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1.

Stopy zvěře

- pozorování stop zvěře jsme prováděly během zimy 2x
- vzhledem k tomu, že je naše lokalita využívána jako městský park nevyskytuje se 
zde moc volně žijících druhů
- dne 14.2.2011 jmse nalezly stopy těchto zvířat
- sněhová pokrývka byla cca 1cm
- teplota vzduchu 30C

- dále jsme zde pozorovaly různé druhy zpěvavých ptáků (např. Passer domesticus, 
Fringilla coelebs, Pyrrhula pyrrhula, Parus major, Parus caeruleus)
- ze savců se zde vyskytuje Arvicola terrestris
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2.

Plavba na Labi

Historie

Řeka Labe tvořila již v historii významný potenciál pro dopravní napojení území 
České republiky, zejména pak na námořní vodní cesty a jejich přístavy Labská vodní 
cesta je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. 

Technický rozvoj vodní dopravy nastal až ve druhé polovině 19. století. K rozšíření 
plaveb na Labi a na Vltavě pomohly ve 20. letech 19. století i mezinárodní úmluvy a 
právně - organizační zásahy státu do režimu obou řek, dále účinnější organizace a 
kapitálové zabezpečení obchodu a regulace řek. Tzv. Labská konvence, podepsaná 
všemi polabskými státy (včetně Dánska, neboť vlastnilo Lucembursko) dne 23. 6. 
1821 v Drážďanech, uváděla poněkud opožděně v platnost rozhodnutí Vídeňského 
kongresu z roku 1815 o volné plavbě na Labi. Tato konvence rušila a omezovala 
mnohá cla.

První technicky a ekonomicky úspěšný paroplavební podnik byl v Habsburské 
monarchii založen v roce 1829. Andrewsova a Pritchardova paroplavební společnost 
byla skutečným průkopníkem, který provozoval osobní a nákladní plavbu na středním 
a později i na dolním toku Dunaje.

Na českém toku Labe se největší počet cestujících soustředil do Ústí nad Labem. 
Přitom se nejednalo o zanedbatelný počet, protože například v desetiletí před 1. sv. 
válkou přijelo nebo odjelo z Ústí nad Labem průměrně přes čtvrt milionu osob ročně, 
což bylo kolem 45% všech osob přepravených parníky na českém úseku Labe. 

Prosperující Pražská paroplavební společnost postupně uváděla do služby další 
parníky, protože zájem o tento dopravní prostředek neustále stoupal. Kromě 
klasických kolesových parníků začaly také jezdit i menší motorové čluny.

Současnost

Labe v úseku od státní hranice s Německem po Ústí nad Labem je podle dokumentů 
OSN i EU zařazeno mezi základní úzká hrdla komerčně nesplavná. Důvodem je 40 
km dlouhý úsek řeky od státní hranice se SRN, který má díky výrazné rozkolísanosti 
průtoků limitující význam pro splavnost a tím i efektivní využití celé labské vodní cesty 
z pohledu naší země. Každoročně je díky nízkým průtokům zastavena plavba v tomto 
kritickém úseku přibližně na 3 až 6 měsíců.

Kanál Dunaj – Odra – Labe

Vodní koridor nebo také průplav Dunaj – Odra – Labe je kontroverzní projekt, který by 
měl spojit již jmenované tři řeky pro lodní dopravu. Pžíznivci průplavu je vláda České 
republiky a sousedních států, stavební a logistické firmy, některá města a obce na 
trase průplavu, někteří hejtmani, mnoho dopravních expertů a odborníků a EU v 
rámci udržitelného rozvje v Evropě. Odpůrci jsou zejména ekologové a 
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enviromentalisté obávající se narušení krajinného rázu a zničení biotopů, někteří 
dopravní experti, obce a podnikatelé na trase kanálu. Každá strana má však dvě 
mince a každé řešení má své pro a proti. 

Již v 17. století se objevila myšlenka propojení řek. Ferdinand III. vytvořil komisi pro 
usplavněni řeky Moravy a propojení s Odrou. Návrh se ale nedočkal uskutečnení.

V roce 1700 sepsal Lothar Vogemont traktát „Pojednání o užitečnosti, možnosti a 
způsobu propojení Dunaje s Odrou, Vislou a Labem plavebním kanálem.

V roce 1873 vypracovali Oelwein a Pontzen projekt průplavu Dunaj – Odra. Trasa 
byla vedena po pravém břehu Moravy a Bečvy a dále do údolí Odry k Bohumínu. 
Průplavy byl odsouhlasen v roce 1873 Vídeňským parlamentem.

Později se zákonem stanovilo, že realizace má být zahájena roku 1904 a dokončena 
ve lhůtě 20 let. Vodní cesty byly navrhovány pro lodě dunajského typu o délce 67 m, 
šířce 8,2 m a nosnosti 600 t při ponoru 1,8 m. Správa vybudovaných vodních cest 
měla náležet státu, který měl také určovat a vybírat dávky a poplatky za používání 
vodních cest a staveb k nim patřících. Ředitelství pro stavbu vodních cest zahájilo 
svou činnost v roce 1902 ve Vídni. Později vznikly jeho expozitury v Praze (1903), v 
Krakově (1905) a v Přerově (1907). Velký význam pro rozvoj evropského 
vodocestného stavitelství měla meznárodní "přerovská soutěž" vypsaná 19.dubna 
1903 na návrh zdvihadlového stupně u Újezdce o spádu 36 m. Návrhy a řešení, jež 
byly předloženy byly v řadě případů realizovány při výstavbě vodních cest i o desítky 
let později (šikmé lodní zdvihadlo Ronquiéres v Belgii - 1968, zdvihadlo Krasnojarsk 
na řece Jeniseji - 1968, otočné lodní zdvihadlo Falkirk - 2002 nebo návrh na vysokou 
plavební komoru s úspornými nádržemi). Jako součást projektu D-O-L byly 
realizovány některé stavby (zdymadla Hadík, Obříství a Hradec Králové na Labi). 
Některé stavby byly rozestavěny a dokončeny v prvých letech Československé 
republiky. Byla to zdymadla v Lobkovicích, Kolíně, Poděbradech a v Nymburce a jez 
Předměřice.

Problematika výstavby vodních cest přešla po vzniku Československé republiky do 
působnosti ministerstva veřejných prací, a bývalá expozitura vídeňského Ředitelství 
pro stavbu vodních cest v Praze se přeměnila v Ředitelství pro stavbu vodních cest.

Slavnostní výkop průplavu Odersko-dunajského byl proveden 8.prosince 1939 v 
dnešním Polsku Součástí ceremonie bylo i otevření navazující vodní cesty toho dne 
pojmenovaného Adolf Hitler Kanal, který měl následně umožnit propojení Odry a 
Visly. Práce započaly i na opačném konci vodní cesty nedaleko Vídně, kde bylo 
vyhloubeno koryto v délce 6 km, které dnes slouží rekreačním účelům a část se stala 
přírodní rezervací. Ve Vídni v ústí průplavu do Dunaje byl vybudován přístav Lobau. 
Práce také pokračovaly na přístupu po Labi, byla zahájena výstavba zdymadla u 
Velkého Oseku a dokončen plavební stupeň Hradištko, což umožnilo pravidelnou 
průběžnou plavbu od roku 1944 až do Kolína. V roce 1943 byly z důvodu válečného 
vývoje zastaveny veškeré práce.

Dne 25. května 2010 proběhlo zatím poslední oficiální jednání se Spolkovým 
ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouska. Rakouská strana sdělila, že 
problematika výstavby multifunkčního průplavního spojení Dunaj–Odra–Labe je pro 
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Rakousko velmi citlivým tématem. Území, jichž by se výstavba vodního koridoru v 
některých variantách v Rakousku mohla dotýkat, je zařazeno do systému chráněných 
oblastí NATURA 2000, současně se jedná o chráněnou krajinou oblast ve smyslu 
národní rakouské legislativy.
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3.

Posouzení kvality vody v řece a porovnání 
současného stavu s minulostí

Havárie na Labi v     minulosti a v současnosti  

1978 
Dne 4. 6. 1978 došlo ve Spolaně Neratovice, n. p. k úniku fenolu ze  zásobníku 
neuzavřeným odkalovacím ventilem do záchytné jímky, ze které byly čerpadlem pro 
odčerpávání dešťových vod na jednoduchou ČOV (neutralizace a smísení s 
popílkem) a dále na složiště popílku a následně do Vltavy. Do kanalizace uniklo cca 
96 t  fenolu. Hlavní havarijní vlna fenolu byla na Labi 5. a 6. 6., na dolním úseku Labe 
se projevila pachová kalamita a došlo k omezení provozu vodárny Vaňov. Došlo k 
úhynu ryb. Při revizi ve Spolaně dne 9. 6. bylo zjištěno, že v odpadních vodách je 
přítomen volný chlor, což mělo za následek zhoršení účinku na povrchové vody 
(chlorfenoly). 

1987 
Dne 8. 11. 1987 v 14,45 hod. zjistil pracovník k. p. Severočeské tukové závody Ústí 
nad Labem, že ze zásobní nádrže 700 m3 uniká odkalovacím ventilem lněný olej. Olej 
ze zásobníku unikal do záchytné jímky, která byla společná pro 5 nádrží. Prasklý 
ventil nebylo možné opravit ani utěsnit, bylo započato s odčerpáváním zásobníku 
oleje. Jímka neměla dostatečnou kapacitu, navíc nebyla těsná, potrubní kanál byl 
pouze zakryt betonovými dlaždicemi. Z potrubního kanálu došlo k úniku do 
kanalizace závodu a asi v 16,30 došlo k úniku lněného oleje do Labe. Byly postaveny 
norné stěny, k záchytu oleje byla upravena manipulace na jezu ve Střekově, kam olej 
přitékal až do 11. 11. a tvořil zde vrstvu mocnou až 10 cm. Část znečištění přešla i 
přes jez a znečistila Labe i na území tehdejší NDR. Odhad uniklého množství 
lněného oleje je asi 230 t. Při havárii se mimo jiné projevilo i nedostatečné technické 
zabezpečení (např. nedostatek norných stěn. 

1997 
Dne 5. 7. 1997 bylo znečištěno Labe v hraničním profilu. Tlačná loď nasedla na dno 
nebo překážku v plavební dráze. Došlo k proražení dna v prostoru strojovny. Aby se 
loď nepotopila, byly odčerpávány nádní vody (asi 25 m3) s obsahem ropných látek a 
vypouštěny do Labe. Nehoda, která se stala 8 km od hranic, nebyla příslušným 
orgánům na našem území vůbec nahlášena, oznámení přišlo až 6. 7. od německých 
celníků. 

1999
Dne 13. 7. 1999 okolo 16,00 hod. ohlásil kapitán lodi proplouvající Děčínem 
znečištění Labe ropnými látkami v oblasti ř. km 95. Ropná skvrna byla dlouhá cca 4 
km po celé šíři. Hasiči a Povodí Labe instalovali pod Děčínem neúplnou nornou 
stěnu, část ropných látek se dostala po Labi i na území SRN, které bylo zasláno 
varování. Původce havárie nebyl zjištěn. 
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2001
Dne 14. 10. 2001  v závodě Danisco Cultor Bohemia, a. s. Smiřice došlo k úniku asi 
20 t kyseliny dusičné o koncentraci 54 – 60 % v důsledku poškození těsnění na 
přírubě odtokového potrubí ze zásobní nádrže do výrobní haly. Nádrž byla umístěna 
v havarijní jímce, ale odtokové potrubí bylo vedeno mimo havarijní jímku a nebylo 
zabezpečeno chráničkou. Kyselina vytekla do volného terénu a část se jí dostala  do 
dešťové kanalizace a následně do Labe. K úniku kyseliny dusičné z potrubí došlo 
v noci a únik byl zjištěn až v 7 hod. ráno, kdy byl uzavřen oběh, a následovala  
oprava těsnění. Byl proveden sanační zásah, včetně neutralizace terénu,  a 
hydrogeologický průzkum. Do Labe uniklo jen malé množství, neboť rozbory vod 
neprokázaly negativní ovlivnění jakosti vody.

2006 
Dne 9. 1. 2006 došlo v Lučebních závodech Draslovka a. s. Kolín, v době provozní 
odstávky, k vypuštění nedostatečně zneškodněných koncentrovaných kyanidových 
vod z detoxikačních van do řeky Labe. Tato skutečnost, za současného nepříznivého 
působení nízkých teplot, způsobila hromadný úhyn celkem 10 t ryb v Labi na úseku 
téměř 
80 km. Jiné škody na znečištění zdrojů podzemních vod nebyly zjištěny. Havárie byla 
ohlášena německé straně, prostřednictvím MHVC i když se její následky na 
německém území v podstatě neprojevily. Tato havárie měla i rozsáhlou publicitu ve 
sdělovacích prostředcích, některé publikované informace však nebyly vždy přesné a 
objektivní. 

Hlavní znečišťovatelé toku

   Nejčerstvěji jsou k dispozici údaje z roku 2009. V tomto roce uniklo do vody 9,5 tuny 
zinku, 3,5 tuny arsenu, 2,5 tuny mědi, tuna chromu a skoro tuna niklu. Významným 
vypuštěným množstvím jsou více než tři čtvrtiny tuny kyanidů. Voda dále odnesla ve 
sloučeninách celý cent olova, skoro tolik kadmia a přes půl centu rtuti.
   Největší množství látek nebezpečných pro vodní organismy vypustila lovosická 
Lovochemie – přes pět tun. Následuje ji zpracovatelská část Sokolovské uhelné (3 
tuny) a čistírna chemicky znečištěných odpadních vod společnosti Veolia voda v 
Rybitví (1,5 tuny). Naopak chemičky Synthesia a Spolana nenaplnily svou 
hrůzostrašnou pověst a s necelými devíti sty centy látek nebezpečných pro vodní 
prostředí se umístily na šestém a sedmém místě.

Výsledky sledování jakosti vody

   Koncem osmdesátých let patřilo Labe k nejvíce znečištěným řekám v Evropě. V 
devadesátých letech byla na Labi a jeho hlavních přítocích vybudována mezinárodní 
měřicí síť a bylo sledováno přes 100 vybraných fyzikálních, chemických a 
biologických ukazatelů při aplikace identických nebo porovnatelných metod měření. 
   První mezinárodní zpráva o jakosti vody v Labi byla vydána již v roce 1990 a 
zabývala se hodnocením výchozí situace znečištění Labe škodlivými látkami v roce 
1989. Následovaly zprávy o jakosti vody za léta 1989, 1990/1991, 1993, 1995, 1997, 
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1999 a 2000 – 2003. Poslední, osmá zpráva, je „Zpráva o jakosti vody v Labi. 2004 – 
2005“.
   Pozitivní změny jakosti vody v Labi byly podmíněny jednak uzavíráním 
průmyslových podniků a poklesem výroby, jednak výstavbou komunálních a 
průmyslových čistíren odpadních vod. To znázorňují roční odtoky škodlivých látek, 
které se počítají ze zjištěných koncentrací a průtoků. Jejich porovnání je možné 
provádět pouze u let s obdobným průměrným průtokem, jako např. v letech 1989 a 
2004 v měrném profilu Schnackenburg.

Jakost vody

8

1989 2004
Snížení

o %
Průtok (MQ) m3/s 520 511

Těžké kovy
rtuť t/a 12 1,0 92

olovo t/a 110 59 46
kadmium t/a 6,4 5,2 19

zinek t/a 2 400 700 71
chrom t/a 190 26 86
nikl t/a 200 54 73

Arsen t/a 52 45 13
Organické látky

hexachlorbenzen kg/a 150 19 87
hexachlorbutadien kg/a 96 <1 >99

trichlormethan kg/a 13 000 160 99
trichlorethen kg/a 7 300 <16 >99

tetrachlorethen kg/a 8 300 120 99
1,2,4-trichlorbenzen kg/a 570 <9,7 >98

Živiny
celkový dusík t/a N 140 000 75 000 46
celkový fosfor t/a P 9 100 3 100 66
Sumární ukazatele

AOX (Cl) kg/a 1 600 000 350 000 78
BSK21 t/a O2 430 000 210 000 51

CHSKCr t/a O2 760 000 440 000 42



Monitorování podmínek
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Datum Čas

Teplota 
pomalu 
tekoucí 

vody

Teplota 
rychle 

proudící 
vody

Teplota 
vzduchu

pH Barva Zápach

27. 10. 
2010

9:00 6,9 °C 6,1 °C 8 °C 7
průhledn

á
velmi 
slabý

03. 12. 
2010

13:00  1 °C  1,5 °C  6 °C 7
průhledn

á
velmi 
slabý

7. 3. 2011 13:00 -4,5 °C -4 °C 1 °C 7
průhledn

á
Velmi 
slabý



3 otázky

1. Vysvětlete pojem bioakumulace. Znáte některé látky, které mají 
schopnost bioakumulace a vyskytují se ce vodním prostředí?

    Bioakumulací myslíme růst koncentrace chemické látky v organismu. Dochází k ní 
př. v rámci potravní pyramidy. (Stravování se vyšších organismů organismy nižšího 
stupně)
Příkladem: pokud ryba sežere rostlinu, která právě obsahuje nějakou látku schopnou 
bioakumulace, zvýší se několikrát koncentrace této látky v těle ryby. Pokud naší rybu 
sežere větší ryba, obsah dané látky se v jejím těle opět zvýší, a tak to pokračuje dále. 
V jistém okamžiku, kdy hodnota oné nebezpečné látky překročí jistou hranici, může 
dojít nejenom k poškození zdraví, ale následně i smrti vinou velkého množství 
nebezpečné látky v těle.
    Toxické působení mají především nám známé těžké kovy. Působí problémy 
nejenom lidem, ale i dalším živým organismům. Nejhorší negativní vlastnost je právě 
schopnost bioakumulace.
    Příklady bioakumulujících látek:
             Arsen – jeho přirozený obsah je několik desítek miligramů na litr
− reaguje s proteiny nebo se koncentruje v leukocytech
− poškozuje periferní, později i motorické svalstvo, poškozuje játra, vyvolává 
nádory kůže, plic a sliznic
− limit pro pitnou vodu je 0,05 mg/l
           Kadmium – ve vodách ve formě kademnatého aniontu
− zdrojem jsou odpadní vody z kovoprůmyslu, výroby alkalických článků a hlavně 
zemědělství (splach z intenzivně obhospodařovaných půd)
− způsobuje např. vyplavování vápníku z kostí
            Olovo – zdrojem jsou olověné rudy a antropogenní činnost
− působí negativně na samočistící schopnost vody
− působí neblaze na krvetrvorbu, centrální nervovou soustavu, zažívání, 
vyvolává rozpad červených krvinek, způsobuje neplodnost a při průniku placentou 
vodu se projevují teratogenní účinky
           Rtuť – zvýšený obsah v přírodě je pzůsoben unikáním z odpadních vod
− je považována za jednoho z nejzávažnějších kontaminantů v přírodě
− otrava se projevuje rychlým selháním ledvin
    Organismy, v kterých se akumulují látky mohou být využity jako bioindikátory 
znečištění (perloočky, larvy hmyzu, obojživelníci, ryby).

2. Co je to vodné a stočné?
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Vodné je úhrada za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Dá se také vyjádřit jako 
cena vody. Ve vodném je platba za odebranou pitnou či užitkovou vodu a nájem 
měřícího zařízení. Ke zjištění množství vody využíváme vodoměr či se spotřeba vody 
může vypočítat nebo se urči podle směrných čísel uvedených v prováděcí vyhlášce k 
Zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Stočné je poplatek za odvedení použité vody do kanalizace a její čištění. Povinnost 
hradit vodné a stočné vzniká zápisem vlastníka nemovitosti do katastru nemovitostí, 
pokud z této nemovitosti vtéká do kanalizace odpadní voda. Cena stočného je 
usměrňovaná a odvíjí se od několika faktorů, především však od nákladů, které jsou s 
čištěním odpadních vod spojeny. Do ceny stočného se promítá několik faktorů. 
Jedním z nich jsou náklady spojené s vodovodní infrastrukturou – opravy, nájemné 
apod. Často právě díky těmto výdajům cena vody roste a je možné, že do budoucna 
bude tento růst ještě výraznější – především díky závazku České republiky vůči 
Evropské unii, že stát zrekonstruuje čističky odpadních vod v několika stovkách 
lokalit. Dalšími faktory, které ovlivňují cenu, jsou náklady na chemikálie pro čištění 
vody, mzdy a služby.
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3. Vyjmenujte alespoň 5 druhů našich vlhkomilných dřevin. Najdete je i na 
vašem území v okolí řeky Labe? Vyfotografujte je.

Vrba jíva  Salix caprea
 -  keř nebo nízký strom z čeledi vrbovité (Salicaceae), vyskytující     
se v Evropě a v západní a střední Asii.
- roste jak na vlhkých stanovištích, např. na březích řek a jezer, tak
v sušších místech, na půdě bez podrostu, listy vrby jívy slouží za
potravu některým druhům motýlù i savcùm; některé kultivary se 
používají jako okrasné dřeviny v zahradnictví

Jasan ztepilý   Fraxinus excelsior
-  většinou statný strom dorůstající výšky 30–40 metrů, případně i více, 
nicméně za méně příznivých podmínek může vyrůst i jako keř
-  vìtve má šedozelené, pupeny černohnědé, vejčité, i po rozemnutí bez 
výraznější vůně (na rozdíl od ořešáku královského)

Habr obecný  Carpinus betulus
− statný jednodomý listnatý strom dorůstající výšky asi 25 m 
− systematicky se řadí buďto do vlastní čeledi habrovité, nebo 
zejména ve starších systémech do čeledi lískovité 
− jeho původní areál zahrnuje Evropu, Kavkaz a Asii od Turecka 
po Írán
− poskytuje cenné tvrdé dřevo
          

 Bez černý  Sambucus nigra     
− listnatý keř, který má široké využití v léčitelství, farmacii i
− potravinářství 
− čerstvé plody jsou mírně jedovaté, sušením se tato vlastnost 
ztrácí
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  Střemcha obecná  Prunus padus
− rozšířena téměř v celé Evropě, v západní části Sibiře, v 
Malé Asii  na Kavkaze i v Maroku 
− u nás roste na celém území roztroušeně až hojně
− nejčastěji se s ní lze setkat jak v otevřených, slunečných 
místech, tak i ve světlých lesích a hájích, na okrajích řek, potoků i v 
zaplavovaných místech.

Nepovinné úkoly
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1. Místní koloběh vody protékající vaším kohoutkem. 

Přehradní nádrž je vodní nádrž, která vzniká umělým přehrazením vodního toku 
přehradní hrází. Slouží k zásobování vodou, výrobě elektrické energie, ochraně před 
povodnìmi, vyrovnávání průtoků, okrajově k rekreaci. Přehradou lze vzdout vodu až 
do výše 100 m. Takovým elektrárnám říkáme středotlaké. Pokud používají spády 
ještě vyšší, nazýváme je vysokotlaké. V České republice je dnes většina vodních 
elektráren postavena právě při přehradách, v minulosti však bývaly malé vodní 
elektrárny v provozu téměř na každém jezu.
 Vodárna je vodohospodářské zařízení zajišťující dodávku upravené vody pro 
potřeby obyvatelstva, zemědělství a průmyslová odvětví.
Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody. Veřejná vodovodní 
síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a 
místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné 
snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi. Soukromé vodovodní 
rozvody zajišťují rozvod vody z veřejné sítě uvnitř objektu nebo dopravu vody z 
neveřejného zdroje, například z vlastní studny.

Vodojem je vodárenský objekt pro akumulaci vody. Účelem vodojemu je vyrovnat 
rozdíly mezi přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebitelů, zajistit potřebný tlak na 
vodovodní síti a zabezpečit dostatečnou rezervu vody pro případ požáru.
Díky rozvodům v domácnosti, domě či bytech se voda z vodojemů dostane do 
příslušných částí (pokojů, místností). K nám se voda z rozvodů dostane z kohoutku. 
Mezi českými domácnostmi však neustále přežívají mýty o tom, že voda z kohoutku 
není vůbec kvalitní. Proto se všichni lidé stále hrnou do obchodů, aby si nakoupili 
všechny různé varianty toho, co mají doma v míře vrchovaté. Nemusíte pro vodu 
přeci chodit do obchodu, stačí otočit kohoutek a vodovodní voda ve stejné či dokonce 
lepší kvalitě vám postupně začne téci.
Odpadní potrubí odvádí přes kanalizaèní přípojku z nemovitosti do veřejné 
kanalizace, případně přímo do domovní čistírny odpadních vod, žumpy či septiku. 
Vnitřní kanalizace může být jednotná nebo oddílná, gravitační, tlaková nebo 
podtlaková. Vnitřní kanalizace patří do oboru souhrnně nazývaného technické 
zařízení budov.

Kanalizace je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění 
odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské 
èistírny odpadních vod, případně přímo do recipientu. Vystavěním prvních kanalizací 
se předcházelo šíření infekčních nemocí jako byl mor a tyfus, které se ve městech 
vyskytovaly právě z důvodu kumulace odpadních vod a odpadků v ulicích.

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. 
Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění 
průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde 
čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být 
mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. 
Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna 
odpadních vod. Zvláštním případem může být např. čistírna radioaktivního odpadu. 
Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. Patří sem 
mechanické, biochemické a chemické procesy. Vypouštění odpadních vod do 
recipientů se řídí zákony České republiky konkrétně Zákonem O vodách a Zákonem 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává 
Vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí 
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místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností.

ČOV se skládají z:

česle - systém kovových prutů, které jsou šikmo nebo kolmo k hladině vody

lapače písku - s průtokem

                     - s příčnou cirkulací

lapače tuků a olejů - tuky a oleje přináší problémy v ČOV i ve stokové síti

                                  (=kanalizaci), protože tvoří povlak na hladině, následuje 
omezený přístup vzduchu při biologickém čištění, zanáší se síta a filtry

                               - odpad se spaluje

sedimentační nádrže - usazují se částice i lehčí než voda

                                   - konec mechanického čištění

aktivační nádrže - dostatečné množství aktivačního kalu

                            - teplota, pH, dostatek kyslíku, dostatek živin pro bakterie

dosazovací nádrž - část aktivovaného kalu se vrací do aktivační nádrže, část do 
vyhnívací nádrž

                             - voda odchází do stabilizační nádrže

 vyhnívací nádrže - po spotřebování kyslíku se nastartují anaerobní procesy

 kalová pole - dochází zde k vysychání kalů

                   - kaly představují 2 % z objemu čištěných vod, ale je v nich 
zakoncentrováno až 98%  znečištění původně obsaženého v odpadních vodách

 využití kalů - aplikace do půdy

                    - přídavek do kompostu

                    - rekultivace skládek

                    - stavebnictví

                    - přídavné palivo

                    - zneškodnění (spalování, skládkování)

stabilizační nádrže - čeření

Pokud bychom vylili do umyvadla lahvičku například DDT, látka by se zadržela v 
Čistírně odpadních vod ( při terciálním čištění) a dostala by se do kalů.  V tomto 
případě by se ale tento kal nedal nikterak využít, proto by se musel zneškodnit. Kaly 
se na kalových polích podrobují testům, které nám zjistí jejich případnou 
nebezpečnost. 
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2. Fotografická soutěž a veřejná prezentace

Naše fotografie jsme prezentovaly studentům naší třídy. Vzhledem k tomu, že 
studujeme ekologický obor, byly ohlasy našich spolužáků kladné. Naše prezentace se 
jim líbila a měli zájem se dozvědět více o soutěži.
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