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Povrchová voda 

• Povrchová voda = souhrn všech řek, potoků, rybníků a jezer 

•  Může být stojatá (rybník) či tekoucí (řeka). Sladká nebo slaná 

• Většina člověkem využívané vody pochází právě ze zdrojů 
povrchové vody 

• Kvalita pitné vody závisí na kvalitě povrchové vody, která je 
ohrožována znečištěním. Stejně jako ovzduší nebo půda je 
voda ohrožována hlavně průmyslem a zemědělstvím 

• V posledním desetiletí 20. století byly vodní toky v České 
republice ve špatném stavu. S omezením některých odvětví 
průmyslu se snížilo množství uvolňovaného znečištění 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Top_of_Atmosphere.jpg> 
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• 90. léta 20. století přinesla také pokrok a modernizaci výroby, 
zavádění lepších ochran a filtrů, přísnější ekologické normy 

• Také započala výstavba čističek odpadních vod, která 
pokračuje dodnes 

• U některých látek došlo od r. 1990 do r. 2010 ke snížení 
vypouštěného množství o více než 90% 

• Kvalita povrchových vod se velmi zlepšila, ale stále jsou 
některé toky ohroženy 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pohořský-potok-57.jpg> 
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• Za odpadní vodu považujeme vodu znečištěnou lidskou 
činností – ať už průmyslově nebo domácnostmi 

• Odpadní voda se čistí několika způsoby – mechanicky, 
chemicky a biochemicky. Často se využívá všech metod 

• Při mechanickém čištění se z vody odeberou částice, štěrk, 
naplaveniny atp. 

• Za použití mikroorganizmů se při biochemickém čištění z vody 
odstraní organické látky a chemickou  
metodou se voda dočistí, odstraní se  
nerozpuštěné látky a patogeny 

 

• Centrální čistírna odpadních vod 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Dejvice,_Baba,_čistička_vod.JPG> 


