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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1-3. ročníku oboru instalatér. 
Žáci se seznámí se zdravotnětechnickými instalacemi trubních rozvodů 
vody a odtokových potrubních rozvodů kanalizace. 
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• Rovněž v zemědělství a průmyslu je voda 
základní surovinou.
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• Z celkové světové zásoby vody je nejvíce slané 
vody v oceánech, pouze asi 3 % je sladká voda. 
Z toho většina je vázána ve formě ledu a 
sněhu v polárních krajích. Dostupné k použití 
jsou pouhé 2/3 % pozemské vody.
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• V přírodě prochází voda přirozeným 
koloběhem. Voda se odpařuje působením 
slunečního tepla z vodních ploch moří, jezer, 
řek a rybníků i přímo z povrchu země. Vodní 
páry se shlukují v mraky, které se za vhodných 
atmosférických podmínek mění ve srážky. 
Voda ze srážek dešťových nebo sněhových se 
vsakuje do země nebo odtéká do vodních toků 
a do moře.
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