
Návštěva ČOV ve Velkých Losinách 
Dne 28. března 2017 jsme s malým zpožděním oslavili Den vody v rámci projektového dne, kdy 
jsme navštívili ČOV ve Velkých Losinách. Při příchodu nás přivítal pan Kalina, který nás poté celým 
areálem provázel. Čistička odpadních vod ve Velkých Losinách vznikla před 50 lety. Její poslední 
rekonstrukce proběhla loni a stála cca 40 milionů. ČOV ve Velkých Losinách patří pod SmVaK 
(Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.). Délka kanalizační sítě bez přípojek činí 
24 kilometrů, napojených je zhruba 2 300 obyvatel (740 odběratelů), objem fakturovaných vod činí 
více než 115 000 m3 ročně.  

ČOV čistí vodu pro obce: Velké Losiny, Bukovice a Maršíkov. Ti obyvatelé, kteří nejsou napojeni 
na ČOV ve Velkých Losinách, se odpadních vod zbavují tím, že je dávají do septiku, odkud se 
odpadní voda za poplatek vyváží jako nebezpečný odpad. Pan Kalina nám také vysvětlil, jaký je 
rozdíl mezi žumpou a septikem: žumpa je betonová jímka, která je vodotěsná, zato septik funguje 
jako usazovací nádrž, přičemž předčištěné vody ze septiku se přepadem vypouštějí buď tzv. 
trativodem do půdy nebo přímo do potoka či řeky. V dnešní době se obsah žumpy nebo septiku 
nemůže vylévat na pole, protože znečišťuje přírodu a životní prostředí.  

Dozvěděli jsme se, že dešťová voda by neměla být vypouštěna do kanalizací, protože zvyšuje 
hladinu čističky odpadních vod. ČOV vykonává pravidelné kontroly, zda někdo i přes zákaz 
nevyvádí dešťovou vodu do kanalizace. Dělá to tak, že hodí do kanalizace dýmovnici a podle toho, 
jestli z okapů u domů stoupá kouř nebo ne, se pozná, zda daný obyvatel kanalizační řád dodržuje 
nebo ne. Za porušení tohoto řádu hrozí pokuta.  

Ze slov pana Kaliny jsme se dozvěděli, že rozdíl mezi čistírnou a úpravnou vody spočívá v tom, že 
úpravna vody přečišťuje vodu na pitnou (musí být zdravotně nezávadná) a čistírna vody zbavuje 
vodu přebytečných nečistot a čistí ji přibližně na takovou kvalitu, jakou měla v řece. 



Kapacita ČOV ve Velkých Losinách je dostatečná. Dozvěděli jsme se, že v případě přívalových 
dešťů se sníží přítok odpadních vod a vypne se elektrický proud, aby nedošlo ke škodě.  

Proces čistění vody probíhá tak, že z kanálů odteče voda do hlavní čistírny, dopraví se do lapáku, 
což zničí všechny nežádoucí bakterie, projde pískovou filtrací a nakonec čistá voda vyteče do řeky. 
Průběh procesu je pořád v provozu, nikdy se nezastaví. Tento proces trvá přibližně 24 hodin. 
Vyčištěná voda je vypouštěná do řeky Desné. Měření kvality vody probíhá v podstatě denně. 
Zhruba 1 x za 3 dny se vzorky odváží ke zpracování např. do Opavy, případně si vzorky sama 
odebírá hygiena, která má do areálu neomezený přístup.  

Tzv. „kaly“, které vznikají po čištění, se dají dále použít jako hnojivo nebo jsou vhodné ke spalování. 
Na závěr jsme se ptali, co by měl umět člověk, který by rád v ČOV pracoval. Nejlepší je být 
vyučeným v oboru vodo-instalatér, nebo mít vzdělaní v oblasti chemie. Dále je potřeba mít základní 
přehled v oblasti elektro. ČOV má nyní dva zaměstnance, jeden zaměstnanec pracuje o víkendech 
a druhý pracuje 8 hodin denně v týdnu. 

Exkurze byla velmi zajímavá, poučná a zábavná. Pan Kalina pro nás měl připravenou křížovku 
a také jsme si mohli některé věci sami vyzkoušet. 

žáci 7. třídy 

Jednoznačně doporučuji, pro mě zatím nejlépe pojatá exkurze při Dni vody. Pan Kalina pracuje 
s dětmi a právě tento faktor se projevil i při samotné exkurzi. Žáci byli vtaženi do exkurze, mohli si 
mnoho věcí sami vyzkoušet a na závěr měl průvodce formou křížovky připravené shrnutí a mohl 
tak i on sám zjistit, co si žáci z exkurze odnesli. 

Dagmar Špačková, třídní učitelka 7. třídy 


