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1. Úvod

V dôsledku  nadmerného  odberu  vody  sa  znížili  v riekach  nadmerne  stavy 
vody. Aby došlo k vyrovnaniu stavu, dopĺňa sa voda z podzemných vôd. Ale zásoby 
podzemných vôd nie sú nekonečné napr. Artéske studne vysýchajú, pretože sa voda 
spotrebúva. No naplnenie trvá tisíce rokov. Rieka Coloredo v súčasnosti nedosiahne 
do mora, voda sa spotrebuje skôr ako tam dotečie.

Ak hladina vody klesá, podzemné vody vysýchajú, prirodzený život trpí – to sa 
deje  na  Floride,  kde  obyvateľstvo  pribúda  a ubúdajú  bažiny.  Pri  preprave  vody 
požadovaným smerom (  napr.  z Kalifornie  do  Los Angeles  )  sa spotrebúva toľko 
energie, koľko by bolo potrebné pre menšie mesto.

Jednou  z metód  ako  získať  vodu  je  lepšie  hospodárenie  a plánovanie. 
V posledných rokoch rastie :
-  osobná spotreba
-  spotreba v priemysle
-  straty presakovaním v starých a hrdzavých kohútikoch 
-  spotreba automobilmi
-  spotreba závlahami

No nie  v každom prípade sa musí používať pitná voda. V niektorých oblastiach 
by mohla byť použitá aj  čiastočne znečistená. Z toho dôvodu by bol výhodný systém 
dvojitého odpadu a zásobovania ( rozvod pitnej a úžitkovej vody ) do domácnosti aj 
napriek veľkým nákladom. Náklady na dvojitý rozvod  by sa za krátky čas vrátili. Ak 
by sa takýto systém zaviedol pitná voda by pochádzala z podzemných vôd, alebo 
z filtrovanej povrchovej vody, čiže by odpadla chlorácia. Voda pre priemysel , autá, 
splachovanie a zalievanie by bola bez drahého čistenia.
 Voda sa môže šetriť :
- šetriacim splachovaním ( namiesto 20 l len 13, 4 alebo až 2 l )
- namiesto kúpania používať sprchu
- využívaním  spotrebičov  –  pračky,  myčky  plne  vyťažené  príp.  využívať 

ekonomický program
- zalievaním a umývaním auta dažďovou vodou

Tým sa ušetria náklady na čistenie vôd a výrobu chlóru.

Je potrebné šetriť vodu pri každej činnosti napr. nevyrábať balenú vodu, ktorá 
je  drahá,  náklady na  prepravu  sú  veľké  (  míňa sa  palivo  )a  problémy nastávajú 
s plastovými fľašami.

 Kaly z čističiek vôd sa vyvážajú na pole alebo do mora. No často obsahujú 
ťažké  kovy  (  olovo,  kadmium  a pod.  )  a z  toho  dôvodu,  keďže  obsahujú  malé 
množstvo  dusičnanov  fosfátov  a potaše,  návrat  do  pôdy  nemá  význam.  Ropa 
a zemný plyn po spálení sa tiež dostáva do mora. Prirodzené fosfáty,  dusičnany, 
potaš sa už nevracajú cyklicky do pôdy ale plavia sa do mora.

 Dusičnany z umelých hnojív sa do odpadových vôd dostávajú málo, časť je 
využívaná rastlinami, časť je odplavená dažďom a znečisťuje zásoby vody. Fosfáty 
sa viažu v pôde ,v odpadovej vode sa objavuje minimálne množstvo. V kaloch sa 
vôbec nenachádzajú. V čističkách odpadových vôd sa vymývajú a odplavujú riekami 
do mora . Čiže veľké množstvo živín sa rozpustilo a stratilo. Nie je len dôležité zbaviť 
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sa odpadu, ale aj vrátiť  cenné látky a obnoviť cyklus pôda – rastlina – živočích – 
človek – more. No v súčasnosti skôr existuje cyklus : ťažba fosfátov a potaše – pôda, 
rastlina – živočích – človek – more.
Z kolobehu vody človek vytvoril tri problémy

- ako hnojiť pôdu
- ako zabrániť znečisteniu riek a morí
- ako sa zbaviť odpadovej vody

Ak človek dobýva zásoby živín zo zeme, použije ich len raz a potom ich vypustí
do mora – okráda tým budúce pokolenie. 

Človek  znečisťuje  vodu  nielen  priemyslom  ale  aj  vlastnou  činnosťou 
v domácnostiach:

- používaním záhradných chemikálií ( herbicídy, pesticídy, hnojivá )
- saponátov, šampónov , tenzidov, mydiel ( ak obsahujú fosfáty ) 
- vylievaním farieb , rozpúšťadiel, benzínov, olejov
- používaním osviežujúcich prípravkov – obsahujú naftalén, farbu
- používaním  čistiacej látky vo WC, ktorá obsahuje chloristany
- vylievaním chemikálií, kyseliny z batérie, autošampónov

Dusičnany  sú  dôležitou  zložkou  umelých  hnojív,  ale  po  využití  rastlinami 
ostávajú  zvyšky,  ktoré  sa  veľmi  dobre  rozpúšťajú  vo  vode  a prvý  dážď  alebo 
zavlažovanie ich vyplaví do pôdy . Polovica sa stratí týmto spôsobom. Trvá 30 –40 
rokov,  než  dosiahnú  podzemnú  vodu.  Je  dokázané,  že  dusičnany  v nadmernej 
koncentrácii  spôsobujú  tzv.  syndróm  modrého  dieťaťa,  poškodzujú  vývoj  mozgu, 
rakovinu žalúdka. Veľké množstvo umelých hnojív vyčerpáva pôdu, a tak je potrebné 
dávkovanie  neustále  zvyšovať.  Človek  si  neuvedomuje,  že  je  možné  vypestovať 
úrodu bez kvapka hnojiva.

Naša planéta – vzduch --  pôda - voda sa stáva veľkým odpadovým košom pre 
priemyselne rozvinuté krajiny. Odpadné vody z továrni sú mimoriadne nebezpečné. 
Obsahujú  látky  ,  ktoré  zabíjajú  mikroorganizmy,  a práve  tie  by  mohli  prečistiť 
kanálovú vodu, ťažké kovy, látky farmakologického priemyslu a pod. Našimi riekami 
pretečie  ročne  3  mil.  t  ortuti,  6  mil.  t  oleja.  Stopové  množstvá  sa  dostávajú  do 
domácností.  Z pesticídov,  ktoré  obsahujú  chlór  sa  uvoľňuje  dioxín,  ktorý  otravuje 
rakov vo vode.

Názor, že oceány a moria sú tak veľké, že ich človek poškodiť nemôže, už 
v súčasnosti neplatí. Rádioaktivita bola objavená až v Grónsku. V tuku antarktických 
tučniakov  bo  nájdený  pesticíd  DDT,  ktorý  putoval  potravinovým  reťazcom  okolo 
celého sveta, odpadky sa bežne vyskytujú na hladine, znečistené sú pobrežné vody, 
ústia riek, sladkovodné jazerá. No ukladanie rádioaktívneho odpadu do Atlantického 
oceána je ukončené. Nie je to svet človeka ale aj iných tvorov, ktoré majú na našu 
planétu rovnaké právo ako iní –  malí či veľkí, vo vode , či na suchu.

Tieto študijné materiály „Kontaminácia ekosystémov „  sú určené študentom 
dištančného štúdia Krajinnej ekológie.

Keďže  kontaminácia  vody  odzrkadľuje  súčasne  kontamináciu  ovzdušia 
a pôdy, v prvej časti „ Kontaminácia ekosystémov „  je venovaná pozornosť štruktúre, 
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fyzikálno  -  chemickým  vlastnostiam,  hlavným  prvkom  a zlúčeninám,  rozdeleniu 
a charakteristike vôd, ako aj látkam, ktoré spôsobujú kontamináciu vôd, ochrane vôd.
V druhej časti „ Kontaminácia ekosystémov „ sú charakterizované jednotlivé zdroje 
kontaminantov vody, ovzdušia a pôdy, prípadne ich čistenie, pôsobenie škodlivín na 
organizmus, situácia kontaminácie  v SR , plány a prognózy  eliminácie.

Jednotlivé  kapitoly  nie  sú  rozpracované  podrobne  z toho  dôvodu,  že  je  tu 
predpoklad,  že  študenti  KKE  majú  určité  vedomosti  z Chémie,  Toxikológie, 
Monitoringu ŽP, Ekológie, Štatistiky, prípadne Matematiky a Fyziky. 
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2. Výskyt , funkcia, štruktúra a vlastnosti  vody

Do  hydrosféry  patria  oceány,  jazerá,  rieky,  ľadovce  a podpovrchová  voda. 
Moria a oceány tvoria 96,5 % hydrosféry a 1 % tvorí obyčajná voda, ktorú je možné 
využiť.  Z tejto  vody  je  časť  pod  povrchom  –  pôdna  vlhkosť,  podpovrchový  ľad, 
podzemná voda, v pórach hornín nasýtených vodou. Desatina celkového množstva 
vody je obsiahnutá v jazerách , riekach, malá časť je v atmosfére. 
Voda je dôležitá pre
• transport živín
• prijímanie živín
• vylučovanie živín
• životné prostredie niektorých živočíchov

Okrem toho voda slúži
 pre zabezpečenie výživy ľudstva
 pre osobnú potrebu a spotrebu
 pre poľnohospodársku a priemyselnú výrobu
 na rekreáciu
 na výrobu energie
 na dopravu

Voda v určitom množstve ( 12300 km3  ) sa zúčastňuje nepretržitého obehu, 
v dôsledku slnečného žiarenia a zemskej gravitácie. Nedochádza k fyzickej spotrebe. 
Z celkového množstva energie, ktorá sa dostane k zemskému povrchu asi 23 % sa 
použije  na  výpar.  Najväčší  výpar  je  nad  oceánom,  pričom   v tejto  oblasti  sú  aj 
najväčšie zrážky. – 1250mm, nad pevninou 720 mm. Voda sa vracia späť na zemský 
povrch  v podobe tuhých alebo kvapalných zrážok.  Priemerné množstvo zrážok je 
približne  520  000  km3,  takže  v priebehu  roka  dochádza  asi   42  –  krát  k  výparu 
a kondenzácii rovnakého množstva vody. Čas obehu vody ( výpar, zrážky ) trvá asi 9 
dní.  Voda  pri  svojom  pohybe  smerom  na  zemský  povrch  alebo  pod  povrchom 
obohacuje o rôzne látky. Odhaduje sa, že z pevniny do mora sa odplaví 3,5 miliardy 
ton minerálnych látok.

Zmeny v obehu vody v biosfére sa spôsobujú

- zmenami v zložení atmosféry
- globálnym oteplovaním
- znečisťovaním morí a oceánov 

2.1 Charakteristické fyzikálno- chemické vlastnosti vody

  
Štruktúra
 

Voda je chemická zlúčenina , ktorá sa skladá z atómu vodíka 
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(1H ľahký vodík, 2H ťažký vodík – deutérium, prípadne D ) a dvoch atómov kyslíka ( 
16O,17O,18O ).  To podmieňuje  celkove deväť možností  pre stavbu molekuly vody, 
v ktorých prevláda molekula  1H2 16O. Oxid deutérny  2H2 O tzv. ťažká voda v malom 
množstve sa vždy nachádza v prírodnej vode.
Štruktúra  vody  –  atóm  kyslíka  a vodíka  sa  viaže  kovalentnou  polárnou  väzbou. 
Molekula vody má trojuholníkové usporiadania – medzijadrová vzdialenosť O - H je , 
0,0958,  väzbový  uhol  104,4  °.  Ťažisko  kladných  nábojov  nesúhlasí  s ťažiskom 
záporných nábojov, preto sa nevytvára elektrický dipól, čo má za následok afinitu ku 
katiónom  alebo  aniónom.  Dipóly  sa  môžu  priťahovať  opačne  nabitými  koncami 
a vytvárať  väzba  vodíkovými  mostíkmi.  V tejto  väzbe  sa  vodík  viaže  k jednému 
atómu  kovalentne,  v  interakcii  s druhým  prevažuje  elektrostatické  pôsobenie. 
Intermolekulové vodíkové mostíky sú  príčinou vysokej teploty varu vody vzhľadom 
na teplotu varu. V plynnom skupenstve voda pri normálnom tlaku asociuje málo.

Röntgenovou štruktúrnou analýzou sa zistila štruktúra kvapalnej vody – každá 
molekula  je  obklopená  šiestimi  molekulami  ,  ktoré  tvoria  okolo  nej  deformovaný 
oktaéder. 

Ľad poznáme v siedmich kryštálových modifikáciách. Pri obyčajnom tlaku je
stála hexagonálna modifikácia. Atómy kyslíka vytvárajú vrstvy, ktoré sa skladajú zo 
šesťčlenných stoličkovito poprehýbaných kruhov. Objem vody sa zväčšuje preto, že 
molekuly vody viazané vodíkový mostíkmi v kryštálovej  štruktúre ľadu si  vyžadujú 
väčší priestor ako pri nepravidelnom usporiadaní v kvapalnom skupenstve.

Zmeny skupenstva 

Voda vzhľadom na malú relatívnu molekulovú hmotnosť má pri tlaku 101,325 
kPa teplotu varu 100°C - mení sa na paru. Pri ďalšom zahrievaní zostáva teplota 
varu stála, čo závisí od atmosferického tlaku. Teplota topenia, pri uvedenom tlaku , je
 0  °C.  Na  rozrušenie  väzieb  vodíkovými  mostíkmi  medzi  molekulami  kvapalnej 
a tuhej fázy je potrebné dodať veľké množstvo energie. Z toho vyplýva veľká hodnota 
špecifického tepla topenia 333,3 kJ.kg –1 vyparovania príp. varu 2257 kJ.kg-1. Ak sa 
voda zahrieva, časť tepla  sa spotrebuje na zvýšenie teploty, zvyšok sa spotrebuje na 
trhanie  vodíkových  mostíkov.  Dôsledkom  je  veľká  hodnota  špecifickej  tepelnej 
kapacity vody,  ktorá sa mení s teplotou anomálne – pri  zväčšovaní teploty najprv 
klesá, potom sa začne zvyšovať.

 Vplyvom vysokej tepelnej kapacity sa pevnina v zime morom otepľuje, v lete 
ochladzuje. Veľké vodné plochy sa podieľajú na regulácii teploty na našej Zemi.

Voda a ľad sa neustále vyparujú až do chvíle, keď pri určitom tlaku a teplote 
sa  ustáli  rovnováha  –  priestor  sa  vodnou  parou  nasýti  –  tlak  nasýtenej  pary  – 
zabraňuje ďalšiemu vyparovaniu vody.

Pri zmene skupenstva môžu existovať vedľa seba minimálne dve fázy, ktoré 
sú pri určitom tlaku a teplote v rovnováhe. Pri zmene vody na ľad sa zväčší objem 
o 9,21 %.

 
Hustota

Hustota  kvapalnej  vody  sa  s teplotou   zväčšuje  a pri  teplote  3,98  °C  má 
maximálnu hodnotu – 1000 Kg. m –3. Od tejto teploty so stúpajúcou hodnotou hustota 
klesá až po teplotu varu. Pri 100 °C je 958,4 kg. m –3 . Z toho dôvodu bola 4 °C teplá 
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destilovaná voda zvolená za základ jednotiek hmotnosti  a objemu. Táto anomália 
ovplyvňuje geologické a klimatické pomery, život vo vode a jej použitie. 

Ak sa voda  ochladzuje klesá ku dnu, no voda pod 4 °C zostáva na povrchu - 
má menšiu hustotu – mení sa na ľad, ktorý pláva na povrchu. Ak by voda nemala 
túto vlastnosť, zamrzla by po dno a zahynuli by  všetky ryby.

V dôsledku tejto závislosti  teplota – hustota,  sa vytvárajú  vrstvy s rozličnou 
hustotou.  Väčší  rozdiel  v hustote vrchnej  a spodnej  vrstvy bráni  cirkulácii  v celom 
objeme  a vytvára  sa  skočná  vrstva  –  pod  ňou  zostáva  teplota  vody  približne 
konštantná. Skočná vrstva je tým vyššie, čím je plocha nádrže menšia. V stojatých 
vodách v dôsledku jarnej a zimnej stratifikácie dochádza k premiešavaniu tepla.

Viskozita

Je miera vnútorného trenia pohybujúcej sa vody. Jednotkou je Pa. s
Klesá  so  zvyšujúcou  sa  teplotou.  Od  jej  hodnoty  závisí  napr.  usadzovanie 
sedimentácia, rýchlosť filtrácie a pod.

Stlačiteľnosť

Je  to  schopnosť  kvapaliny  meniť  svoj  objem zmenou  tlaku.  Vplýva  na  ňu 
obsah absorbovaných plynov, rozpustených, solí, teplota.
 

Povrchové napätie

Voda po ortuti má najväčšie napätie zo všetkých kvapalín. Vzniká na rozhraní 
kvapalina – voda. Jednotka je N. m-1. Spôsobuje ho nerovnomerné pôsobenie síl na 
molekuly  na  hladine.  Veľkosť  povrchového napätia  pre  každú kvapalinu  je  rôzne 
a závisí od teploty – s teplotou sa znižuje. Od veľkosti povrchového napätia závisia 
niektoré ďalšie vlastnosti voda ako je vzlínavosť, zmáčavosť, tvorba peny, tvorba vĺn, 
kvapiek a pod.

pH

Hodnota  pH  je  ukazovateľom  kyslosti,  alebo  zásaditosti  vody,  je  mierou 
obsahu látok, ktoré ju spôsobujú.

Oxidačno – redukčný potenciál 

Je významnou vlastnosťou prírodných vôd. Pre elektrochemickú reakciu

a Ox1  + b Ox 2 + .... z e- --- p Red 1 + r Red2  + ......
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v ktorej  a,b,...  p,  r..sú  absolútne  hodnoty  stechiometrických  koeficientov  iónov 
s vyšším oxidačným stupňom – Ox1, resp s nižším oxidačným stupňom Red1, Platí 
Nerstova – Petersova rovnica
 
E = E0 + RT  ln a  a     ox  1 a  b     ox  2  ............

              ZF      ap red1 a red2 ............

R –   mólová plynová konštanta
T  --  termodynamická teplota 
F  --  Faradayova konštanta
E0 -  štandartný  potenciál  elektródy  (  potenciál  elektródy  ponorenej  do  roztoku 
s jednotkovou aktivitou iónov )

Redox  potenciál  určuje  oxidačné  alebo  redukčné  podmienky  vo  vode. 
Oxidačné  podmienky  sú  spojené  s obsahom  rozpusteného  kyslíka.  V aeróbnych 
podmienkach sa hodnota redox potenciálu pohybuje v pozitívnych hodnotách asi do 
+ 400 mV. V anaeróbnych podmienkach sa redox potenciál znižuje až na hodnoty 
– 500 mV.

Z hodnoty  redox  potenciálu  je  možné  vypočítať  pomerné  zastúpenie 
jednotlivých  foriem výskytu  rôznych  súčastí  vody,  je  možné ho použiť  pri  riadení 
niektorých technologických úprav vody, pri kontrole vody v recipiente.

Vodivosť

Vodivosť G vyjadruje schopnosť elektrolytu viesť elektrický prúd . Jednotka S 
– siemens 
Elektrolytická konduktivita χ – špecifická vodivosť – vodivosť kocky s hranou 1 m.

χ   = 1 . l  =   G  . l
       R  S            S

R  odpor medzi elektródami
S   plocha medzi elektródami
Jednotka  S. m-1

Závisí od teploty – pri zvýšení teploty sa zvyšuje aj elektrolytická konduktivita
Je funkciou obsahu iónov v roztoku, typu látok a teploty.  Používa sa ako približná 
miera  koncentrácie  minerálnych  elektrolytov,  v odpadových  vodách  je  mierou 
koncentrácií minerálnych a organických elktrolytov.

Rozpustnosť

Rozpúšťacia schopnosť vody závisí od :
- dipólového charakteru
- dialektrickej konštanty

Rozpustnosť tuhých látok vo vode je podmienená dipólovým charakterom . 
Voda  je  dobrým  rozpúšťadlom  iónových  zlúčenín  a osobitne  vhodná  pre  tvorbu 
adičných  zlúčenín  s látkami   tvorenými  iónmi.  Alebo  majú  dipólový  charakter. 
Uvolnením iónov z kryštálu sú ióny obklopené molekulami vody – Hydratácia. Tuhá 
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látka  sa  rozpúšťa  až  do  stavu  nasýtenia  –  aké  množstvo  vody  sa  rozpustí  za 
jednotku času, také sa vylúči. Zmenou teploty sa rovnováha môže porušiť a vzniká 
presýtený roztok, po ochladení na normálnu teplotu sa nadbytok látky vylúči vo forme 
kryštálov. Táto vlastnosť sa využíva pri odstraňovaní vodného kameňa.

Rozpustnosť kvapalín závisí od 
- veľkosti síl medzi molekulami
- teploty
- tlaku

Lepšie  rozpustné sú  dve  kvapaliny polárne  alebo nepolárne než kvapalina 
polárna – nepolárna. 

Nepolárne  kvapaliny  sa  rozpúšťajú  slabo,  zvyšujúcou  sa  teplotou  sa 
rozpustnosť zmenšuje. Podobne je to ej s dĺžkou reťazca – čím je reťazec dlhší tým 
sa látka rozpúšťa vo vode ťažšie.

Rozpustnosť plynov závisí od
- vlastnosti plynu
- teploty
- tlaku

plyny, ktoré reagujú s vodou sa rozpúšťajú viac.

Rozpustnosť plynov v kvapaline vyjadruje Henryho zákon 

c= k P

c  koncentrácia plynu v nasýtenom roztoku
P  tlak plynu nad roztokom
K absorpčný koeficient

Tento zákon platí pre plyny u ktorých sa prejavuje
- nižší tlak
- nižšia rozpustnosť
- plyn nereaguje chemicky s rozpúšťadlom

Rozpustnosť plynu sa znižuje s rastúcou teplotou – varom sa plyny vypudia.
Obsah solí vo vode znižuje rozpustnosť plynov.

2.2 Senzorické vlastnosti vody

Teplota

Teplota sa mení v  rozsahu 0  -  100°C. Povrchové vody majú teplotu 0 - 25 
°C, čo ovplyvňuje proces samočistenia, ak sa zníži teplota, zníži sa aj tento proces, 
proces hydrolýzy chemických zrážadiel. Pitná voda by mala mať 8 – 12 °C.
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Farba

Číra voda je bezfarebná, no hrubšie vrstvy spôsobujú, že voda pôsobí akoby 
bola  modrá.  –  je  tým  intenzívnejšia,  čím  menej  je  v nej  suspendovaných  látok. 
Vplyvom rozptýlených látok modrá farba prechádza do zelena. Žltú až hnedú farbu 
spôsobia humíniové látky.  Zelenú farbu spôsobujú vápenaté soli a podložie. Farba 
odpadových vôd môže byť rôzna. Je dôležitým indikátorom čistoty vôd.

Zákal

Býva  spôsobený rozpustnými  a nerozpustnými  látkami –  íly,  oxid  kremičitý, 
oxidy železa, mangánu, organické koloidy, baktérie, planktón, organické látky a pod. 
Hodnotí sa ako – slabý, zreteľný, veľmi silný.

Priehľadnosť

Závisí od
- farby
- zákalu

Vo vrchnej vrstve 1 m sa pohltí  50%, v hĺbke 2 m 60%, do hĺbky 10 m sa 
dostane len 30 % všetkého dopadajúceho svetla na hladinu.

Pach

Je dôkazom obsahu prchavých látok vo vode. Môžu ho spôsobovať látky,
ktoré  sú  prirodzenou  súčasťou,  biologického  pôvodu,  obsiahnuté  v splaškových 
a priemyselných vodách.

Pach  môže  spôsobiť  napr.  sulfán,  indol,  skatol  a  pod.  Niektoré  organizmy 
produkujú  pach  po  uhorkách,  pelargóniách,  rybách.  Pach  zo  sídliskových  vôd 
spôsobujú fekálie, rozklad tukov, proteínov, mydiel. Z priemyslu majú odpadové vody 
pach podľa druhu výroby.

Sekundárny pach môže voda získať v priebehu vlastnej technologickej úpravy. 
Pach  pitnej  vody  závisí  od  vlastností  surovej  vody,  technologického  postupu 
a spôsobu zabezpečenia.

Miera pachu sa určuje pri teplote 20 a 60 °C a hodnotí sa podľa šesťmiestnej 
stupnice( nijaký, veľmi slabý, slabý, badateľný, zreteľný, veľmi silný ).

Chuť

Sladkú  chuť  spôsobujú  sacharidy.  Kyslú  všetky  druhy  kyselín.  Slanú  chuť 
spôsobuje  chlorid  sodný,  horkú  živice,  živicové  kyseliny,  glykozidy,  alkaloidy, 
triesloviny.

Podzemné  vody  majú  špecifickú  chuť,  ktorá  závisí  od  obsahu  železa, 
mangánu,  horčíka,  sodíka,  draslíka,  chloridov,  uhličitanov.  Vyšší  obsah  oxidu 
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uhličitého pôsobí nepriaznivo – maskuje nepríjemnú chuť iných látok. Väčší obsah 
horčíka spôsobuje horkú chuť. 

Kontrolné otázky
1. Popíšte kolobeh vody v prírode
2. Aká je štruktúra vody ?
3. Popíšte zmeny skupenstva vody
4. Charakterizujte fyzikálno – chemické vlastnosti vody
5. Charakterizujte senzorické vlastnosti vody

3. Chemické zloženie vôd

Chemicky čistá je iba destilovaná voda. Voda v prírode je rôzne znečistená 
a môžeme ju pokladať za roztok rôznych plynov, anorganických a organických látok. 
Zloženie  prírodných  vôd  je  ovplyvnené  rozpustnosťou  tuhých  látok  a plynov, 
výmenou  iónov,  medzi  kvapalinou  a tuhou  fázou,  oxidačno  –  redukčnými  a 
biochemickými procesmi.

 Látky , ktoré sa vo vode nachádzajú môžu byť :
- anorganické
- organické

Z fyzikálneho hľadiska sú to
- iónovo rozpustné – elektrolyty
- neiónovo rozpustné  - neelektrolyty
- nerozpustné a neusaditeľné, usaditeľné, vznášavé 

Tie látky, ktoré prešli pri filtrácii membránovými filtrami s veľkosťou pórov 0,1 – 
1,0 mm pokladáme za látky rozpustné.

Ďalej  sa  látky  delia  podľa  kvantitatívneho  zastúpenia  –  na  základe  tohto 
delenia sa látky delia do piatich tried .

I.trieda 
Do tejto skupiny patria látky , ktoré sú vo vodách v množstvách väčších ako 5 

mg. dm-3.

Sodík – sódne soli sú dobré rozpustné vo vode, okrem niektorých komplexov, ktoré 
sa vyskytujú v mineráloch. Vyskytuje sa vo forme katiónu alebo vo forme iónových 
asociátov. V jednoduchých podzemných a povrchových vodách sa sodík vyskytuje 
prevažne  v koncentračnom rozmedzí  1  –  100 mg.  dm-3  . V  prírodných  vodách s 
vysokou  mineralizáciou  sa  sodík  vyskytuje  pred  vápnikom  a horčíkom.  Zvýšený 
obsah sodíka môžu spôsobiť niektoré priemyselné odvetvia.

Vápnik  –  sa vyskytuje  vo  forme katiónu  alebo  komplexov,  vo  forme hydroxidov, 
uhličitanov,  fluoridov  prípadne  s horčíkom.  So  stúpajúcou  koncentráciou  sodíka 
koncentrácia vápnika vo vode klesá. 

Rozpustnosť uhličitanu vápenatého vo vode , ktorá neobsahuje oxid uhličitý je 
malá.  Oxid  uhličitý  mení  málo  rozpustný  uhličitan  na  dobre  rozpustný 
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hydrogénuhličitan  vápenatý.  Do  vôd  sa  dostáva  vylúhovaním  vápenca,  dolomitu, 
sadrovca, anhydridu, z priemyslu atď. Spôsobuje kotlový kameň. Ak voda obsahuje 
málo vápnika pridáva sa umelo, aby sa znížila agresivita oxidu uhličitého.

Horčík – sa vyskytuje vo vodách v menšej koncentrácii ako vápnik vo forme iónu – 
katiónu, vo forme komplexov. Hmotnostný pomer Ca : Mg je 4 :1 až 2 :1. V morskej 
vode  sa  vyskytuje  až  v päťnásobnom množstve  ako  vápnik.  Do  vôd  sa  dostáva 
vylúhovaním  dolomitov,  magnezitu  a pod.  Spôsobuje  kotlový  kameň.  Pri  väčšej 
koncentrácii spôsobuje horkú chuť a pôsobí ako preháňadlo.

Kremík – sa dostáva do vôd rozkladom kremičitanov vplyvom CO2  a H2 O, umelo sa 
dostávajú  do  vôd  z priemyslu  -  sklársky,  keramický,  pri  fluoridácii  pitnej  vody. 
Vyskytuje  sa  vo  forme  koloidnej  alebo  rozpustnej   monomérnej  neiónovej  ako 
kyselina ortokremičitá. Ľahko vytvára presýtené roztoky a dochádza k polymerizácii. 
Kremičitany sa vyskytujú v každej prírodnej vode, najmä v horúcich gejzírových, kedy 
pri ochladzovaní a po odparení sa vylúči hydratovaný SiO2  ako minerál. Pre niektoré 
mikroorganizmy sú zlúčeniny kremíka nevyhnutné.  Negatívne pôsobia v kotlových 
vodách – vytváranie kotlového kameňa.

Hydrogénuhličitany  –  sa  vyskytujú  vo  všetkých  prírodných  vodách, 
v kontinentálnych  vodách  sa  vyskytujú  vo  forme aniónu,  niekedy  sa  vyskytujú  aj 
viazané  v komplexoch.  Tieto  ióny  sú  agresívne  a z toho  dôvodu  sú  predpísané 
koncentrácie pri doprave potrubím.

Chloridy – sa vyskytujú v zvýšenej koncentrácii najmä v morskej vode. Umelo sa do 
vôd  dostávajú  z priemyslu  –  neutralizačné  reakcie  kyslých  vôd,  prostredníctvom 
splaškových  vôd  –  moč,  fekálie.  Ak  nie  sú  chloridy  minerálneho  pôvodu  ale 
živočíšneho vo väčšej koncentrácii, považujú sa za indikátor fekálneho znečistenia. 
Koncentrácie chloridov zvyšuje aj priemysel.  Chloridy sú biochemicky stabilné. Pri 
infiltrácii pôdou sa zadržujú nepatrne.

Sírany  –  sa  vyskytujú  vo  forme  aniónu,  spolu  s hydrogénuhličitanmi  a chloridmi 
tvoria  hlavnú časť  aniónov v prírodných  vodách .  Koncentrácia  v toku sa zvyšuje 
prostredníctvom  odpadových  vôd  s anorganickými  alebo  organickými  zlúčeninami 
síry. Sírany sú stabilné. Za anaeróbnych podmienok ľahko podliehajú biochemickej 
redukcii  na sulfán a môžu z vody vymiznúť.  Vysoké koncentrácie  ovplyvňujú  chuť 
a majú laxatívne účinky.  Agresívne pôsobia na betón.

Organické látky – sa nachádzajú vo všetkých vodných zdrojoch, jednak sa uvoľňujú 
do  vody  z pôdy,  využívajú  ich  organizmy  na  výstavbu  svojho  tela  a  pri  životnej 
činnosti  rastlinných  a živočíšnych  vodných  organizmov.  Môžu  byť  škodlivé 
a neškodné. Splaškové, priemyselné a poľnohospodárske odpadové vody,  vrátane 
splachov z poľnohospodárskych obrábaných plôch, sú príčinou umelého organického 
znečistenia vôd.

Môže  ísť  o látky  podliehajúce  biologickému  rozkladu,  resp.  o látky 
biochemicky  a chemicky  rezistentné,  ktoré  sa  môžu  hromadiť  v  hydrosfére. 
Biologický mikrosvet je
v symbióze s makrosvetom.  Niektoré organické látky sú toxické,  môžu vykazovať 
karcinogénne, mutagénne a teratogénne účinky. Veľmi negatívne môžu ovplyvňovať 
kyslíkovú bilanciu toku alebo senzorické vlastnosti vody.
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Humínové  látky  –  odumreté  rastlinné,  živočíšne  organické  látky  sa  biologicky 
rozkladajú, tvorí sa organická zložka pôdy – humus Rozkladné a syntetické procesy 
pri ktorých sa tvoria vlastné humíniové látky sú humifikačné pochody. Kvalita humusu 
sa líši. Polovica primárnej organickej hmoty sa humifikuje a zvyšok sa mineralizuje. 
Súčasťou sú sacharidy, pektíny, lignín, bielkoviny, tuky, vosky, živice, triesloviny a i. 
Humíniové  látky  sú  vysokomolekulárne  cyklické  zlúčeniny.  Predstavujú  komplex 
organických látok s aminokyselinami, bielkovinami.

 Delia  sa  na  humínové  kyseliny,  fulvokyseliny,  hymatomelánové  kyseliny, 
humíny a humusové uhlie.

Humínové látky sa nachádzajú takmer vo všetkých vodách, vylúhujú sa z pôd 
a rašelinísk. Rozpustnosť zložiek pôdneho humusu závisí od druhu pôdy, od času 
styku s vodou, od pH vody a jej  zloženia.  V našich povrchových vodách je obsah 
humínových látok vysoký. Majú veľkú biochemickú odolnosť , preto nemajú vplyv na 
kyslíkový režim povrchových vôd. Menia senzorické vlastnosti vody.

Ropa  a ropné  látky  –  ropné  látky  najviac  znečisťujú  hydrosféru,  na  vodných 
hladinách vytvárajú súvislý film, ktorý negatívne pôsobí na kyslíkovú bilanciu toku. 
V tomto povrchovom filme sa rozpúšťajú hydrofóbne organické látky, napr. pesticídy 
Zdroje znečistenia  môžu  vznikať pri  transporte ,  spracovaní,  v petrochemickom, 
strojárskom,  hutníckom,  autoopravárenskom priemysle.  Alkány  a alkény  sú  ľahko 
mikrobiálne  metabolizované  –  produktmi  sú  peroxidy,  alkoholy,  fenoly,  aldehydy, 
kyseliny a pod.  – rýchlosť  závisí od prístupu kyslíka.
  
Fenoly a fenolové zlúčeniny –  môžu sa dostať do vody umelo z priemyslu a ako 
výsledok  biosyntetických  procesov  v živých  organizmoch.  Rozdeľujú  sa  na 
Jednoduché - monomérne monohydroxy – polyhydroxyfenolové zlúčeniny . Do vôd 
sa dostávajú predovšetkým humifikačným procesom pri vylúhovaní humusu vodou.
Rastlinné triesloviny sú  fenolové zlúčeniny, používajú sa v garbiarstve, vylúhovaním 
skládok odpadu z prípravy vyčiňovacích výluhov a z odpadov drevárskeho priemyslu.
Ligníny, sú fenolové zlúčeniny a vyznačujú sa nerozpustnosťou vo vode, dostávajú 
sa do vody pri spracovaní celulózy.

Fenoly umelého pôvodu sa uvoľňujú pri  spracovaní  uhlia,  ropy,  spracovaní 
dreva, z farbiarskeho priemyslu, výroby pesticídov.

Organické  pesticídy  –  sa  používajú  v poľnohospodárstve,  lesnom  a vodnom 
hospodárstve,  zdravotníctve  a hygiene  Do  vôd  sa  môžu  dostať  aj  z odpadov 
z priemyselnej  výroby  pesticídov,  odpadov  z domácností,  z čistenia  aplikačných 
strojov,  pomocných  zariadení,  prípadne  z erozívnej  činnosti  vetra,  splachovaním 
vody. Pri leteckej aplikácii dochádza k úletu 50 – 75 % pesticídov mimo cieľ. Vo vode 
sú  málo  rozpustné,  rušivo  pôsobia  na  samočistiacu  schopnosť.  Koncentrujú  sa 
v sedimentoch na dne jazier a oceánov, menia  senzorické vlastnosti  a ovplyvňujú 
chod biologických čistiarní odpadových vôd. Môžu sa znehodnotiť aj podzemné vody. 
Pri  úprave vody nie je možné pesticídy z vody odstrániť bežnými technologickými 
procesmi ako je čírenie , chlórovanie, ionizácia a pod.

Tenzidy  a detergenty  –  sú  to  povrchovo  aktívne  látky  ,  ktoré  majú  schopnosť 
znižovať povrchové napätie na rozhraní dvoch fáz. Vo vodnom roztoku majú účinok 
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prací,  emulgačný,  dispergačný,  stabilizačný  a peniaci.  Detergenty  obsahujú  látky, 
ktoré zvyšujú praciu účinnosť prípravku.

Delíme ich podľa disociačnej schopnosti polárnej hydrofilnej skupiny na iónové 
a neiónové.  Do vôd sa dostávajú z výroby textilu,  plastov,  ropy celulózy,  papiera, 
z potravinárskeho  a garbiarského  priemyslu.  Ich  prítomnosť  spôsobuje  vyššiu 
rozpustnosť iných organických, málo rozpustných zlúčenín. Znižujú kyslíkovú bilanciu 
toku. Ťažko sú biologicky rozložiteľné.  Ich prítomnosť spôsobuje penenie,  znižujú 
obsah kyslíka  vo  vode – úhyn  rýb.  Zhoršuje  sa  akosť  pitnej  vody,  znečisťujú  sa 
podzemné a povrchové vody.  Pri úprave a čistení sa tenzidy neodstraňujú z vody, 
čiže v niektorých oblastiach sa konzumuje voda s obsahom tenzidov. Môžu spôsobiť 
tok látok ako sú pesticídy, karcinogénne látky a pod. do organizmu, z toho dôvodu je 
nevyhnutnosť  vyrábať biologicky ľahko rozložiteľné tenzidy.

Množstvo  organických  látok  vo  vode  je  charakterizovaný  množstvom 
potrebného  kyslíka  na  ich  oxidáciu.  Pri  stanovení  sa  využívajú  metódy  -  CHSK 
chemická  spotreba  kyslíka,  BSK  –  biochemická  spotreba  kyslíka.  Porovnaním 
výsledkov  chemickej  a biochemickej  oxidácie  umožňuje  rozdelenie  príslušných 
organických  látok  na  biologicky  rozložiteľné  a nerozložiteľné.  Celkový  obsah 
organických  látok  vo  vode  sa  môže  charakterizovať  nepriamo  -  aj  množstvo 
organického uhlíka.

II. trieda
Tu patria látky, ktorých koncentrácia vo vode je menšia ako 0,1 mg . dm-3 , 

prípadne v rozmedzí 1 – 10 mg.dm-3 .

Draslík  –  je  bežnou  súčasťou  prírodných  vôd  vo  forme  katiónu  K+ ,  alebo  ako 
zlúčenina so síranmi, uhličitanmi, a pod. Pomer Na : K je 10 :1 až 25 : 1. Draselné 
ióny sa môžu dostať do podzemných a povrchových vôd z polí hnojených draselnými 
hnojivami  alebo  zo  živočíšnych  výkalov.  Zvýšený  obsah draslíka  indikuje  fekálne 
znečistenie.

Železo  –  väčšie  množstvo  železa  sa  dostáva  do  recipientov  priemyselnými 
odpadovými  vodami – spracovanie kovov,  povrchová úprava kovov a pod.  Formy 
výskytu  závisia  od  pH,  redox  potenciálu  a prítomnosti  komplexotvorných 
anorganických  a organických  látok.  Viaže  sa  s hydroxidovými  ,  síranovými, 
uhličitanovými iónmi, humusovými kyselinami, s chloridmi vyskytuje sa v oxidačnom 
stupni  II,  III  a prebieha  reverzibilná  oxidácia  a  redukcia  čo  má význam  v biológii 
a chémii  prírodných  vôd.  Rýchlosť  oxidácie  závisí  od  pH,  koncentrácie  železa, 
koncentrácie rozpusteného kyslíka, parciálneho tlaku a pod.

Bór  –  množstvo  bóru  v splaškových  vodách  narastá  vplyvom  narastania  pracích 
prostriedkov,  ktoré  obsahujú  boritany,  prípadne  zo  sklárskeho  keramického, 
fotografického, potravinárskeho priemyslu. Bór inhibuje rast rastlín, z toho dôvodu je 
takáto voda nevhodná na závlahy.  

Fluoridy  –  rovnovážna  koncentrácia  fluoridov  v prírodných  vodách  závisí  od 
koncentrácie vápnika. V odpadových vodách sa vyskytujú z chemického, silikátového 
priemyslu, úpravovne rúd.
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Pri malých koncentráciách spôsobuje kazivosť zubov, pri vyššej koncentrácii 
spôsobuje  chronické ochorenie. Z toho dôvodu sa voda fluoriduje umelo – pridávajú 
sa fluoridokremičitny .

Amoniakálny dusík – je súčasťou dusíkového cyklu a je potrebný na tvorbu novej
biomasy mikroorganizmov. Vzniká ako produkt mikrobiálneho rozkladu organických 
dusíkatých  látok,  najmä proteínov v redukčnom prostredí.  V prítomnosti  kyslíka  je 
veľmi  nestály.  Biochemickou  oxidáciou  nitrifikáciou  prechádza  na  dusitany  až 
dusičnany. Účinnym oxidovadlom je chlór, ktorý poskytuje zmes chlóramínov resp. 
elementárny dusík.

Ióny NH4
+  v pitných vodách sú indikátorom čerstvého znečistenia – hnilobných 

procesov.  Spôsobujú  to  mestské  odpadové  vody  znečistené  ľudskými  alebo 
zvieracími  výkalmi,  ktoré  môžu  obsahovať  nebezpečné  choroboplodné  zárodky. 
Uhlík  z tepelného  spracovania  uhlia,  splachmi  z hnojených  pôd  je  anorganického 
pôvodu.

Dusičnany  –  sú  konečným  produktom  rozkladu  organicky  viazaného  dusíka, 
vznikajú pri sekundárnej nitrifikácii amoniakálneho dusíka, prostredníctvom splachov 
ornej pôdy ak bola hnojená dusíkatými hnojivami. Elektrickými výbojmi v atmosfére 
sa  oxidáciou  elementárneho  dusíka  tvoria  dusičnany,  ktoré  precházajú  do 
atmosferických vôd.

Dusičnany  sú konečným stupňom rozkladu organických dusíkatých látok v 
aeróbnom prostredí.  V nízkych koncentráciách sa nachádzajú takmer vo všetkých 
vodách. Vyššie koncentrácie as nachádzajú v podzemných vodách v okolí veľkých 
miest a starých sídlisk a poľnohospodárskych oblastí. Dusík z priemyselných hnojív 
je  zdrojom  anorganického  dusíka  v povrchových  vodách  ,  na  mnohých  miestach 
stimuluje rast rias -eutrofizácia.

Dusičnany za aeróbnych podmienok sú stabilné, za anaeróbnych podmienok 
sú biochemicky redukované na dusitany, elementárny dusík, oxid dusný príp. až na 
amoniakálny  dusík.  Zvýšený  obsah  dusičnanov  môže  byť  príčinou  dusičnanovej 
methemoglobinémie u kojencov.

Väčšie  množstvo  dusičnanov  vo  vode  môže  byť  indikátorom  staršieho 
fekálneho  znečistenia.  V povrchových  vodách  sú  ukazovateľom  samočistiacich 
procesov.  Podľa  obsahu  v podzemných  vodách  sa  charakterizujú  mineralizačné 
procesy pri  filtrácii  vody pôdnymi vrstvami.  Veľké množstvá obsahujú priemyselné 
odpadové vody . Nadbytočný  anorganický dusík sa odstráni nitrifikačnými procesmi, 
inak by podporili vznik nežiadúcich organizmov. Po vyčerpaní rozpusteného kyslíka 
môžu dusičnany slúžia ako zdroj kyslíka pre biologickú oxidáciu organických látok.

III.trieda
Tu patria látky, ktorých obsah vo vode je väčší ako 0,01 mg.dm-3

Hliník  –  sa  vyskytuje  vo  forme  hydroxokomplexov,  síranových  komplexov, 
fluorohlinitanov, fosforečnanov, hydroxidov. Umelo sa dostáva do vody 
prostredníctvom  odpadových  vôd  –   pri  čírení  v úpravni  vôd  výroba 
papiera, kože, úpravy hliníka, zliatín a pod. 

Mangán – môže sa vyskytovať vo vodách v rôznych oxidačných stupňoch najmä v II, 
III,  IV,  VII.  Viaže  sa  so  síranovými,  uhličitanovými,  hydrouhličitanovými  iónmi, 
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chloridovými  a humínovými  látkami.  Okrem chemickej  oxidácie  MnII  rozpusteným 
kyslíkom sa uplatňuje aj biochemická oxidácia mangánovými baktériami.

Meď –  nachádza sa v rozpustenej a nerozpustnej forme. Vyskytuje sa ako katión, 
karbonátokomplexov,  hydroxokomplexov.  Polyfosforečnany  môžu  viazať  meď  do 
stabilných  chelátových  štruktúr.  Komplexy  s meďou  netvoria  kremičitany,  sírany 
a dusičnany.  Z organických látok sa viažu amínokyseliny,  polypeptidy a humíniové 
látky.  V povrchových  vodách  prevládajú  organické  komplexy  s amínokyselinami 
a humínovými látkami a uhličitanmi. Do vôd sa dostávajú  z povrchovej úpravy kovov, 
rozpúšťaním vodovodného potrubia. Zlúčeniny medi sú toxické pre ryby. 

 Zinok  -  vyskytuje sa ako katión a vo forme komplexov s uhličitanmi, síranmi. Do 
vôd sa dostáva z galvanického pokovovania, vylúhovaním sulfidických rúd, ktoré sa v 
prítomnosti kyslíka oxidujú na sírany.   

Olovo –  vytvára komplexy s uhličitanmi, síranmi, hydroxidmi, chlórom, organickými 
napr. humínovými látkami, preto sa zachytáva pri infiltrácii vody cez pôdny horizont

Arzén – vyskytuje sa vo forme AsIII, AsV, býva viazaný v komplexe. Jeho zlúčeniny sú 
veľmi  toxické.  Pochádza  najmä  z odpadových  vôd  z výrob  z garbiarní,  z rudného 
priemyslu,  z pesticídov.  Dlhodobým užívaním vody s nízkou koncentráciou arzénu 
spôsobí chronické ochorenie. 

Bárium – vyskytuje sa ako katión , tiež v podobe komplexných uhličitanov. Vyskytuje 
sa v odpadových vodách z výrob chemického priemyslu ( farbív, keramiky, papiera 
a pod. )

Bromidy –  okrem minerálnej  a morskej  vody sa  vyskytujú  v povrchových  vodách 
v stopových  množstvách.  Prostredníctvom  odpadových  vôd  sa  dostávajú  z výrob 
chemického  a farmaceutického  priemyslu,  indikujú  prítomnosť  priemyselných 
odpadov a biocídov alebo pesticídov. 

Fosforečnany  –  sa  vyskytujú  v rozpustnej  a nerozpustnej  forme  v jednoduchých 
alebo  komplexných  iónových  formách  alebo  ako  polyfosforečnany  –  môžu  mať 
štruktúru reťazovitú alebo cyklickú. Fosforečnany zadržiavajú rastliny a pôda. Viažu 
sa  chemicky  ale  aj  adsorpčne  a vymieňajú  sa  ióny  s hlinitikremičitanmi.  Do 
povrchovej  vody  sa  dostávajú  prostredníctvom  nových  metód  úpravy  vody, 
používaním  syntetických  detergentov,  fosforečných  hnojív,  splaškových  vôd, 
odumretými rastlinami a živočíchmi. Zlúčeniny fosforu významnou mierou prispievajú 
k eutrofizácii  vôd.  Fosforečnany  v podzemných  vodách  sú  organického  pôvodu, 
pokladajú sa za indikátor fekálneho znečistenia.

IV. trieda
Do tejto triedy patria látky, ktorých koncentrácia vo vode je menšia ako 0,01 

mg .dm- 3

Kadmium – nachádza sa vo forme katiónov  a aniónov, prípadne vytvára komplexy 
s humínovými  látkami.  Môže  sa  vyskytovať  spolu  so  zinkom.  Vyskytuje  sa 
v odpadových  vodách  z povrchovej  úpravy  kovov,  fotografického  a polygrafického 
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priemyslu,  vylúhuje  sa  z potrubia  vyrobeného  z plastov  -  býva  súčasťou  ich 
stabilizátorov. Kadmium a jeho zlúčeniny bývajú veľmi toxické.

Chróm  –  chróm  sa  vyskytuje  v oxidačnom  stupni  III  a VI.  V anaeróbnych 
podmienkach sa CrVI redukuje na CrIII, pričom sa vylúči oxid chromitý a zhromažďuje 
sa v sedimentoch. Umelo sa chróm dostáva z úpravy kovov, garbiarskeho priemyslu, 
textilného,  ako  inhibítor  korózie  používaný  v chladiarstve.  Toxicita  závisí  od 
oxidačného stupňa.  

Kobalt - vyskytuje sa len v stopových množstvách ako Co2+. Vo vyššom oxidačnom 
vytvára  komplexy  s organickými  látkami.  Takto  môže  byť  viazaný  v kaloch 
z biologického čistenia odpadových vôd ako vitamín B12. 

Nikel – dostáva sa do vody s odpadovými vodami

Ortuť-  sa vyskytuje  vo  vode vo  forme zlúčenín s hydroxidovými  iónmi,  chloridmi, 
sulfidmi  ,  elementárnej  ortuti  - prostredí  s rozpusteným  kyslíkom  sa  rozpustnosť 
zvyšuje,  za  tvorby  hydroxidu  ortutnatého.  V aneróbnych  podmienkach  sa 
v prírodných  vodách  môže  viazať  v sedimentoch  ako  nepatrne  rozpustný  HgS. 
V prítomnosti  chloridov  vznikajú  chlorokomplexy  (  napr.  pri  odpadových  vodách 
z elektrolýzy ).

Z organoortuťnatých zlúčenín je dôležitý fenylmerkurichlorid, ktorý sa používa 
ako pesticíd. Ortuť sa môže akumulovať aj v mäse rýb, ktoré žijú v kontaminovanej 
vode.  Zvýšené  koncentrácie  sú  zapríčinené  umelým  znečistením.  Prírodné  vody 
obsahujú  stotiny  mg.  dm-3 Hg.  Hg  sa  dostáva  do  vody  z poľnohospodárstva 
z pesticídov,  priemyselných  odpadových  vôd,  z   elektrolýzy  chloridu  sodného, 
z organických syntéz. Vo vode tieto zlúčeniny podliehajú chemickým a biochemickým 
premenám. Koncentrujú sa v usadeninách, v rastlinách, živočíchoch. 

Kyanidy  –  vo  vodách  nie  sú  prirodzeného  pôvodu,  pochádzajú  z priemyselných 
odpadových  vôd,  z galvanického  pokovovania,  tepelného  spracovania  uhlia. 
Vyskytujú sa buď jednoduché alebo komplexné. Menej stále sú komplexné kyanidy 
kadmia, zinku, medi, niklu. Jednoduché a niektoré menej stabilné komplexné kyanidy 
podliehajú vo vodách chemickým a biochemickým rozkladným procesom, hydrolýze 
a oxidácii, rozkladu napomáha oxid uhličitý.

V. trieda

Zložky uhlíkového obehu
Zložky kyslíkového obehu
Zložky dusíkového obehu
Zložky obehu síry

Rádionuklidy – sú prítomné v rozpustnej aj nerozpustnej forme. Stupeň rádioaktivity 
závisí od obsahu rozpustených rádionuklidov. (  prírodné napr.226 Ra,222 Rn,230 U,40 

K umelé  90Sr,137 Cs).  Umelé  rádionuklidy  vznikajú  pri  jadrových  výbuchoch, 
lekárskych,  vojenských,  leteckých  pokusoch.  Rádiotoxicita  závisí  od  polčasu 
premeny,  druhu  a energie  emitovaného  žiarenia,  metabolizmu  prvku,  biologickej 
rýchlosti vylučovania z organizmu.
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PH tlmivá  a neutralizačná kapacita vody  -   pH ovplyvňuje  priebeh chemických 
a biochemických  reakcií,  čo  umožňuje  rozlíši  jednotlivé  formy  výskytu  niektorých 
prvkov, a tak je možné posúdiť agresivitu vody. V čistých prírodných vodách je pH 
4,5 – 8,3, ak je rovnováha medzi voľným a viazaným CO2,  ak nie je prítomný iný 
protolytický  systém.   Môže  však  nastať  porušenie  rovnováhy  prítomnosťou 
humínových látok, sulfánu, fosforečnanov a i.

Posun nad 8,3 spôsobujú ióny OH- ,CO3
-,  ,org. Zásady, denitrifikačné procesy. 

Pokles  pod  4,5  spôsobujú  anorganické  a organické  kyseliny,  prípadne  biologická 
nitrifikácia apod. 

Tlmivá kapacita vyjadruje schopnosť tlmiť  zmeny pH po prídavku kyselín a 
zásad. Je možné ju posúdiť z priebehu titračnej krivky.  Celková tlmivá kapacita je 
daná súčtom čiastkových TK.

Neutralizačná kapacita je integrálom tlmivej kapacity vo zvolenom rozmedzí.

Vápenato – uhličitanová rovnováha a oxid uhličitý – uplatňuje sa pri posudzovaní
agresivity vody, pri riadení odkysľovacích procesov.

Reakcie - vo vodách, ktoré sú znečistené anorganickými alebo organickými látkami 
sa uplatňujú jednotlivo alebo súbežne najmä reakcie

- Hydrolytické
- Rozkladné organokovových zlúčenín
- Indukované
- Oxidačné polymérov

Kontrolné otázky
1. Charakterizujte látky I. triedy
2. Charakterizujte látky II. triedy
3. Charakterizujte látky III. triedy
4. Charakterizujte látky IV. triedy
5. Charakterizujte látky V. triedy
6. Charakterizujte rádionuklidy
7. Vysvetlite pH tlmivú a neutralizačnú kapacitu

4. Prírodné vody

Medzi  hydrosférou,  litosférou,  atmosférou  dochádza  nepretržite  k výmene 
vody.
Podľa vzniku rozlišujeme 
• vody juvenilné – vznikli pri primárnej diferenciácii hmoty zemského plášťa
• recirkulované – zúčastňujú sa na hydrologickom obehu atmosférou

Nepretržitý cyklus podmieňuje slnečné žiarenie a zemská príťažlivosť. Veľký 
obeh medzi oceánom a pevninou vyjadruje rovnica hydrologickej bilancie

HZ  = HO + HE + HR            ( mm)

Malý obeh vzniká nad oceánmi, platí rovnica
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HZ = HE

HZ  priemerná výška  vrstvy vody zo zrážok
HO  priemerná výška  vrstvy odtečenej vody
HE  priemerná výška  vrstvy vyparenej vody
HR   priemerná výška  vrstvy vody, ktorá zväčší alebo zmenší zásoby vody

Samostatný obeh vzniká nad bezodtokovými oblasťami.

Vody podľa pôvodu v prírode delíme

 Zrážkové
 Povrchové
 Podpovrchové

Kvalitu vôd ovplyvňujú

• Fyzikálne činitele
• Chemické činitele
• Biochemické činitele
• Klimatické pomery
• Ráz krajiny
Hustota, druh osídlenia

4.1 Zrážková voda

Zrážková voda sa vyskytuje vo forme

 Pár ako vlhkosť
 Kvapiek , zrniek kryštálikov, ktoré tvoria oblaky
 Atmosferických zrážok

Zrážky v závislosti od teploty a stupňa nasýtenia vzduchu môžu byť v stave
• Kvapalnom – dážď, rosa, hmla 
• Tuhom - sneh, ľadovec, inoväť, poľadovica 

Z morí a oceánov sa vyparí ročne 448 000 km3 a z pevnín 71 000 km3  . Voda 
sa vracia na zemský povrch v podobe zrážok – nad povrchom morí a oceánov padá 
41000 km3 , nad pevninami 107 000 km3. Celkové množstvo vody, ktoré sa dostane 
do atmosféry v podobe pár sa vracia v podobe zrážok. Priemer u nás je 600 mm 
ročne. Atmosferická voda sa v dôsledku kontaminácie ovzdušia obohacuje o látky, 
ktoré siahajú do výšky 1000 – 1500 m. Kvapky dažďa, snehu vymývajú množstvo 
aerosólov,  ktoré  obsahujú  prach,  soli  z povrchu  ľadu,  morí,  povrchových  tokov, 
z vulkanickej  činnosti  a  antropogénnej  činnosti.  Vymývanie  závisí  od  vodnatosti 
oblakov, množstva zrážok, charakteru zrážkového obdobia, veľkosti častíc aerosólov, 
dĺžky  trvania  zrážok,  veľkosti  kvapôčok  a pod.  Tým  sa  atmosferická  voda  okrem 
prírodného  kyslíka,  dusíka,  oxidu  uhličitého,  vzácnych  plynov  obohacuje 
o znečisteniny – dusík, oxid uhličitý, vzácne plyny,  oxid siričitý, sírový, oxidy dusíka, 
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amoniaku,  čiastočky  prachu,  dymu,  rastlín,  mikroorganizmov  a pod.  Celkové 
množstvo anorganických rozpustných látok ( mineralizácia ) v atmosferickej vode sa 
pohybuje asi od 10 – 100 mg.dm-3   - v priemyselných a prímorských oblastiach tieto 
hodnoty môžu byľ vyššie.

V dôsledku  slabej  mineralizácie  atmosferických  vôd  a nízkej  koncentrácie 
hydrogénuhličitanov je ich neutralizačná kapacita veľmi nízka . Vplyvom prítomnosti 
oxidov dusíka a síry v atmosfére, dochádza k ich vymývaniu , v dôsledku čoho sa 
okysľujú povrchové vody a zníži sa pH. Dochádza k úhynu rýb.

4.2 Povrchová voda

Povrchová  voda  odteká  alebo  sa  zdržiava  v prirodzených  alebo  umelých 
nádržiach. Vzniká  :
 zo zrážok
 z výronov podzemnej vody
 z roztápania ľadovcov

Vodný útvar, ktorý prijíma vodu z určitého povodia sa nazýva vodný recipient. 

Vzniká
• prirodzene
• umele

Podľa pohybu rozlišujeme vody
1. stojaté
 prirodzené
 umelé

2.   tečúce
 prirodzené
 umelé

Podľa lokality sa povrchové vody delia na 
 kontinentálne
 morské

Svetový oceán obsahuje 1338 mil. km3 vody, čo predstavuje 96,5 % všetkých 
zásob Zeme. Podiel  obyčajnej vody tvorí necelé 3 % zásoby vody na Zemi. Objem 
pevnín vynárajúcich sa nad hladinu morí je asi 125 mil km3 . Pomer objemu pevnín 
nad morom k objemu morí je 1 : 11.

Zloženie vôd závisí od reakcií, ktoré prebiehajú medzi atmosferickou vodou, 
pôdou a horninami, čo súvisí s činnosťou človeka. V morskej vode prevláda chlorid 
sódny, v obyčajných kontinentálnych hydrogénuhličitan vápenatý. V morskej vode je 
priemerne  100  krát  väčší  obsah  solí  ako  v obyčajnej  vode.  Priemerné  zloženie 
obyčajných vôd možno určiť s oveľa menšou presnosťou ako je priemerné zloženie 
morských  vôd.  V stojatých  vodách  zloženie  povrchových  vôd  závisí  od  hĺbky,  vo 
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veľtokoch  sa  mení  po  dĺžke  a po  šírke.  Mineralizácia  vody  na  dolnom  toku  je 
mnohonásobne vyššia ako na hornom toku, hodnota sa v úsekoch mení.

Od obsahu rozpusteného kyslíka – jeho koncentrácia závisí od – organických 
látok, teploty,  intenzity fotosyntézy - závisí samočistiaca schopnosť vody. V lete je 
jeho obsah 8 – 12 mg.dm-3 , v zime 6 – 8 mg. dm –3  . Obsah kolíše aj počas dňa – 
riasy produkujú cez deň kyslík.

Obsah oxidu uhličitého v povrchových vodách je nízky – do vody sa dostáva 
rozpúšťaním  zo  vzduchu,  biologickými  procesmi,  ktoré  prebiehajú  pri  rozklade 
organických látok vo vode. Od koncentrácie CO2 závisí aj hodnota pH povrchových 
vôd. V zime je pH 6,5 – 7,7 – obsah CO2 je vyšší, v lete je pH okolo 8,8 – vegetácia 
sa veľmi rozvíja.

V povrchových vodách rašelinísk klesá hodnota pH niekedy aj pod 4,0 – podľa 
obsahu humínových látok. Povrchové vody obsahujú väčšie množstvo organických 
látok  –  produkty  životnej  činnosti  vodných  organizmov,  aj  organické  znečisteniny 
splaškových a priemyselných odpadových vôd.

CHSK ( Mn ) v čistých vodách je obvykle v jednotkách mg.dm–3 v znečistených 
vodách vzrastá na hodnoty desiatok . CHSK ( Cr) býva až 3 – krát vyššia ako CHSK 
(  Mn).  Organické  látky  v povrchových  vodách  vykazujú  určitú  komplexotvornú 
kapacitu ( obvykle sa udáva v mmol Cu2 +  alebo mmol Co3+ , ktoré môžu viazať 1 dm3 

vody. Organické látky sú schopné viazať kovy do komplexov.

Triedenie  kvalitatívnych  vlastností  kontinentálnych  povrchových  vôd  sa 
uskutočňuje podľa ukazovateľov do štyroch skupín :

1. Ukazovatele kyslíkového režimu ( najmä rozpustený kyslík, BSK, CHSK ( Mn ), 
voľný sulán, biologický stav.

2. Ukazovatele základného chemického zloženia ( rozpustené a nerozpustené látky, 
vápnik, horčík, sírany, chloridy

3.  Zvláštne  ukazovatele  (  pH,  amoniakálny  dusík,  dusičnany,  železo,  mangán, 
kyanidy, fenoly, tenzidy, teplo, pach )

4. Ukazovatele mikrobiálneho znečistenia ( počet koliformných baktérií )

Pre špeciálne potreby sa odporúča súbor pomocných ukazovateľov
• Škodlivé látky
• Zdravotne toxikologické ukazovatele – selén, fluoridové ióny, benzén a i.
• Senzorické ukazovatele
• Rádioaktívne látky

Bežné  hodnotenie  sa  uskutočňuje  podľa  vybraných  ukazovateľov  – 
koncentrácia rozpusteného kyslíka, BSK5,  CHSK ( Mn ), saprobita, rozpustené látky, 
nerozpustené látky, pH, teplota, Coli index. Podľa zistených prípustných hodnôt sa 
povrchové  vody  zaraďujú  do  štyroch  tried.  Zvláštnym  prípadom  kontinentálnych 
povrchových  vôd  sú  soľanky,  ktoré  vznikajú  hydrolýzou  a oxidáciou  hornín 
atmosferickou vodou a vyparovaním výsledného roztoku v bezodtokových jazerách.
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Pre  morskú  vodu  je  najvýznamnejšia  vlastnosť  pomerne  stále  chemické 
zloženie, okrem niektorých chemických prvkov, ktoré sa zúčastňujú na biologických 
procesoch  v morskej  vode  (  dusík,  a fosfor  )  alebo  podľa  podmienok  ľahko 
prechádzajú z rozpustných do nerozpustných foriem a opačne ( Fe a Mn ). Morská 
voda  má  mierne  alkalickú  reakciu  (  pH  8,  0  –  8,3  ).  V plytkejších  pobrežných 
oblastiach sa môže akumulovať aj oxid uhličitý, a tým môže pH klesnúť pod uvedenú 
hodnotu. Väčšina iónov je v morskej vode čiastočne komplexne viazaná.
Morská voda obsahuje priemerne 35 g . dm-3  rozpustených látok, pričom však tento 
obsah nie  je  vo  všetkých  moriach rovnaký.  Prevažuje chlorid  sodný.  S hĺbkou sa 
zloženie vrstiev morskej vody mení len do 200 m. Malým výkyvom podlieha teplota 
oceánu.  Teplota  povrchových  vrstiev  morskej  vody  závisí  od  zemepisnej  šírky 
a pohybuje sa od teploty tuhnutia až do 30 °C. V hĺbkach pod 3000 m je teplota 
konštantná v rozmedzí asi  0 – 3 °C.

Pre moria a oceány je charakteristické, že sa obsah solí a teplota mení v hĺbke 
100 – 200 m.

4.3 Podpovrchová voda

Vyskytuje sa pod zemským povrchom vo všetkých formách a skupenstvách. 
Podpovrchové vody  sa  delia podľa pôvodu :

 vadózne, vznikajú presakovaním ( infiltráciou zrážkových a povrchových vôd do 
zeme a kondenzáciou vodných pár atmosferického pôvodu pod povrchom )

 juvenilné, ktoré vznikajú kondenzáciou vodných pár, ktoré unikajú z chladnúcej 
magmy v zemskom  vnútri.  Dostávajú  sa  pozdĺž  puklín  v zemskej  kôre  až  na 
povrch a vyvierajú ako termálne pramene, žriedla alebo gejzíry.

Podpovrchová  voda  je   v profile  viazaná  chemicky  a mechanicky  –  fyzikálne. 
Chemicky  viazaná  voda  je  konštitučná  ,  kryštalická,  z hydrologického  hľadiska 
nevyužiteľná.  Mechanicky  viazaná  voda  sa  vyskytuje  v pásme  nasýtenia  ako 
podzemná voda, v pásme prevzdušňovania ako pôdna voda.

Pôdna voda

Je časť podpovrchovej vody, nevytvára súvislú hladinu, nevypĺňa všetky póry. 
Vyskytuje sa v prevzdušňovacom pásme, kde sú póry vyplnené vodou aj vzduchom. 
Podľa síl, ktoré pri pôsobení prevládajú, rozlišujú sa tri druhy pôdnej vody.

Gravitačná  pôdna  voda –  vzniká  prevažne  vsiakovaním  zrážok,  pôsobením 
zemskej príťažlivosti, kde časť vody vsiakne do zeme vo väčších kapilárnych póroch 
a preteká prevzdušneným pásmom do pásma nasýtenia, obohacuje podzemné vody.

Kapilárna  pôdna  voda –  vzniká  pri  vsakovaní  zrážok  –  časť  vody  sa  zachytí 
v kapilárnych póroch,  vzlínaním z hladiny podzemnej vody.

Adsorpčná pôdna voda – je viazaná adsorpčnými silami pôdnych a horninových 
častíc. Najsilnejšie je viazaná vrstva molekúl vody, ktorá sa nachádza bezprostredne 
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na  tuhých  pôdnych  časticiach  a tvorí  hygroskopickú  vodu  –  pohybuje  sa  len 
v plynnom skupenstve, obalová voda sa pohybuje v kvapalnom skupenstve.

Podzemná voda
 

Vypĺňa  dutiny hornín bez ohľadu na to,  či  vytvára  alebo nevytvára  súvislú 
hladinu, časť vytvára súvislú hladinu v pôde.

Podľa mineralizácie ( celkové množstvo rozpustených tuhých látok ) a obsahu 
plynov sa delia podzemné vody na obyčajné a minerálne.

Obyčajné podzemné vody

Obsahujú nízky obsah rozpustených tuhých látok, plynov, mikroorganizmov, 
ktoré  nespĺňajú  žiadne  z   kritérií  pre  minerálnu  vodu.  Zásoby  sa zväčšujú 
presakovaním atmosferickej a povrchovej vody priepustnými vrstvami, kondenzáciou 
vodných pár, kondenzáciou pár magmy.

Podzemné  vody  sú  menej  pohyblivé.  Objem  vody  v atmosfére  sa  mení 
každých 9 dní, v oceánoch a moriach každých 2000 rokov, v podzemných vodách 
priemerne každých 8000 rokov. V povrchových vodách sa vody pohybujú rýchlosťou 
1  –  1000  m ročne,  v hĺbke  1000  –  2  000  m rýchlosťou  0,0001  –  0,1  m ročne. 
Rýchlosť pohybu vody v riekach je 5 km. h-1 .

Procesy,  ktoré  tu  prebiehajú  sú  v prostredí  hornina  -  atmosféra   a  sú  to 
procesy  fyzikálne,  chemické,  biochemické.  Prebieha  tu  rozpúšťanie,  hydrolýza, 
adsorpcia, výmena iónov, oxidácia, redukcia, difúzia, osmóza.

Rozpustné látky sa priamo rozpúšťajú a vylúhujú, tým sa obohacujú o sírany, 
chloridy  alkalických  kovov,  sírany  alkalických  zemín  z minerálov,  dusičnany 
z atmosferických  vôd,  z hnojív,  dusíkatých  hnojív,  fluoridy,  bromidy,  jodidy, 
fosforečnany  a i.  stopové  prvky.  Jednoduché  rozpúšťanie  nepostačuje 
na dosiahnutie väčších koncentrácií rozpustených látok vo vode.

V prítomnosti  CO2 málo  rozpustné  uhličitany  vápnika,  horčíka,  železa, 
mangánu  prechádzajú  na  ľahšie  rozputné  hydrogénuhličitany.  Rozpúšťaním 
hlinitokremičitanov sa uvoľňujú ióny Na+, K+, Ca2+, Mg2+, náhradou za ión H+, Si, Al, 
Fe.

Systém – atmosféra – voda – horniny má oxidačno – redukčný charakter. 
Nerozpustné sulfidy v prítomnosti  kyslíka  sa oxidujú  na  sírany.  Rýchlosť  oxidácie 
závisí od 
- veľkosti zŕn
- stupňa skrytosti horninou
- prívodu kyslíka

Okrem  toho  tu  prebiehajú  aj  iónno  výmenné  reakcie  –  nositeľom  týchto 
vlastností v sedimentárnych horninách sú íly. Významná je výmena vápnika za sodík, 
čo spôsobuje zmenu pomerného kvantitatívneho zastúpenia medzi Ca, Mg, Na.

V horninách  s pórovitou  štruktúrou  sa  uplatňujú  adsorpčné  procesy. 
Prostredníctvom  týchto  procesov  sa  vody  zbavujú  nežiadúcich  látok  – 
vysokomolekulárnych zlúčenín, aj niektorých prvkov – Cu, Pb, Zn, Sr a pod., ktoré sa 
dostávajú do vôd spolu s odpadovými látkami .
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Pri tvorbe zloženia podzemnej vody sa uplatňujú procesy biochemické – majú 
oxidačný  alebo  redukčný  charakter.  V horných  vrstvách  s dostatočným  prísunom 
kyslíka prebieha aeróbny rozklad organických látok, vo väčších hĺbkach bez prístupu 
kyslíka anaeróbne procesy ( redukcia dusičnanov a síranov ) – tým sa podzemné 
vody obohacujú o anorganické zlúčeniny dusíka, sulfán a oxid uhličitý.

Podzemné  vody  sa  klasifikujú  podľa  stupňa  a charakteru  mineralizácie, 
obsahu  plynov,  rádioaktívnych  látok,  stopových  prvkov,  teploty  a pod.  Podľa 
množstva rozpustených  látok sa podzemné vody delia na :
 obyčajné s obsahom do 1 g . dm-3 

 slabo mineralizované 1 – 5 g. dm-3 
 stredne mineralizované ( 5 – 15 g. dm-3 )
 silne mineralizované ( nad 15 g. dm –3 )

Podľa hlavných iónových zložiek sa zaraďujú podzemné vody do troch tried .
I. hydrogénuhličitanové 
II. síranové
III. chloridové 

Jednotlivé triedy sa delia na skupiny s prevládajúcim katiónom

1.skupina – Na +

2.skupina – Mg2+

3.skupina – Ca2+

Podzemné vody  sa delia podľa upravárenských kritérií – pH , neutralizačná 
kapacita, rozpustné látky,  agresívny CO2  , Mn, Fe, F-, PO4

-3 , NH4
+, NO3

- , NO2  
- , 

CHSK, špecifické látky do rôznych kategórií akosti.
Podzemné vody sa klasifikujú na základe hodnotenia  hmotnostného alebo

mólového pomeru medzi katiónmi a aniónmi.
Pre  územie  SR  bola  vydaná  Mapa  chemického  zloženia  podzemnej  vody 

v mierke 1 : 200 000. Na mape sú vyznačené :

 typ a mineralizácia podzemnej vody prvého významného kolektora pod povrchom
 výskyt minerálnej vody s vyznačením chemického zloženia, stupňa mineralizácie, 

teploty
 miesta so zistenými vodami anomálneho chemického zloženia, indikujúce prítok 

z väčších hĺbok
 hĺbkové zmeny chemického zloženia vody zistené vrtmi
 znečistené  vody  a   vody  s obsahom  zložiek  nevhodných  z  hľadiska  jej 

použiteľnosti na vodárenské účely

Podzemná voda býva kvalitná bez organických látok, bez baktérií, primeranej 
teploty, stáleho zloženia.

4.4 Minerálna voda
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Odlišujú  sa  od  obyčajných  podzemných  vôd  svojim  chemickým  zložením 
a fyzikálnymi  vlastnosťami.  Rozlišujeme prírodné minerálne  vody,  prírodné  liečivé 
vody a prírodné minerálne vody stolové.

Prírodné minerálne vody – sú vody z prírodného zdroja, ktoré obsahujú v mieste 
výveru viac ako 1000 mg.dm-3 rozpustených tuhých látok alebo viac ako 1 g. dm-3 

rozpusteného oxidu uhličitého.

Prírodné  liečivé  vody  –  sú  vody  z prírodného  zdroja,  ktoré  vzhľadom na  svoje 
chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti majú farmakodynamické účinky, využívajú 
sa na  liečebné účely.

Prírodné  liečivé  vody  stolové  - sú  z prírodných  zdrojov  bez  výrazných 
farmakologických  účinkov,  ktoré  obsahujú  najmenej  1  g.  dm-3 oxidu  uhličitého 
a najviac 5 g. dm –3 rozpustených tuhých látok a ktoré svojimi chuťovými vlastnosťami 
sú vhodné ako osviežujúce nápoje.

Minerálne vody,  ktoré majú liečivé účinky a spĺňajú predpísané požiadavky, 
prehlasuje Ministerstvo zdravotníctva za prírodné liečivé zdroje a zdroje minerálnych 
stolových vôd.

Minerálne vody rozdeľujeme a hodnotíme podľa :

1. Obsahu rozpustených plynov
2. Celkovej mineralizácie
3. Prevládajúcich katiónov či aniónov
4. Biologicky a farmakologicky významných zložiek
5. Aktuálnej reakcie  ( pH hodnoty )
6. Rádioaktivity
7. Teploty v mieste výveru
8. Osmotického tlaku

1.  Podľa  obsahu  rozpustených  plynov  hodnotíme  minerálne  vody  iba  z hľadiska 
obsahu oxidu uhličitého a obsahu sulfánu
• uhličité vody – 1 g. dm –3  voľného CO2

• sírne vody  - 1 mg. dm –3  H2S + HS-

2. Podľa  celkovej mineralizácie sa delia minerálne vody na
• obyčajné
• slabo  mineralizované
• stredne mineralizované
• silne mineralizované

3. Podľa  prevládajúcich  iónov  rozdeľujeme  prírodné  minerálne  vody  do  tried 
a skupín. Ak obsahuje voda aj ďalšie ióny koncentráciou aspoň 20 % z celkového 
množstva mólov chemických ekvivalentov, sú zmiešané typy vôd.

4. Podľa biologicky a farmakologicky významných súčastí sa minerálne vody delia na
• sírne
• jódové
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• železnaté
• so zvýšeným obsahom arzénu,  brómu, flóru, medi, zinku, kobaltu, molybdénu, 

lítia, stroncia, bárya, kyseliny boritej, kyseliny kremičitej.

5. Podľa pH hodnoty sa hodnotia vody len vtedy, ak ide o veľmi kyslé pH 3,  alebo 
o vody  veľmi alkalické pH 8,5

6.  Podľa  rádioaktivity  sa  označujú  ako  radónové  vody  tie,  ktorých  aktivita 
( spôsobená radónom a jeho izotopmi ) je najmenej 1,37 kBq. dm-3  .

7.  Podľa prirodzenej  teploty v mieste výveru  sa vody s teplotou vyššou ako 25°C 
označujú ako termálne a to.

a) vlažné s teplotou 25 – 35 °C
b) teplé s teplotou 35 – 42 °C
c) horúce , s teplotou nad 42 °C

8. Podľa osmotického tlaku sa delia na

a) hypotonické
b) izotonické
c) hypertonické

Na Slovensku je evidovaných 1200 minerálnych prameňov ( prírodné liečivé vody 
Piešťany,  Smrdáky,  Trenčianske  Teplice,  Nimnice,  Lúčky,  Korytnica,  Brusno, 
Bardejov,  Sliač,  Turčianske  Teplice,  Dudince,  Sobrance,  Číž   a pod.  Prírodné 
minerálne stolové vody na Slovensku sú Slatina, Maštinská,  Baldovská,  Salvátor, 
Santovka, Bidišská ).
  
Kontrolné otázky
1.Charakterizujte prírodné vody
2.Čo viete o atmosferickej vode ?
3.Čo viete o povrchovej vode?
4.Čo viete o podpovrchovej vode?
5.Čo viete o minerálnej vode?

5. Pitná voda

Na pitnú vodu sa kladú veľké nároky. Nemala by škodiť zdraviu , no mala by 
mať aj biologickú hodnotu. Mala by obsahovať látky – predovšetkým biogénne prvky, 
ktoré by mali byť v takom pomere a množstve, aby boli optimálne využité ľudským 
organizmom. Z toho dôvodu sú výhodné podzemné vody, najmä minerálne.

Pri úprave vody je potrebné voliť taký postup, ktorý zachováva charakter vody 
čo najviac v prirodzenom stave.  Akákoľvek chemická úprava zhoršuje fyziologické 
vlastnosti  vody.  Stratia  sa   mnohé  biologické  zložky,  svojimi  senzorickými 
vlastnosťami vyvoláva nechuť k pitiu.
Pitná voda sa využíva na :
 pitie
 úpravu jedla
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 umývanie
 pranie
 kúpanie
 splachovanie
 polievanie zelene
 umývanie ulíc
 v menších priemyselných prevádzkach

Voda plní úlohu úžitkovej aj prevádzkovej vody. Priemerná spotreba denne na 
jedného obyvateľa je 300 – 600 dm3 . No pri zvyšovaní sa životnej úrovne vzrastá 
hodnota až na 1000 dm3 .

Pitná  voda  bez  ohľadu  na  to  z   akého  zdroja  pochádza,  musí  vyhovovať 
zdravotným  a technickým  požiadavkám.  Najmä  nesmie  obsahovať  organizmy 
a koncentrácie látok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí.

Pitná voda má byť :
- chutná
- má mať dobrý vzhľad
- bez nepríjemného pachu
- má mať priemernú teplotu
- pôsobiť osviežujúco
- rozvodom potrubím sa nemá zhoršiť kvalita
- má byť v dostatočnom množstve

Zdroje pitnej vody

Voda sa môže získavať ako 

1.Podzemná – tá je svojimi vlastnosťami a zložením ako pitná voda najvhodnejšia. 
Má  vysokú  biologickú  hodnotu,  dobré  fyzikálne  a bakteriologické  vlastnosti. 
Nevyžaduje  úpravu  iba  dezinfekciu  chlórom  (  niekedy,  odmangánovanie, 
odkysľovanie. 
Podľa pôvodu môže byť voda
 pórová  –  je  optimálne  mineralizovaná,  zbavená  baktérií  chemických  látok  má 

vhodnú teplotu 
 puklinová – nie je taká kvalitná ako pórová

V miestach s nedostatkom podzemnej vody sa dá získať voda z povrchovej 
infiltráciou.

2.  Povrchová  voda –  keďže  je  globálny  nedostatok  podzemnej  vody    rastie 
využívanie povrchovej vody pre zásobovanie obyvateľstva.

Keďže  táto  voda  má  kolísavú  teplotu,  chemické  zloženie,  nedostatok 
biogénnych prvkov, rastú nároky na jej úpravu, no aj keď vzrastá úroveň úpravy ako 
aj zariadení, niektoré rezistentné látky môžu preniknúť až k spotrebiteľovi ( pesticídy, 
ropné látky, fenoly, tenzidy a pod.)

3. Zrážková voda – nemá význam pre veľkoplošné zásobovanie obyvateľstva.
Morské vody majú veľký význam ako perspektívny zdroj  pitnej  vody.  Podobne aj 
voda z arktických a antarktických ľadovcov.
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Zásoby podzemných vôd v našej republike podmieňuje :
-geologická skladba územia
-charakter pôd

V štrkopieskových  naplaveninách  našich  riek  sa  nachádzajú  veľké  zásoby 
podzemnej vody ( Pod žitným ostrovom sa odhadujú zásoby vody a 10 mld. m3 . Pri 
odbere 20 m3 s-1  je možné z tohto zdroja zásobiť 5 mil. obyvateľstva.

5.1 Požiadavky na kvalitu surovej a pitnej vody

Požiadavky na kvalitu surovej vody

Pri  hľadaní vhodného zdroja na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sa 
využíva  surová  voda,  avšak  sa  vylučujú  vodné  zdroje  ,  ktoré  obsahujú  trvalé 
znečistenie  škodlivými  látkami.  Je  potrebné  prihliadať  aj  na  hydrologickú  bilanciu 
vodného zdroja. 

Na návrh Svetovej  zdravotníckej  organizácie WHO sa sídlom v Ženeve bol 
vypracovaný návrh požiadaviek na kvalitu surovej vody, ktorá je vhodná ako zdroj 
pitnej vody. Uvažuje sa o fyzikálnych, chemických, biologických a bakteriologických 
ukazovateľoch kvality vody.

Fyzikálne ukazovatele -  limitujúca je farba – max 300mg.dm-3  Pt. Zákal a obsah 
suspendovaných látok nie sú rozhodujúce vzhľadom na ľahkú separateľnosť .

Chemické ukazovatele -   látky  prítomné v surovej  vode sú posudzované z týchto 
hľadísk : 

Obsah  látok,  ktoré  ovplyvňujú  vhodnosť  vody  na  zásobovanie  obyvateľstva  je 
limitovaný.   Ide o celkový odparok, celkový obsah železa,  mangánu,  medi,  zinku, 
síranu horečnatého a sódneho, alkylbenzénsulfonát sódny.

Ide  o  látky  ,  ktoré  môžu  ovplyvniť  vhodnosť  vody  na  zdravie.  Sú  to  dusičnany 
a fluoridy. Prípustná koncentrácia NO3 – surovej vode je 50 mg. dm-3 .

Zlúčeniny  fluóru  v koncentrácii  do  1  mg.dm_
-3  sa  prejavujú  ako  účinný 

prostriedok pre vývoj kostí a na ochranu zubov, najmä detí. Koncentrácie väčšie ako 
1 – 1,5 mg dm-3  sú zdraviu škodlivé. Prípustná koncentrácia fluoridov v surovej vode 
je 1,5 mg dm -3.

Pre toxické látky sú určené koncentrácie, ktoré by nemali byť prekročené napr. 
deriváty fenolu, kadmium, selén, arzén, chróm, olovo, kyanidy, rádioaktívne látky.

Látky  indikujúce  znečistenie  nemajú  priamy  vplyv  na  ľudské  zdravie, 
charakterizujú však znečistenie vodného zdroja odpadovými  vodami.  Pre niektoré 
ukazovatele je v zátvorke uvedená prípustná hodnota mg. dm-3 . CHSK ( Mn ) ( 10 ), 
BSK 5 ( 6 ),NH3 ( 0,5 ), extrahovateľné látky  ( 0,5 ), tuky ( 1,0 ).
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Bakteriologické kritéria surovej vody sú viazané na prítomnosť koliformných 
baktérií. Podľa ich počtu v 100 cm 3  sa určili štyri kvalifikačné triedy : 
I.     0 -  50
II.  50 – 5 000 
III. 5 000  -  50 000
IV. viac ako 50 000

Každý  druh  surovej  vody  si  vyžaduje  príslušnú  náročnosť  úpravy.  Voda 
najvyššej  kvality  sa  len  dezinfikuje,  pri  veľkom  znečistení   sa  používa  len 
v nevyhnutnom prípade.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody

Pitná  voda,  ktorá  pochádza  z akéhokoľvek  prírodného  zdroja  by  mala 
vyhovovať predpísaným zdravotným a technickým požiadavkám.

Pitná voda má byť chutná, má mať dobrý vzhľad, bez nepríjemného pachu, 
primeranej teploty, bez mikroorganizmov a koncentrácie látok, ktoré by nepriaznivo 
ovplyvňovali zdravie ľudí.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody určuje STN – 767 111 – Pitná voda, v ktorej 
sú uvedené prípustné koncentrácie prvkov, zlúčenín, mikroorganizmov, ktoré nesmú 
byť  prekročené,  ďalej  farba,  zákal,  pach  a pod.  Normy  v jednotlivých  štátoch 
vychádzajú  z doporučení,  ktoré  vypracovala  Svetová  zdravotnícka  organizácia 
a ktoré sa ďalej upresňujú a dopĺňajú.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody sú
• bakteriologické a biologické
• chemické a fyzikálne

Ukazovatele sa delia :

Záväzný ukazovateľ – je medzná hodnota vlastnosti alebo zložky, ktorá nesmie byť 
prekročená, aby bolo možné označiť vodu za pitnú.
Z chemických  požiadaviek  –  je  to  ortuť  selén,  kadmium,  vanád,  chróm,  arzén, 
striebro, báryum, sulfán, fluoridy,  fenoly,  ropa a ropné látky,  CHSK ( Mn ),  farba, 
pach, chuť, zákal.

Patrí  tu  obsah  koliformných  a mezofilných  baktérií,  žiadne  patogénne 
mikroorganizmy,  mikroskopické  a makroskopické  organizmy,  ktoré  majú  pôvod 
v odpadových  alebo  povrchových  vodách,  normou je  limitovaný  počet  nálevníkov 
a bezfarebných bičíkovcov.

Stanovený  ukazovateľ –  je  medzná  hodnota  vlastnosti  alebo  zložky,  ktorú  je 
potrebné dodržať, v odôvodnených prípadoch však môže byť prekročená – rozsah 
prekročenia má byť povolený príslušnými hygienickými orgánmi.

K týmto ukazovateľom patrí obsah baktérií a enterokokov. Z chemických látok 
je obsah rozpusteného kyslíka, aktívneho chlóru, amoniaku amónnych iónov, železa, 
mangánu,  hliníka,  zinku,  horčíka,  vápnika,  fosforečnanov,  dusitanov,  dusičnanov, 
chloridov,  síranov,  humínových  látok,  všetkých  rozpustených  látok,  aniónových 
tenzidov,  medi,  hydrogénuhličitanov  a hodnota  pH,  rádioaktivita  charakterizovaná 
celkovou  objemovou  aktivitou  alfa  a povrchových  zdrojoch  vody  aj  celkovou 
objemovou aktivitou beta.
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Z fyzikálnych vlastností  sa hodnotí  vzhľad – zákal,  zafarbenie -  chuť,  pach 
a teplota.

Pitná  voda  nesmie  obsahovať  žiadne  choroboplodné  zárodky.  Počet 
mezofilných zárodkov pri t 37 °C v 1 cm3 môže byť najviac 100, psychrofilných pri 20 
°C najviac 500. Pre hromadné zásobovanie sa v obidvoch prípadoch počet pohybuje 
okolo 20. Bakteriologická analýza sa musí urobiť ihneď po odobratí vzoriek, prípadne 
podľa predpisu konzervovaná.

5.2 Indikátory fekálneho znečistenia pitnej vody

Ohrozenie zdravia prostredníctvom vody môže byť spôsobené
 zárodkami infekčných a parazitárnych chorôb – zo živočíšnych odpadov
 látkami toxickej povahy

Zo živočíšnych odpadov pochádzajú rôzne mikroorganizmy z tráviacej sústavy 
živočíchov alebo človeka, rôzne organické a anorganické látky, ktoré sa nachádzajú 
vo fekáliách, prípadne produkty ich biochemických premien.

Indikátory fekálneho znečistenia sú :

• počet psychrofilných mikróbov ,  ktoré charakterizujú bakteriálne znečistenie 
vody

• počet  mezofilných  mikróbov,  ktoré  indikujú  znečistenie  vody  mikróbmi 
teplokrvných živočíchov

• mikróbov čeľade Enterobacteriaceae, rodu Escherichia, ktoré žijú v črevnom 
trakte.

Fekálne znečistenie sa určuje počtom koliformných mikróbov a vyjadruje sa 
ich počtom v 1 cm3  alebo najmenším  množstvom vody,  v ktorom sú mikróby ešte 
prítomné.

Za chemické indikátory fekálnych znečistenín možno považovať

• rozkladné produkty organických látok živočíšneho pôvodu a produkty ich premien 
( amoniakálny dusík, dusitany, sulfán a jeho iónové formy )

• anorganické  látky,  ktoré  sprevádzajú  organické  látky  živočíšneho  pôvodu 
( chloridy z moču )

• špeciálne organické látky, ktoré sa nachádzajú v živočíšnych odpadoch ( steroidy, 
kyselina močová a pod. )

Chemické indikátory majú rôznu indikátorovú hodnotu

Amoniakálny dusík sa môže uvoľňovať pri biologickom rozklade organických 
dusíkatých  látok.  Jeho  prítomnosť  je  dôkazom čerstvého  znečistenia  živočíšnymi 
odpadmi. Môže vznikať aj rozkladom rastlinných organizmov, redukciou z dusíkatých 
látok s vyšším oxidačným stupňom dusíka, prípadne jeho zdrojom môžu to byť aj 
splachy z polí, na ktorých sa aplikovali dusíkaté hnojivá.
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Dusitany  vznikajú  nitrifikáciou  z amoniakálneho  dusíka,  majú  vysokú 
indikátorovú hodnotu. Zachytávajú sa v pôde, zdrojom ich výskytu nemusí byť  len 
fekálne znečistenie.

Dusičnany  sú  konečné  produkty  nitrifikácie,  nepoužívajú  sa  ako  indikátory 
fekálneho  znečistenia,  keďže  ich  pôda  zachytáva,  môžu  prejsť  do  veľkých 
vzdialeností.

Chloridy  majú  malú  indikátorovú  hodnotu,  pretože  sú  bežnou  zložkou 
prírodných vôd, pôda ich zadržiava málo a ľahko ňou prenikajú ako dusičnany.

5.3 Úžitková a prevádzková voda
Úžitková voda – je to voda hygienicky nezávadná, nepoužíva sa ako pitná 

voda a na varenie. Môže sa používať na umývanie, kúpanie, výrobné účely, kde sa 
s ňou pracovníci dostávajú do styku. Nekladú sa na ňu také prísne kritéria ako na 
pitné  vody,  no  nesmie  byť  odpudivá,  obsahovať  toxické  látky  a zo  zdravotného 
hľadiska musí vyhovovať norme platnej pre pitnú vodu  (STN 757 111 ).

Prevádzková ( technologická ) voda sa používa na rôzne prevádzkové účely 
v priemysle a poľnohospodárstve. Delí sa podľa použitia na vody
 výrobné
 chladiace
 závlahové
 pracie
 oplachovacie
 betonárske
 iné

Pri  výrobných  procesoch  v  priemysle  sú  potrebné  vody  odlišných  vlastností 
v závislosti od 
• druhu závodu 
• technologických procesov výroby

Pre väčšinu  prevádzok je pre vodu spoločné

 musí byť bezfarebná, bez zákalu a sedimentujúcich látok, tukov , olejov
 má  obsahovať  nízku  koncentráciu  železa,  mangánu,  rozpustených  látok 

a organických nečistôt
 musí  byť  hygienicky  nezávadná,  ak  prichádza  do  styku  s výrobkami 

potravinárskeho priemyslu

Kontrolné otázky
1.  Charakterizujte pitnú vodu
2. Aké sú požiadavky na surovú vodu ?
3. Aké sú požiadavky na pitnú vodu?
4. Ktoré sú indikátory fekálneho znečistenia ?
5. Charakterizujte úžitkovú a prevádzkovú vodu
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6. Odpadové vody

Odpadovými vodami nazývame vody, ktoré sa použili na sídliskách, obciach, 
domoch, závodoch, zdravotníckych zariadeniach a iných objektoch a zariadeniach ak 
sa zmenila akosť ako aj vody z nich odtekajúce, ak môžu ohroziť akosť povrchových 
a podzemných vôd. Patria tu aj vody  v čase zrážok, ktoré odnášajú nečistoty z ulíc 
a verejných priestranstiev.
Paria tu :
1. Splaškové odpadové vody -  z domácností, sociálnych zariadení, priemyselných 
poľnohospodárskych  závodov  –  obsahujú  najmä  organické  látky,  ktoré  sa 
mikrobiálne  rozkladajú  pričom  vznikajú  zapáchajúce  plyny  a látky,  ktoré  dávajú 
vodám odpudzujúci vzhľad. Obsahujú zárodky infekčných a parazitických chorôb, čo 
znamená vážne ohrozenie ďalšieho využitia povrchových a podzemných vôd.

2.Priemyselné odpadové vody  - vznikajú pri získaní anorganických a organických 
surovín  a pri  ich  priemyselnom  spracovaní.  Zloženie  znečisťujúcich  látok 
v priemyselných  odpadových  vodách  závisí  od  príslušnej  výroby,  pre  každý 
priemysel  je  typické.  Ak  voda  odteká  z jednotlivých  výrob   nazýva  sa  voda 
procesová.
Vody sa líšia svojím zložením, vlastnosťami.

V poľnohospodárskom  priemysle  vznikajú  vody,  ktoré  obsahujú  množstvá 
priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín, koncentrovaním 
živočíšnej výroby do veľkokapacitných chovov, rozširovaním mechanizácie a pod.

3. Mestské odpadové vody sú zmesou vôd splaškových a priemyselných, ktoré tečú 
v mestskej kanalizácii. Obsahujú aj znečistené atmosferické vody a vody na čistenie 
ulíc  a verejných  priestranstiev.  Závisí  to  od  podielu  sídlisk  a druhu  priemyselnej 
výroby.

6.1 Vlastnosti a chemické zloženie odpadových vôd

Splaškové vody  - majú sivú alebo sivohnedú farbu alebo fekálne zapáchajú, ak sa 
vyčerpá  kyslík,  sa  zápach  zintenzívní,  voda  stmavne  (  vzniká  sulfid  železnatý 
reakciou sulfánu so zlúčeninami železa ). Reakcia vody je slabo alkalická.
Tieto vody majú stále zloženie, obsahujú prevažne organické látky. Obsahujú najmä 
moč, fekálie, pracie, čistiace a namáčacie prostriedky ( tenzidy, mydlá, fosforečnany, 
uhličitany, kremičitany atď.) súčasti potu, zvyšky z kuchýň, tuky atď.

Tieto vody obsahujú :
• nerozpustné látky – hrubé, plávajúce (papier, handry, zvyšky potravín)
      - hrubé, rýchlo sedimentujúce (piesok )
      - jemné, suspendované (rozmleté fekálie, zvyšky potravín, kal)        
      - rozpustené látky( látky v pravom alebo koloidnom roztoku)
• mikroorganizmy ( baktérie, vírusy, helmity )
• plyny ( CO2, H2 S,CH4 a i).
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z organických látok – sú to prevažbe sacharidy,  lipidy,  amínokyseliny,rôzbe druhy 
mikroorganizmov  (saprofyty,  patogénne  mikroorganizmy  a pod  –  sú 
potencionálnym faktorom šírenia infekcie.

Tieto vody obsahujú látky, ktoré pochádzajú zo sociálnych zariadení, kuchýň, 
kúpeľní, práčovní. Ich množstvo súvisí s odpadovou kanalizáciou a kolíše počas dňa, 
týždňa,  roku,  veľkosti  mesta,  sídliska.  Maximum  je  v obedňajších  a večerných 
hodinách.

Splaškové vody obsahujú – fekálie, moč – 48 % organických látok, lipidy
bielkoviny, polysacharidy a produkty ich rozkladu, močovina, kyselina šťaveľová,
glycidy, fenoly

Priemyselné  odpadové  vody  –  vznikajú  zmiešaním  vôd  z jednotlivých  výrob, 
splaškových  odpadových  vôd,  vôd zo  sociálnych  zariadení.  Líšia  sa  charakterom 
znečistenia, zložením, vlastnosťami.
Podľa akosti sa delia :
 stokové
 chladiace
 technologické

Podľa akosti sa delia na odpadové vody
1. škodlivé, mimoriadne zneškodňujú sa osobitne, prípadne sa vhodne predčisťujú 

pred napojením na ostatné odpadové vody

2. znečistené vody organickými látkami, ktoré sa môžu rozložiť biologicky – hnilobné 
odpadové vody, vykazujú hodnoty BSK5 a CHSK a presahujú 50 – 100 mg . dm-3 

Pre klasifikáciu je rozhodujúce organické znečistenie

3. znečistenie prevažne anorganickými príp. organickými látkami, ktoré sú odolné 
proti  biologickému čisteniu,  kde  bude  prebiehať  chemické  čistenie  –  hnilobné 
odpadové vody BSK5 sa pohybuje v jednotkách mg dm-3 ,  CHSK, až niekoľko 
desiatok  mg.dm-3.  Obsah  rozpustených  a nerozpustných  látok  predstavuje 
jednotky gramov aj viac.

4. relatívne neškodné

Podľa  charakteru  organických  látok,  ktoré  sa  nachádzajú  v odpadových 
vodách, rozoznávame odpadové vody s obsahom látok
-    netoxických, biologicky rozložiteľné ( aminokyseliny, bielkoviny, sacharidy a i. )
- netoxických, biologicky ťažko rozložiteľných – org. farbivá, polyetaylénglykoly a i.
- toxických, biologicky rozložiteľných ( fenoly, organofosforové insekticídy )
- toxických, biologicky ťažko rozložiteľných – chlórované uhľovodíky, dinitrofenoly, 

katiónové tenzidy

Voda je charakterizovaná podľa toho, aké látky prevažujú.

Podľa pôvodu sa odpadové vody delia  :  

 odpadové vody vznikajúce pri príprave surovín na spracovanie
 dopravné vody
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 voda zo spracovania surovín
 nevyužité suroviny a produkty, výrobné straty
 oplachovacie a umývacie vody
 chladiace vody

V odpadových vodách sa stanovuje predovšetkým :
 celkové množstvo, rozpustené, nerozpustené látky
 neutralizačná kapacita a pH
 obsah dusíka a fosforu
 CHSK
 BSK5

Saprobita 

Prítomnosť znečistenín vo vodách sa prejaví zmenou fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastností . Vyhynú niektorí zástupcovia zooplankónu, fytoplanktónu, 
rozvíjajú sa mikróby. Každému stupňu znečistenia zodpovedá určitá biocenóza.

Saprobita – je biologický stav vyvolaný znečistením vody biologicky rozložiteľnými 
organickými  látkami,  ktoré  nazývame saprobita.  Stanovuje  sa  analýzou  životných 
spoločenstiev, ktorej základom je určenie druhov žijúcich na posudzovanej lokalite. 
Hodnotí sa prítomnosť alebo neprítomnosť druhov.

Trofia  (  úživnosť  ) –  radioaktivita  -  interferujú  so saprobitou.  Saprobita  sa určuje 
mikroskopickou alebo makroskopickou  metódou, toxicita  sa skúma pomocou testov 
toxicity, rádioaktivita rádiometrickou analýzou.

Toxicita

Odpadové vody často obsahujú toxické látky,  ktoré brzdia procesy vodných 
organizmov prípadne spôsobia  uhynutie.  Účinok sa  prejaví  buď hneď ,  alebo za 
niekoľko  dní  až  týždňov,  mesiacov,  rokov.  Toxické  látky  sa  dostávajú  do  vôd 
z kovopriemyslu ( ťažké kovy, fenoly, kyanidy max  0,1 mg. dm-3 v tokoch a nádržiach 
).

Toxické látky môžu mať pôvod aj v rozklade prírodných organických látok pri 
anaeróbnych podmienkach, prípadne sa dostávajú do vody používaním pesticídov 
alebo tenzidov.

Poznáme :
1.oligotoxicitu – biocenóza je ochudobnená o citlivejšie druhy
2. mezotoxicitu – darí sa len niektorým druhom
3. polytoxicitu – zasiahnuté sú chemobionty, po prenesení do normálneho prostredia 
sa môžu zotaviť
4.eutoxicitu – chemobionty sa po prenesení už nezotavia

Pri  akútnej  toxicite  je  dôležitý  vzťah  medzi  odpadovými  vodami  a sídlením 
recipienta pri chronickej toxicite sa stanovuje najvyššia prípustná koncentrácia pre 
vodné produkty – ryby.

35



Na testovanie sa používajú testovacie organizmy – baktérie –riasy,  prvoky, 
ryby. Za správny sa považuje výsledok, ktorý poskytol najcitlivejší organizmus.

Kontrolné otázky
1.Charakterizujte odpadové vody
2. Popíšte vlastnosti a chemické zloženie odpadových vôd
3.Vysvetlite pojem saprobita
4.Vysvetlite pojem toxicita

7. Recipient

Recipient je  prostredie,  ktoré  prijíma  odpadovú  vodu.  Recipientom 
odpadových vôd môže byť voda, pôda, ovzdušie. Podľa STN je recipientom vodstvo, 
do ktorého sa vypúšťajú odpadové vody.  Vo funkcii  recipientu pripadajú do úvahy 
najčastejšie  vody  povrchové  –  rieky,  potoky,  jazerá,  rybníky,  moria,  niekedy  aj 
podzemné vody.

Odpadové  vody  negatívne  ovplyvňujú  kvalitu  vody  v recipiente,  menia  sa 
fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti  vody.  (  mení sa farba, teplota, zápach, 
priehľadnosť vody, pH, celková mineralizácia, obsah toxických rádioaktívnych látok, 
druh a koncentrácia  biologického osídlenia  v dôsledku prítomnosti  toxických  látok, 
splodín hnilobného rozkladu, choroboplodných zárodkov, rádioaktívnych látok ).

Anorganické látky priamo sedimentujú, alebo koagulujú a ukladajú sa na dno. 
Najväčšie  nánosy  týchto  látok  bývajú  v tokoch  pod  vyústením  odpadových  vôd 
priemyselných závodov. Suspendované organické a anorganické látky sa ukladajú 
väčšinou  vo  forme  kalu  v tých  miestach  toku,  kde  má  menšiu  unášaciu  silu. 
Organické látky , ktoré vyvločkujú, sa zachytia vo forma jemného kalu na porastoch 
toku.

7.1 Samočistenie

Samočistiaca schopnosť vody je vlastnosť povrchových vôd ( tečúcich alebo 
stojatých, do ktorých boli vypustené odpadové vody ), znovu získať svoju pôvodnú 
čistotu. 
Samovoľné čistenie závisí od  
• usadzovania kalov 
• tuhých primiešanín vo vode
• oxidácie
• rozloženia chemických zlúčenín v odpadovej vode

Samoznečistenie – je proces, pri ktorom dochádza k odumieraniu organických látok, 
ktoré znečistia  vodné prostredie.
 Pri samoznečistení prebiehajú procesy :
 fyzikálne  –  sedimentácia,  rozpúšťanie  kyslíka  zo  vzduchu,  unikanie  plynných 

produktov  vznikajúcich  pri  biochemických  reakciách,  rozptýlenie  a zriedenie 
znečisťujúcich látok

 chemické – neutralizácia, zrážanie, oxidácia, redukcia, fotochemický rozklad,
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 biologické  –  mineralizácia  biologicky  rozložiteľných  látok  pôsobením 
mikroorganizmov.

Redukcia a oxidácia organických látok sú navzájom spojené ako vratné reakcie
 Fáza prevládajúcej redukcie
 Fáza doznievajúcej redukcie
 Fáza doznievajúcej redukcie a začiatok oxidácie
 Fáza oxidácie
Ak  prebiehajú v tomto slede, ide o samočistenie, ak v opačnom  je to znečistenie.

Samočistenie  v toku  prebieha  rýchlejšie  v závislosti  od  rýchlosti  prúdenia 
vody,  od  množstva  nečistôt,  od  prietokového  množstva  teploty  vody  –  toky  so 
studenou  vodou  majú  lepšiu  samočistiacu  schopnosť  ako  toky,  do  ktorých  sa 
vypúšťajú veľmi zahriate odpadové vody.

V letnom období  prebieha samočistenie  lepšie  ako v zimnom.  Prebieha  do 
určitej koncentrácie odpadových látok. Podmienkou je prítomnosť organizmov, ktoré 
sú schopné rozkladať privádzané látky. V prítomnosti jedov dochádza k zastaveniu 
životných procesov organizmov a samočistiaca schopnosť sa obmedzí alebo zastaví 
dovtedy, než sa tok nezriedi vodou a nevytvorí sa koncentrácia vhodná pre činnosť 
organizmov.

Samočistiacu schopnosť môže zastaviť alebo obmedziť
- nedostatok alebo nadbytok vzdušného kyslíka rozpusteného vo vode
- nadmerná spotreba kyslíka vo vode

Pri zmenách vzdušného kyslíka hynú nižšie organizmy, alebo sa môžu vyskytovyť 
v nadbytku. V dôsledku tejto skutočnosti, ovplyvňuje sa život rýb. Náhle úmrtie rýb 
v tokoch  je  dôkazom  ,  že  sa  prekročila  povolená  koncentrácia  určitých  látok 
z odpadových vôd niektorého priemyselného podniku.

7.2 Eutrofizácia

Je to proces, pri ktorom dochádza k obohacovaniu o rastlinné živiny ( dusík, 
fosfor, uhlík ). Prejavuje sa najmä v stojatých vodách.

Pri   prírodnej  eutrofizácii  prebieha  redukcia  objemu  vody  a zväčšovanie 
sedimentovaných nerozpustných podielov na dne pri dlhoročných procesoch, ktoré 
prebiehajú vo vodnom prostredí. Nerozpustné podiely sú ako rezervy, zásoby živín 
a sú v určitej rovnováhe s rozpustenými anorganickými zlúčeninami.

Umelá  (  indukovaná,  civilizačná  ,  kultúrna)  eutrofizácia  je  produktom 
civilizačného  procesu.  Povrchové  vody  sa  obohacujú  anorganickými  živinami 
v dôsledku splachu dusíkatých a fosforečných hnojív z polí, používania syntetických 
detergentov,  zväčšovania  množstva  splaškových  odpadových  vôd  (  fyziologické 
odpady  s obsahom  fosforu  a odpadových  vôd  z poľnohospodárskych  závodov, 
v dôsledku hnojenia rybníkov.

Zväčšený  obsah  rastlinných  živín  spôsobuje  intenzívnejší  rast  zelených 
organizmov  - výrazná vegetácia, rast planktónu, vodného plevelu a pod. , v dôsledku 
čoho dochádza :
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- k zvýšeniu množstva organických látok vo vode
- sfarbeniu, zníženiu priehľadnosti vody
- voda v nižších vrstvách sa neobohacuje fotosyntetickým kyslíkom, ktorý je okrem 

toho  vo  zvýšenej  miere  odčerpávaný  rozkladom  nadmerného  množstva 
odumretých organizmov

- k hromadeniu sulfánu v anaérobnom prostredí, rozpúšťa sa železo, mangán atď. 
zvyšuje sa agresivita vody

- masovému rozvoju vyšších vodných rastlín – znižuje sa kapacita riečnych korýt
- hynutiu rýb pre nedostatok kyslíka a zvýšeniu obsahu toxických zložiek
-  k ťažkostiam s technológiou úpravy pitnej alebo priemyselnej vody

7.3 Kyslíkové pomery v toku

Pri  samočistiacom  procese  má  rozhodujúcu  úlohu  v povrchových  vodách 
kyslík,  ktorý  má  rozhodujúci  význam  pre  priebeh  mineralizácie  organického 
znečistenia aeróbnymi procesmi. Najdôležitejšími zdrojmi kyslíka vo vode sú  :
 atmosferický kyslík
 asimilačná činnosť fytoplanktónu a zelených rastlín

Kyslík sa dostáva do vody prestupom cez vodnú hladinu. Za stálej teploty je 
rozpustnosť  kyslíka  priamo  úmerná  parciálnemu  tlaku  nad  kvapalinou  (  Henryho 
zákon  ).  V znečistenej  vode  sa  rozpustený  kyslík  spotrebuváva  na  mineralizáciu 
organického  znečistenia,  preto  jeho  koncentrácia  býva  nižšia  ako  je  rovnovážna 
koncentrácia.

Kyslíkové  pomery  v toku  v rozhodujúcej  miere  ovplyvňujú  dva  súčasne 
prebiehajúce procesy
 reareácia – prestup kyslíka vodnou hladinou
 deoxygenácia  –  spotrebúvanie  rozpusteného  kyslíka  na  biochemický  rozklad 

organických látok

Kyslíková krivka  : príloha

Ak sa  do povrchovej  vody dostali  látky schopné sa aeróbne  biochemicky 
rozkladať, začne hodnota koncentrácie kyslíka vo vode z počiatočnej hodnoty klesať 
( deficit kyslíka D rastie). Ak rastie deficit, vzrastá množstvo kyslíka, ktoré sa dostáva 
do vody prestupom cez vodnú hladinu. V kritickom bode sa rýchlosť spotreby kyslíka 
a rýchlosť  prestupu  kyslíka  hladinou  vyrovnávajú.  Tomuto  bodu  zodpovedajú 
súradnice  – kritický čas,  pri  ktorom je  v povrchovej  vode minimálna koncentrácia 
rozpusteného kyslíka.

Kritická  koncentrácia  kyslíka  nemá  byť  menšia  ako  4  g.  mg  –3 ,  aby  boli 
zabezpečené podmienky pre život vodných organizmov, najmä rýb.

Za  kritickým  bodom  prevláda  reareácia  nad  deoxygenáciou.  Koncentrácia 
kyslíka rozpusteného vo vode rastie, po určitom čase sa blíži k hodnote rovnovážnej 
koncentrácie.

Súradnice kritického bodu ( kritický čas, kritická koncentrácia kyslíka) udávajú 
polohu minima na kyslíkovej krivke – sú dôležité parametre daného toku, dajú sa 
určiť  výpočtom  z kyslíkovej  krivky.  Pri  známej  strednej  prietokovej  rýchlosti 
predstavuje kyslíková krivka aj priebeh koncentrácie kyslíka vo vode pozdĺž toku.
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Pokojná hladina prijíma asi 1,4 mg kyslíka na 1 m2  hladiny za deň, sčernená 
hladina  5,5  mg  a voda  prudko  zvírená  až  50  mg  kyslíka.  Veľký  obsah  kyslíka 
prispieva k intenziívnejšiemu samočistiacemu procesu vo vode.

Za optimálnych tepelných a svetelných podmienok 1 m3 rias produkuje asi 23g 
kyslíka za deň. Vo veľkých tokoch  táto hodnota niekoľkokrát prevyšuje prijímanie 
kyslíka  prostredníctvom  vodnej  hladiny.  Fotosyntetická  asimilácia  (  produkcia 
kyslíka ) závisí od denných  a sezónnych podmienok.

Rozklad  na  dne  usadeného  kalu  má  osobitné  prejavy  a označuje  sa  ako 
bentálny rozklad. Prebiehajú pritom reakcie :
- pri  ktorých  sa  spotrebuje  kyslík  (biochemická  oxidácia  vrchných  vrstiev  kalu 

a biochemická a chemická oxidácia produktov anaeróbneho rozkladu spodných 
vrstiev kalu) 

- pri ktorých sa nespotrebuje kyslík (ananaeróbny rozklad spodných vrstiev kalu)

Kyslík  sa  môže  spotrebuvávať  v mieste  sedimentov,  alebo  mimo  miesta 
sedimentov,  alebo  mimo  priestor  sedimentov.  BSK  sa  znižuje  predovšetkým 
aeróbnymi  procesmi.  Požiadavky  na  kyslík  pri  bentálnom  rozklade  sú  určené 
rýchlosťou, s akou produkty anaeróbneho rozkladu difundujú zo spodných vrstiev do 
vody.  Úplná aeróbna stabilizácia kalov sa dosahuje až po niekoľkých mesiacoch, 
dokonca rokoch.

Kyslíková rovnováha v povrchovej vode – správny pomer medzi spotrebou a novou 
dodávkou  kyslíka,  ktorá  v rozhodujúcej  miere  ovplyvňuje  samočistiacu  schopnosť 
toku,  závisí  od  deoxygenácie  a reareácie  vody.  Na  jej  základe  je  možné 
charakterizovať súčasný stav znečistenia toku, prípadne predpovedať jej budúci stav.

7.4 Ukazovatele znečistenia

Kvalitu povrchových vôd ovplyvňujú tieto znečisťujúce látky
• ktoré pôsobia toxicky alebo spôsobujú senzorické závady
• ktoré ovplyvňujú kyslíkovú bilanciu recipientu
• anorganického pôvodu – rozpustné a nerozpustné – ktoré sa správajú inertne

Pri posudzovaní látok je potrebné rozlišovať, či ide o látky
 toxické
 škodlivé
 zhoršujúce senzorické vlastnosti

Látka  vždy  pôsobí  viacerými  spôsobmi.  Rozlišuje  sa  najvyššia  prípustná 
koncentrácia toxického pôsobenia a senzorického pôsobenia.

Zhoršenie akosti vody má všeobecný charakter 
1.fyzikálny
2.chemický
3.biologický
4.zhoršenia sa kombinujú
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Ukazovateľom fyzikálneho zhoršenia kvality vody je predovšetkým vznik kalov 
– nerozpustné prímesy anorganického alebo organického pôvodu ( kaly rozptýlené, 
usadené ).

Chemické zhoršenie akosti vody je spôsobované prímesami 
• voľných kyselín
• dusičnanov
• chloridov
• soli ťažkých kovov 

Biologické zhoršenie kvality vody spôsobujú
 toxické látky
 splodiny hnilobného rozkladu
 zárodky rôznych chorôb
 rádioaktívne látky

Klasifikácia  povrchových  vôd  podľa  akosti  je  založená  na  stanovení 
ukazovateľov  (STN 757221 )
 ukazovatele kyslíkového režimu
 základného chemického a fyzikálneho zloženia
 osobité ukazovatele
 ťažké kovy
 biologické ukazovatele
 rádioaktivita

Ukazovatele  kyslíkového  režimu  BSK5, CHSK  (  Mn  )  a rozpustený  kyslík 
pomáhajú pri stanovení znečistenia povrchových vôd organickými látkami.
Ostatné  ukazovatele  kyslíkového  režimu  :  CHSK  (Cr  ),  organický  uhlík,  sulfán, 
sulfidy.

Do druhej skupiny medzi základné chemické ukazovatele patria : reakcia vody 
(  pH),  teplota  vody,  rozpustené  látky,  konduktivita  a nerozpustné  látky.  Ostatné 
ukazovatele – železo, mangán, amoniakálny dusík, dusitanový, dusičnanový dusík, 
organický dusík a fosfor.

Tretiu  skupinu  tvoria  jednak  doplňujúce  chemické  ukazovatele  :  chloridy, 
sírany, vápnik, horčík, ostatné  - absorbancia, aktívny chlór, extrahovateľný organicky 
viazaný chlór.

Štvrtú  ťažkých kovov tvoria  ortuť,  kadmium, kadmium, olovo,  arzén,  meď . 
Ostatné – chróm, kobalt, nikel, vanád, striebro.

Do  piatej  skupiny  biologických  a mikrobiologických  ukazovateľov  patrí 
sapróbny index biosestonu, medzi  ostatné ukazovatele – psychrofilné,  koliformné, 
fekálne koliformné baktérie a enterokoky.

Šiestu skupinu ukazovateľov rádioaktivity  tvoria  :  aktivity  alfa,  beta,  rádium 
226, urán trícium.

Kvalita vody sa hodnotí stanovením vybraných ukazovateľov : koncentrácie, 
rozpusteného  kyslíka  BSK5   ,CHSK  (  Mn),  saprobita,  pH,  teploty  vody,  a počtu 
koliformných baktérií ( podľa týchto ukazovateľov sa povrchové vody rozdeľujú do 
tried čistoty )
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Norma sa používa len na klasifikáciu povrchových vôd, ale nie je predpisom, 
podľa  ktorého  sa  posudzuje  vypúšťanie  odpadových  vôd  do  tokov.  Sú  záväzné 
ukazovatele  podľa  ktorých   vodohospodárske  orgány,  povoľujú  vypúšťanie 
odpadových vôd do povrchových .

 Tieto  ukazovatele  musia  byt  v súlade  s vládnym  stanovením.  Zo  zákona 
vyplýva,  že  ak  akosť  povrchovej  vody  je  už  horšia,  ako  zodpovedá  niektorému 
ukazovateľu,  je  jej  ďalšie  znečisťovanie  odpadovými,  prípadne  osobitými  vodami 
v tomto ukazovateli neprípustné.

Ukazovatele  sa  vzťahujú  k množstvu  látok  v recipiente  po  zmiešaní 
povrchovej vody s odpadovými vodami. Uvažujú sa dve kategórie tokov 

- vodárenské  –  úseky  vodných  tokov  určené  ako  zdroj  vody  na  hromadné 
zásobovanie obyvateľstva. 

- Ostatné

Základné  ukazovatele  (  35  ),  ktoré  nesmú  byť  porušené  pri  vypúšťaní 
odpadových vôd do povrchových -  z organických látok je to – koncentrácia fenolov, 
tenzidov, , ropných látok. Ukazovatele sa vzťahujú na množstvo látok  v recipiente po 
zmiešaní s odpadovými alebo osobitými vodami – ráta sa so skutočným objemom 
v recipiente. Pri vodných tokoch sa nahrádza 355 dňovým prietokom. Ukazovatele 
stanovené  pre  vodárenské  toky  sa  musia  dodržať  na  ktoromkoľvek  mieste, 
ukazovatele stanovené pre ostatné povrchové vody sa  musia dodržať na miestach, 
ktoré  určí  vodohospodársky  orgán.  Akosť  vody  v tokoch  a nádržiach  sa  mení 
v priestore a v čase – v určitom časovom okamihu je na rôznych miestach toku alebo 
nádrže a naopak, v určitom mieste sa mení s časom.

Hodnota ukazovateľov akosti vody v kontrolnom profile na toku v konkrétnom 
čase je určená faktormi :
 Produkciou znečistenín v určitom čase
Riedením okamžitým prietokom vody
Intenzitou samočistiacich procesov
Teplotou vody
Meteorologickou situáciou
Splachmi z  terénu
Zvírením dnových usadením
Sezónnymi vplyvmi
Intenzitou pozdĺžneho miešania
Rôznymi náhodnými vplyvom

Kontrolné otázky
1.Vysvetlite pojem recipient
2.Čo je to samočistenie ?
3.Čo znamená pojem eutrofizácia ?
4. Vysvetlite kyslíkové pomery v toku ?
5.Ktoré sú ukazovatele znečistenia ?
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8. Ochrana vôd

Rozvojom  priemyslu  a  poľnohospodárstva  dochádza  k  rozsiahlemu 
znečisťovaniu vodných zdrojov. Zväčšuje sa plošné znečistenie, ohrozenie látkami, 
ktoré sa nerozkladajú prirodzenou cestou. Znečistenie sa prejaví
 zmennou fyzikálnych a chemických vlastností
 zmenou chemického zloženia
 zmenou biologického oživenia

Odpadové vody a rôzne úniky môžu ohroziť akosť a zdravotnú nezávadnosť 
vody a nadmerný obsah niektorých nerozpustných látok. Znečisťujúce látky sa môžu 
vyskytovať v skupenstve 
• tuhom -  hnojivá, pesticídy, kaly
• kvapalnom – pesticídy, uhľovodíky
• plynnom – plyny zo skládok mestských odpadov, priemyselné exhaláty

Zdrojmi ohrozenia vôd sú najčastejšie
 priemyselné , poľnohospodárske a komunálne prevádzky produkujúce odpadové 

vody, odpady a plynné exhaláty
 sídliská, rekreačné zariadenia, splaškové vody, domový tuhý odpad
 ťažba, spracovanie, používanie a skladovanie škodlivých rádioaktívnych látok
 ťažba zemín, hornín, nerastných surovín
 ropovody, plynovody, produktovody
 zariadenia a objekty zabezpečujúce cestnú, železničnú, leteckú a lodnú dopravu
 rastlinná a živočíšna výroba, používanie a skladovanie hnojív, pesticídov, odpady 

z veľkochovov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, silážne šťavy a pod.

Podľa pôsobenia je znečistenie 

Zdrojové –  je tvorené jedným alebo niekoľkými odtokmi do recipientu, ktoré možno 
sledovať , regulovať, zachytiť, obmedziť, odstrániť. Ide o odpadové vody, odpadové 
vody z poľnohospodárstva, skládky tuhých odpadov.

Plošné – zaťažuje  prostredie  chemickými  látkami,  často  toxickými,  ťažko 
rozložiteľnými,  aplikovanými  na  veľkých  plochách.  Spôsobuje  ho  aplikácia 
priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve, vplyv priemyslu, dopravy.

Havarijné -   je  spôsobené  únikom  škodlivých  látok  do  povrchových  alebo 
podzemných vôd a do prostredia, ktoré súvisí s vodou.

8.1 Znečisťujúce látky

Ropné látky – sa označujú ako uhľovodíky a ich zmesi,  ktoré sú pri  40 °C ešte 
kvapalné  –  benzín,  benzén  a jeho  deriváty,  nafta,  petrolej,  ľahké  a ťažké  oleje, 
mazut, ropa a pod. Ropa ešte obsahuje fenoly,  zlúčeniny síry,  dusíkaté zlúčeniny. 
Tieto látky ohrozujú povrchové a podzemné vody, ktoré sa využívajú na zásobovanie 
pitnou vodou. Vo vode sa ropné látky vyskytujú ako nerozpustné alebo rozpustné. 
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Ich  rozpustnosť  vo  vode  je  rôzna.  S dĺžkou  reťazca  rozpustnosť  alifatických 
uhľovodíkov  klesá.  Cyklické  uhľovodíky  sú  rozpustnejšie  ako  alifatické,  najviac 
rozpustné  sú  aromatické  uhľovodíky.  Od  teploty,  charakteru,  prostredia,  rýchlosti 
prúdenia  vody  a pod.  závisia  procesy,  ktoré  prebiehajú  v  podzemných  alebo 
povrchových vodách .Pri koncentrácii voľných olejov 0, 1 - 0,2 mg. dm-3 sa vytvára na 
hladine olejový film, čím sa zníži rýchlosť prestupu kyslíka zo vzduchu do vody, a tým 
sa ovplyvní proces samočistenia. Odparujú sa prchavé zložky, časť ropných látok sa 
adsorbuje na nerozpustné látky.  Voda po znečistení ropnými látkami  má príchuť, 
pachy  (  je  ich  možné  zistiť  už  pri  koncentrácii  0,01  mg.  dm-3),  ktoré  ju  robia 
nepoužívateľnou, hoci nejde o priame ohrozenie organizmu.

STN 757111 určuje najvyšší  prípustný obsah nepolárnych extrahovateľných 
látok v pitnej vode množstvom, ktoré nespôsobuje pach a príchuť – max. 0,05 mg. 
dm-3.V povrchových tokoch 0,2 mg. dm -3.

Ohrozenie  spôsobuje  ťažba,  preprava,  spracovanie  ropy,  spotreby ropných 
produktov.

Tenzidy  –  v domácnostiach  sa  používajú  aniónové  tenzidy,  ktoré  sa  ľahšie 
rozkladajú ako tenzidy s rozvetveným alifatickým reťazcom.

Katiónové  tenzidy  –  majú  dezinfekčné  a hydrobázické  účinky,  ťažko  sa 
biologicky rozkladajú. Toxicky pôsobia na vodné organizmy .Používajú sa v menšej 
miere.

Neiónové  tenzidy  sú  menej  toxické,  horšie  biologicky  rozložiteľné.  Ich 
používanie sa obmedzuje.

Detergenty – sú prípravky , ktoré sa používajú na pranie a čistenie. Okrem 
tenzidov  obsahujú  napr.  bieliace  prostriedky,  farbivá,  zmäkčovadlá, 
polyfosforečnany,  opticky  zjasňujúce  látky,  enzýmy.  Odpadové  vody  s obsahom 
detergentov,  spôsobujú  eutrofizáciu  povrchových  vôd.  Najvyššia  prípustná 
koncentrácia v pitnej vode  je len 0,2 mg.dm -3.

Rádioaktívne látky – rádioaktívne znečistenie spôsobujú rádioaktívne nuklidy, ktoré 
sa  dostávajú  do  obehu  vody  prírodným  prostredím  napr.  rozpúšťaním 
rádioaktívnych  minerálov,  príp.  produktov  ich  premeny,  prostredníctvom 
splachov  z jadrových  výbuchov,  z lekárskych  a výskumných  pracovísk, 
z jadrových elektrární, z úpravy uránovej rudy a pod. V pitnej vode sa pripúšťajú 
tieto hodnoty

Celková aktivita alfa max 0,1 Bq dm-3

Celková aktivita –beta maximálne 1,0 Bq dm-3

Kovy –  vo vode sa nachádza veľké množstvo kovov, ktorých obsah tiež závisí od 
horninového  prostredia.  Ťažké  kovy  sa  vo  väčšine  prípadov  akumulujú  do 
sedimentov  a živých  organizmov.  Najviac  sa  akumuluje  Cd,  Hg,  Pb,  niektoré  sa 
akumulujú v pôde a spôsobujú jej sterilitu ( Ni), prechádzajú do rastlinných tiel ( Cd ).
Humínové  látky  sa  v povrchových  vodách   môžu  viazať  do  komplexov.  Najviac 
ťažkých  kovov  sa  dostáva  do  prostredia  v dôsledku  antropogénnej  činnosti  – 
atmosferický spad,  spaľovanie fosílnych  palív,  aplikácia  pesticídov,  priemyselných 
hnojív, exhaláty z dopravy, väčšina priemyselných procesov a iné.

Ťažké kovy pôsobia toxicky na základné životné procesy. Závisí to od 
- celkového zloženia vody
- formy výskytu
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Organické zlúčeniny toho istého kovu sú toxickejšie ako anorganické.
Ak sa vo vode nachádza niekoľko druhov kovov súčasne, ich účinok sa môže zosilniť 
alebo zoslabiť.
Prítomnosť niektorých kovov pre život je nevyhnutná.

Tab č. 1. Priemysel, ktorý spôsobuje produkciu odpadových vôd s obsahom ťažkých 
kovov.
Výroba                                                      Výskyt zlúčenín prvkov
Ťažba a spracovanie rúd
Hutnícky priemysel
Bane
Povrchová úprava kovov
Farby, laky, pigmenty
Buničina , papier
Spracovanie kože
Textilný priemysel
Polygrafický priemysel
Elektrotechnický priemysel
Automobilová doprava
Korózia potrubia
Priemyselné hnojivá
Pesticídy

Zn, Hg, As, Se, Mn
Cr, Mo, Ni, Pb
Cr, Cu, Pb, Zn, Ag
Ni, Cr, Cu, Zn, Cd,
Cr, Pb, Ti, Zn, As, Ba, Sr
Cr, Cu, Hg, Ni, Ti, Zr, Zn,Al,Ba,Sr
Cr,Al,As
Cu,Zn,Cr,Pb,Ni
Pb,Cr,Cd
Ag,Se
Pb
Pb,Cu,Ni,Zn,Cd
Všetky kovy
Hg,As,Cd,Zn,Ba

Tab.č.2 : Max . prípustné koncentrácie niektorých kovov v pitnej vode. 
Kov Max. koncentrácia

mg.dm-3
Kov Max. koncentrácia

mg.dm-3

Hg
Se
Cd
V
Cr
As
Ag
Pb

0,001
0,01
0,005
0.1
0,05
0,05
0,05
0,05

Cu
Ba
Fe
Mn
Al
Zn
Mg

0,1
1,0
0,3
0,1
0,3
5
125

Ťažba nerastných surovín

Pri  dolovaní  rúd  dochádza  k presakovaniu  podzemných  vôd,  ktorá  sa 
odčerpáva.  Pri  povrchovej  ťažbe  sa  do  ťažobných  priestorov  dostávajú  vody 
zrážkami,  prítokom z povrchu  a z prameňov  podzemných  vôd.  Zloženie  banských 
vôd  je  obmedzené  pre  priemysel  alebo  poľnohospodárstvo.  Ohrozenie  vodných 
zdrojov ťažbou nerastných surovín je možné obmedziť :
- znížením hladiny podzemnej vody
- zachytením vody pred vniknutím do pracovného priestoru
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- preskúmaním ložiska

Výluhy zo skládok tuhých odpadov

Skládky tuhých odpadov vo veľkej miere znečisťujú podzemné vody. Výluhy 
spôsobujú mikrobiálne znečistenie, no závisí to od :
• charakteru odpadov
• charakteru uskladnenia

Divoké skládky sú nebezpečné z dôvodu :
 ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd
 šírenia zápachu
 dymu
 sú semeniskom hmyzu
 sú zdrojom infekcie
 sú zdrojom prašnosti

Poľnohospodárstvo

V poľnohospodárskej výrobe sa zavádzajú veľkovýrobné formy  a v dôsledku vzniká 
znečistenie:
1. Z rastlinnej výroby
• aplikáciou priemyselných hnojív
• pesticídov
• drenážnych vôd a pôdnych výluhov
• eróziou pôdy a vylúhovaním rozpustných zložiek pri nadmerných zrážkach
• odpadov po spracovaní

2. Zo zdrojov živočíšnej výroby
• odpadov  z chovu prasiat hovädzieho dobytka, hydiny
• únikov a priesakov močovky, hnojovnice a tuhých odpadov
• silážnych štiav

3. Z iných zdrojov
• z únikov ropných látok pri skladovaní a manipulácii
• z odpadných vôd z poľnohospodárskych spracovateľských a výrobných objektov

Používaním  priemyselných  hnojív,  pesticídov,  pri  nesprávnej   manipulácii, 
skladovaní, dochádza k presakovaniu prípadne vyplavovaniu – napr. dusičnanov čo 
ohrozuje zdravie ľudí, zvierat, spôsobuje eutrofizáciu vôd a pod.

U pesticídov  môže  byť  aktívna  zložka  Cu,  Hg,  As,  F,  S.  Nebezpečné  sú 
skupiny  chlórovaných  a  organofosforových  pesticídov.  Pesticídy  často  porušia 
biologickú rovnováhu , zhoršia chuťové a pachové vlastnosti vody, poškodia zdravie 
človeka.

Veľmi je dôležité , aby nežiadúce látky sa odstránili z prostredia – vody a pôdy 
-  biologickými procesmi, čím sa zabráni ich hromadeniu v potravinách a vo vode.
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8.2 Ochrana vôd na Slovensku

V dôsledku  rastúcich  požiadaviek  na  vodu  a kapacitu  vodných  zdrojov  ,  je 
potrebné zbezpečiť ochranu vôd.

Ochrana vôd je základná vodohospodárska činnosť, cieľom ktorej je chrániť vody 
pred  znečistením,  vyčerpaním  alebo  znehodnotením,  čo  je  spojené  s určením 
dôležitosti vody v národnom hospodárstve.
Dôvody ochrany sú :
• vodohospodárske
• hospodárske
• spoločenské
• zdravotné
• ekologické

Cieľ ochrany – je zabrániť takým zásahom a činnostiam, ktoré by mali , alebo mohli 
mať nepriaznivý vplyv na akosť a množstvo vôd v jej prirodzenom obehu v prírode.

Ochrana vôd zahrňuje

prevenciu – činnosť , ktorá zabezpečuje ochranu množstva a akosti vôd legislatívne, 
ekonomické a i. opatrenia )

dozor – sledovanie vplyvu jednotlivých činností vo vzťahu k vodnému zdroju a vlastný 
výkon legislatívnych opatrení

odstraňovanie závad – technicko – výkonná činnosť, ktorej cieľom je likvidácia alebo 
asanácia ohrozenia akosti vôd.

Územná ochrana

Zásady ochrany vôd v SR sú zakotvené v z.č. 242/1993Zb. o vodách a v iných 
administratívnych a legislatívnych predpisoch.

Územná ochrana sleduje najmä :

- chrániť územie s výdatnými vodnými zdrojmi tak, aby sa vylúčili negatívne ľudské 
zásahy  do  prírodného  obehu  vody,  ktoré  spôsobili  zmenšenie  množstva 
a zhoršenie kvality využiteľných vodných zdrojov

- chrániť  územia  s vodnými  zdrojmi,  ktoré majú  vyhovujúcu akosť,  obmedzením 
vplyvu znečisťujúcich látok.

- chrániť územia určené na výstavby vodných diel, ktoré budú slúžiť na využívanie 
vodných zdrojov

Podľa stupňa ochrany je územná ochrana vôd realizovaná na troch úrovniach
1. Všeobecná ochrana – platí pre celé územie republiky
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2. Sprísnená –  v určitých vodohospodársky významných územiach sa všeobecné 
zásady ochrany vôd a vodných zdrojov uplatňujú v širšom rozsahu. Určité orgány 
môžu  upraviť,  prípadne  zakázať   činnosti  ktoré  ohrozujú  vodohospodárske 
záujmy

3. Špeciálna ochrana – predstavuje osobitné sprísnené požiadavky ochrany akosti 
vôd tých vodných zdrojov, ktoré sú prednostne určené na hromadné zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou

Sprísnená a špeciálna ochrana sa rieši v týchto územiach :

 významné oblasti prirodzenej akumulácie podzemných a povrchových vôd
 chránené vodohospodárske oblasti
 ochranné pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd určených na hromadné 

zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
 vodárenské nádrže a ich povodia
 ochrana zátopových území budúcich vodných nádrží

Významné oblasti prirodzenej akumulácie povrchových podzemných vôd

Sú  to  oblasti  s vodohospodárskym  významom.  Na  území  SR  je  takýchto 
oblastí 14.

Chránená vodohospodárska oblasť je územie, v ktorom sa z hľadiska tvorby 
a ochrany  prírodného  prostredia  a ochrany  vôd  vytvára  usmernený  režim 
hospodárskej  činnosti  a jej  rozvoja.  Je to územný celok.  V ktorom sa nachádzajú 
povrchové  a podzemné  zdroje  vôd  vrátane  ich  hydrologických  povodí  a kde  sa 
vyskytujú alebo sa môžu vyskytnúť také účinky, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili režim 
vôd .

Podľa  hygienických  predpisov  sa  vymedzia  ochranné pásma vodárenských 
tokov a vodárensky významné toky.

V SR chránené vodohospodárske územia pokrývajú asi 14 % rozlohy. Je to 
Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Horné 
povodie  Ipľa,  Rimavice a  Slatiny,  Muránska planina,  Horné povodie rieky Hnilec, 
Slovenský kras, Vihorlat.

Vodohospodársky  rozvoj  sa  musí  optimalizovať  z hľadiska  potrieb  vodného 
hospodárstva a musí sa tomu prispôsobiť aj určitá činnosť. Je potrebné dodržiavať :
- regulovať umelé zásahy do režimu obehu vody
- zosúladiť  hydromelioračné,  úpravne  a protipovodňové  opatrenia  s optimálnym 

režimom vodných zdrojov
- usmerniť prieskum a ťažbu surovín
- optimalizovať exploatáciu vlastných zdrojov
- zákaz  výstavby  a rozširovanie  objektov,  ktoré  produkujú  látky,  ktoré  ohrozujú 

akosť vôd
- zákaz zriaďovania skládok odpadov, ktoré obsahujú škodliviny

Zásady ochrany sú vždy formulované pre určitú oblasť
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Vodárenské toky, nádrže a povodia

Vodárenský tok – je tok, ktorý je určený ako zdroj vody na  hromadné zásobovanie 
obyvateľstva  vodou priamym odberom, alebo odberom z nádrží  vybudovaných na 
toku.  V SR je  v súčasnosti  58 vodárenských tokov s dĺžkou 1025,16 km a dĺžkou 
prítokov 7832,7 km.

Ochranné  opatrenia  sa  vzťahujú  na  činnosti,  ktoré  zapríčiňujú  znečistenie,  alebo 
trvalo ohrozujú akosť vody. Ide o vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd.
 
Kontrolné otázky
1. Aký je prejav znečistenia?
2. Aké sú zdroje znečistenia?
3. Aké je pôsobenie znečistenia?
4. Charakterizujte znečisťujúce látky
5.Charakterizujte ochranu vôd, aký je jej cieľ
6. Popíšte úrovne ochrany
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Tab.č.3          Trieda akosti a ich medzné hodnoty
Ukazovateľ Jednotka I. tr.č II.tr.č III.tr.č IV.tr.č V.tr.č
Ukazovateľ
Kysl. 
Režimu
Rozpus.
Kyslík O2

BSK5

CHSK (Mn)

mg.dm-š

mg.dm-š

mg.dm-š

> 7

< 2
< 5

>6

<5
< 10

>5

< 10
< 15

>3

< 15
< 25

< 3

< 15
< 25

Chemické 
ukazovatele
PH
T
Roz.látky
Konduktivita
Neroz.látky

°C
mg.dm-š

mS m-1

mg.dm-š

6 – 8,5
< 22
< 300
<   40

< 20

6 – 8,5
 < 23
< 500
<   70

<   40

6 – 8, 5
<  24
<800
<110

<  60

5,5 – 9 , 0
<  26
<1200
<  160

<  100

5,5   9,0
>   26
>1200
>   160

>   100

Chemické 
ukazov. 
Doplňujúce
Chloridy
Sírany
Vápnik
Horčík

mg.dm-š

mg.dm-š

mg.dm-š

mg.dm-š

<50
<80
<75
<25

<200
<150
<150
< 50

< 300
<250
<200
<100

<400
<300
<300
<200

>400
>300
>300
>200

Ťažké kovy
Ortuť
Kadmium
Olovo
Arzén
Me´d

µg.dm-š

µg.dm-š

µg.dm-š

µg.dm-š

µg.dm-š

< 0,1
< 3
<10
<10
<20

< 0,2
< 5
<20
<20
<50

<  0,5
< 10
< 50
< 50
<100

< 1,0
<20
<100
<100
<200

>  1,0
>20
>100
>100
>200

Ukaz.biol. a Mikrob
Saprób index biosestonu       1,2                2,2                 3,2                 3,7                3,7
Ukazov. Rádioaktivity
Celková objemová aktivita alfa, beta, rádium 226, urán, tritium
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