestou. Táto schopnosť 

bola doteraz v Českej republike dlhodobo výrazne potlačená v dôsledku intenzívneho 

využívania krajiny pre poľnohospodárstvo, osídlenie, priemysel, dopravu a pod. Pre jej 

posilnenie by mali byť uskutočnené vhodné zásahy v rámci revitalizačných opatrení. 

Konkrétne návrhy revitalizačných opatrení si totiž kladú za cieľ zvýšenie kvality vody v toku, 

odstrániť alebo zmierniť negatívne dôsledky úprav vodných tokov na prírodné a životné 

prostredie, obnoviť alebo zlepšiť ich ekologické funkcie v krajine pri zachovaní účelových 

funkcií vodného toku, kvôli ktorým bol upravený. Analýzy ukazujú, že revitalizácie sú 

vhodnou alternatívou klasických vodohospodárskych úprav vodných tokov. Budúca spolupráca 

medzi správcami vodných tokov a zložkami prírody a krajiny je vzájomne výhodná a 

nevyhnutná, zvlášť v oblasti prípravy a realizácie opatrení plánov oblastí povodí v rámci 

Rámcovej smernice. 

 Medzi najväčších znečisteľovateľov vody patrí jednoznačne poľnohospodárstvo, 

ktorého následkami sú znečistené vodné plochy a toky, zasiahnuté zdroje pitnej vody, prebytok 



 8

dusíka dodávaného vo forme hnojív, najzávažnejšie kontaminácie vôd zlúčeninami dusíka a 

fosforu a pôsobenie pesticídov. Znečistenie niektorých vodných tokov ako Dunaja a následne 

aj Čierneho mora, je tak závažné, že boli vyhlásené medzinárodné záchranné programy – 

Dunajský regionálny program. Preto v prípade poľnohospodárstva sa ako alternatíva a 

pozitívum aj pre kvalitu vôd ponúka ekologické poľnohospodárstvo, ktoré svojou 

komplexnosťou kladne vplýva na viac oblastí – ochrana kvality povrchových a podzemných 

vôd, kvalita potravín, pohoda hospodárskych zvierat či osídlenie vidieka. Samotný prínos 

ekologického poľnohospodárstva pre kvalitu podzemných a povrchových vôd bol 

zaznamenaný aj odbornou štúdiou vypracovanou v rámci Dunajského regionálneho 

programu115 alebo výskumnou činnosťou dr. Haasa z univerzity v Bonne, ktorá potvrdila že 

vyplavovanie dusičnanov v ekologickom poľnohospodárstve je nižšia ako v konvenčnom 

poľnohospodárstve. 

 Preto si osobne myslím, že čistota vôd závisí jednak na kombinácii úspešného 

presadenia všetkých právne zakotvených nástrojov a ich vzájomnej kooperácie, čím je 

zabezpečené právna ochrana čistoty vôd, ako aj na ochrane ostatných zložiek životného 

prostredia, vrátane zachovania prírodných a biologických funkcií vody a vhodných 

neškodlivých zásahov ľudskej činnosti do vody samotnej a jej prostredia. To navyše musí byť 

podporené ochotou celej spoločnosti k ochrane životného prostredia ako celku a jeho zložkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Štúdia je dostupná na stránkach www.pro-bio.cz 


