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ÚVOD 

Jezdí tudy hodně cyklistů, ale není to oblíbený výletní cíl. Čistírna odpadních vod (ČOV) 

totiž zrovna dvakrát nevoní. Není divu, zpracovává splašky z celých Litoměřic a okolí. Co doma 

spláchnete do odpadu, objeví se tady. My ale nejedeme na výlet, nýbrž na exkurzi. Na jednu  

z nejzajímavějších! Slabší nátury si připraví navoněný kapesník a průzkum může začít.  

Jak tedy vyčistit odpadní vodu, aby mohla zpátky do Labe? Není to jednoduché a chvilku to 

trvá. Do práce se zapojí hrubé česle i miniaturní bakterie. Produktem není jen čistá voda, ale 

také kal a dokonce bioplyn. Ano, ty vysoké válce, to jsou plynojemy a je z nich perfektní výhled. 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

 

JAK FUNGUJE ČOV 

Seznamte se s tím, jak funguje čistírna odpadních vod. Nemusíte jít úplně do hloubky, jen 

abyste byli připraveni, až ji navštívíte. Např. YouTube: heslo “čistírna odpadních vod”. 

CO VŠECHNO ODTÉKÁ Z NAŠEHO DOMU 

Sežeňte obří kus papíru a vyrobte plakát se vším, co lidé v domácnosti přidávají k čisté vodě. 

Začněte v kuchyňském dřezu, pokračujte přes umyvadlo, sprchu, vanu, záchod a nezapomeňte 

na pračku a myčku. Ať je to špína z rukou nebo prací prášek, všechno nakreslete a popište.  

Pak si připravte tři barvy ze semaforu a přiřaďte jednu z nich ke každému obrázku. Zelenou  

k odpadům, které bychom mohli vylít i na zahrádku, červenou k těm, které by nám zahradu 

zničily, žlutou k těm, které jsou někde mezi tím. Nakonec můžete přidat ještě černou – k věcem 

či látkám, které do vodovodního odpadu vůbec nepatří. 

FILTRACE VODY 

Udělejte jednoduchý pokus s čištěním vody. Natočte vodu do kádinky a zkuste ji pořádně 

znečistit (dobře funguje kávová sedlina, bláto, olej, zbytek jogurtu, šampon apod.). Potom si  

s pomocí trychtýře zahrajte na čistírnu. Prolévejte vodu a sledujte, jak moc se po každém přelití 

vyčistí. Vyzkoušejte filtrační papír, drobný štěrk, písek a nezapomeňte na aktivní uhlí! Podařilo 

se vám získat zpátky průhlednou vodu? 
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PŘIPRAVTE SI OTÁZKY 

Na exkurzích se občas stává, že průvodce povídá a povídá a vy ničemu nerozumíte. Nebo  

i rozumíte, ale moc vás to nebaví. Pojďte tomu trochu naproti. Připravte si pro průvodce otázky, 

ať se exkurze vyvede po vašem. Alespoň deset! 

CESTA ODPADNÍ VODY 

Najděte cestu odpadní vody z vašeho (školního, domácího) odpadu až do čistírny. Sledujte 

kanály, sežeňte si na úřadě plán kanalizace. Pokud ji v obci nemáte, zjistěte, co se s odpadní 

vodou děje. Pokud máte v obci malou čistírnu, domluvte si prohlídku ještě předtím, než 

navštívíte tu velkou. 
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2. EXKURZE 

SPOJENÍ: Od litoměřického autobusového a vlakového nádraží 1,5 km stále po proudu Labe 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 hodiny 

VYBAVENÍ: kufřík na rozbor vody, pro slabší nátury rouška, voňavka 
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE 

ROZHOVOR 

Otázky pro průvodce máte připravené. Je na vás, jestli ho vyzpovídáte hned na začátku, nebo 

zda je použijete až při exkurzi. Buďte ale aktivní a vymýšlejte nové průběžně. Dobrý učitel jistě 

odmění toho, kdo se snažil a vymyslel aspoň několik otázek k věci. 

PROBLÉMOVÉ ODPADY 

Soustřeďte se na problémové látky. Takové, s nimiž má čistírna potíže. Vytvořte seznam 

látek/předmětů, které by se rozhodně neměly dostat do odpadních vod. Najdete na něm černě 

označené odpady ze svého plakátu? 

ROZBOR VODY 

Pokud vám to průvodce dovolí, vytáhněte chemický kufřík a dělejte rozbory vody. Porovnávejte 

kvalitu vody v různých fázích čištění. Výsledky zapisujte. Porovnávat můžete, až se vrátíte  

z exkurze. 

CO POUŠTÍME DO LABE? 

Po skončení exkurze obejděte areál čistírny a sejděte k výpusti vyčištěné vody do Labe. Tady 

proveďte kontrolní měření kvality vody. Měřit můžete hned u výpusti a pro srovnání ještě o kus 

dál, na malém ostrůvku. Jaké vám vyšlo pH? A co dusičnany a fosforečnany? 
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3. ČÍM NAVÁZAT 

CO DO ODPADNÍ VODY NEPATŘÍ 

Z exkurze máte seznam problémových látek a věcí, které by neměly přijít do odpadu. Další 

úkol je jasný: co s nimi jiného, případně čím se dají nahradit?  

POROVNEJTE VODU Z RŮZNÝCH ZDROJŮ 

Ještě jednou chemický kufřík. Máte zapsané výsledky měření z čistírny i od výpusti? Zkuste je 

porovnat s měřením vody z kohoutku a z nejbližšího potoka nebo rybníka. Našli jste nějaké 

rozdíly? Zkuste zdůvodnit, čím jsou způsobené. 

DOMÁCÍ ČISTÍRNA 

V životě se vám může stát, že budete stavět dům a nikde poblíž nepovede kanalizace. Co  

s tím? Můžete vybudovat jímku a pravidelně ji nechat vyvážet. Nebo si pořídíte domácí čističku. 

Zjistěte, jaké typy jsou na trhu a kolik zhruba stojí. Pak se zaměřte na kořenovou čističku  

a zkuste o ní najít nějaké kvalitní video. Například v pořadu „Přidej se“ na stránkách České 

televize. Pokud vás zaujme, můžete si domluvit prohlídku například v Oparenském mlýně. 
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