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Voda - charakteristika

H2O
Bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu, chuti
Podmienka života na Zemi
3 skupenstvá
Najrozšírenejšia látka na Zemi
Základná zložka biomasy
Významná pre rastliny, živočíchy, človeka
Zložka minerálov a hornín



Pokrýva 70% povrchu Zeme

Rezervoár Objem vody
(1.106 km3)

Percentuálne
vyjadrenie

Oceány a moria 1 370 97,25

Ľadovce 29 2,05

Podzemná voda 9,5 0,68

Jazerá 0,125 0,01

Pôdna vlhkosť 0,065 0,005

Atmosféra 0,013 0,001

Rieky 0,0017 0,0001

Biosféra 0,0006 0,00004

http://sk.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/More
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadovec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podzemn%C3%A1_voda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jazero
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B4dna_vlhkos%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra_Zeme
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rieka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9ra


Druhy vody
Podľa obsahu rozpustených minerálnych látok

Destilovaná
Mäkká
Tvrdá → minerálna, na Slovensku 1500 minerálnych prameňov
Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok (RL) sa prírodné 
minerálne vody členia na: 

1) veľmi nízko mineralizované
2) nízko mineralizované
3) stredne mineralizované
4) vysoko mineralizované
5) veľmi vysoko mineralizované
6) soľanky

Prírodná voda s liečivými účinkami = liečivá voda





Podľa účelu použitia

Úžitková 
Napájacia
Pitná
Prevádzková



Funkcie vody

Biologická
Zdravotná a hygienická
Kultúrna, estetická a rekreačná
Dopravná
Funkcia chladiaceho média a nositeľa energetického potenciálu
Funkcia odpadového prostredia







Použitie vody

továrne a elektrárne

tepelné elektrárne

vodné elektrárne

človek: - osobná spotreba (pitná, úžitková, minerálna voda)

- poľnohosp. a priemysel. výroba (závlahová, prevádzková, výrobná) 

- doprava

- rekreačné účely

- výmena tepla

- premena E potenciálu



Znečistenie vôd
• Zdroje znečistenia vody:

– splašky, umelé hnojivá, priemyselné chemikálie, 
pesticídy, ropa a čistiace prostriedky

• Prvotné znečistenie
– spôsobené látkami z odpadových vôd

• Druhotné znečistenie
– vplyvom rôznych chemických a biologických reakcií, 

ktoré vyvolávajú silné rozmnoženie mikroorganizmov 
(riasy, sinice, rozsievky)

→ eutrofizácia – toxické látky, spotreba kyslíka





Znečistenie vôd
• Kontaminanty – ich prítomnosť v ŽP 

nespôsobuje preukázané nebezpečenstvo
• Polutanty – látky s jasne preukázanými 

škodlivými účinkami
• Ak je množstvo odpadu vo vode malé: baktérie ho 
vo vode rozložia na neškodné látky ako oxid uhličitý, 
nitráty a vodu

• Ak je množstvo odpadu obrovské: baktérie využijú 
všetok kyslík rozpustený vo vode





Znečistenie vôd
• Keď koncentrácia kyslíka klesne príliš nízko, 

väčšina vodných organizmov, vrátane baktérii, 
zomrie

• Čím je teplota vody vyššia, tým menej kyslíka sa 
v nej rozpúšťa

• Silné prehriatie = nedostatok kyslíka pre ryby
• Rozkladajúce sa látky sú príčinou mútenia vody 

a jej zápachu



ZNEČISŤOVACIA
LÁTKA ZDROJ ÚČINOK

Umelé
hnojivá dážď zmýva hnojivá do riek a jazier baktérie a riasy rastú rýchlejšie,

využívajú všetok rozpustený kyslík a 
zomierajú

Priemyselné
chemikálie

oleje, kovové zmesi, kyseliny, 
zásady, farby z tovární

toxické pre zvieratá, rastliny a baktérie 
vo vode

pesticídy postrekovanie úrody chemikáliami toxické chemikálie sa hromadia v 
telách väčších zvierat

ropa ropa z rafinérií a havárií ropných tankerov pokrýva morských vtákov ropou, 
znečisťuje pláže

čistiace
prostriedky továrne, úrady, domácnosti mení vodu na penu toxickú pre 

organizmy vo vode



Znečistenie vôd
• rok 1971 sa stal rokom ekologickej 

katastrofy na Slovensku
• v Podunajských Buskupiciach, sa zdroj 

pitnej vody kontaminoval ropnými látkami
• znečistený vodný zdroj musel byť navždy 

uzavretý



Katastrofy spojené s ropou 
• Používanie obrovských lodí - tankerov - je 

spojené s veľkým nebezpečenstvom 
ekologických havárií (nehody, netesnosti). 

• Ropa, ktorá pri havárii unikne z tankera, ostane 
plávať na morskej hladine, pretože je ľahšia 

• Príliv vyplaví množstvo ropy na breh



Jeden liter benzínu alebo oleja 
znehodnotí asi 5 miliónov litrov vody



• Ekologickú katastrofu v Mexickom zálive v apríli 
minulého roku spôsobil výbuch vrtnej plošiny 
Deepwater Horizon (spoločnosť British 
Petroleum)

• Plošina sa po niekoľkohodinovom požiari 
potopila

• Pri havárii zahynulo 11 pracovníkov a do mora 
uniklo približne 4,9 milióna barelov (800 miliónov 
litrov) ropy



Novinka
Kodaň, 21.03.2011

• Vedci objavili kladivo na 
rádioaktivitu, je ním 
zelená hrdza

• Zelená hrdza je typ ílu 
tvorený najmä čiastočne 
zhrdzaveným železom

• Dokáže účinne 
imobilizovať a tým 
zneškodniť celý rad 
toxických odpadov častice zelenej hrdze pod mikroskopom



Novinka
Kodaň, 21.03.2011

• Ponúka účinnú ochranu spodných vôd pred 
nebezpečným odpadom, vrátane rádioaktívneho

• a zvlášť neptúnia, ktoré je zdravotne rizikové ešte aj po 
piatich miliónoch rokov, ak by kontaminovalo spodné 
vody.

• Prirodzene sa vyskytuje vo vodách s nízkym obsahom 
kyslíka, osobitne však spodných vodách.



Odpadové vody, druhy 
a ich charakteristika

Odpadové vody
– podľa zákona o vodách
(364/2004 Z.z.) sa považuje za odpadovú vodu 
voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, 
zdravotných zariadeniach, poľnohospodárskych 
prevádzkach, priemyselných závodoch a iných 
objektov. Mení sa jej chem. zloženie a fyzikálne 
a biolog. vlastnosti.



Rozdelenie odpadových vôd 
podľa znečistenia
a)SPLAŠKOVÉ
• komunálne 

odpadové vody 
zo sídlisk, 

splachy z ulíc, dvorov a striech a pod.  
charakteristická vysokým obsahom 
organických látok (fekálie, mydla, saponáty, 
uhličitany , fosforečnany, atd.) 
vyznačuje sa nízkym kolísaním zloženia



b)PRIEMYSELNÉ
• odpadové vody v banskom, chemickom, 

potravinárskom, drevospracujúcom 
priemysle, atď. 

• veľká variabilita v zložení
• Ak je BSK5/CHSK väčšia ako 0,5 odp. 

voda obsahuje  zväčša org. látky. Naopak 
, ťažký priem. má nízku BSK5.



c)POĽNOHOSPODÁRSKE
• znečisťovanie vôd nastáva vplyvom 

hnojív, pesticídov, postrekov (močovka, 
komposty). 

• Z pohľadu znečisťovania vôd sú 
významné najmä ukazovatele  (NH4, NO3, 
NO2, ) a mikrobiologické ukazovatele 
(napr.: fekálne streptokoky)



Samočistenie vody

Fyzikálny proces – sedimentácia
Chemický p. – zrážanie
Biologický p. – činnosť vo vode žijúcich baktérii, rastlín a živočíchov
Aeróbne podmienky



Metódy čistenia odpadových vôd

Hoci procesy čistenia závisia od 
povahy znečisťujúcich látok, majú 

spoločný charakter:
1.Na zachytávačoch hrubozrnných 
materiálov
2.Usadzovaním
3.Vyhnívaním kalov
4.Biologickým čistením





Zníženie znečistenia

1. Znovu využitie odpadových vôd 
2. Získavanie druhotných surovín z 

odpadovej vody ( napr: využitie 
sulfitových výluhov, Na2SO4, H2SO4 pri 
výrobe viskózy)

3. Inováciou technológie
4. Stavbou spoločných čistiarní



Ekologické havárie spojené s odpadovou 
vodou a čistením vôd

• Znečistenie podzemných vôd má najčastejšie 
pôvod v úniku:
– odpadových vôd 
– škodlivých látok 
– priesaku znečistenia zo skládok
– nebezpečných látok pri dopravných nehodách 

cisterien



Ohrozenie odpadovou vodou

• Nedostatočné  čistenie odpadových vôd 
ohrozuje život vodných organizmov

• Do vody sa s odpadom môžu dostať aj látky, napr. ortuť 
a zlúčeniny ortuti, ktoré sa zneškodňujú veľmi pomaly, 
alebo sa nedajú zneškodniť vôbec



Ekologická havária v košickej mestskej 
čistiarni odpadových vôd (ČOV)  8.2.1994 

• Bola to závažná prevádzková havária 
• popri odpadových vodách z mesta ČOV čistila aj 

tvz. fenolové vody z a.s. Východoslovenské 
železiarne v dôsledku narušenej statiky 
vyhnívacích komôr došlo k deštrukcii výstuže 
nádrže
Vytieklo z nej okolo 1500 m3 kalu

• V obci kde došlo k havárii nariadili, aby sa na 
pitie nepoužívala voda z miestnych zdrojov. 



• Pokutu 2,5 milióna korún uložil Biotike, a.s., Slovenská 
Ľupča odbor inšpekcie ochrany vôd banskobystrického 
Inšpektorátu životného prostredia za to, že v júli 2003 
spôsobila mimoriadne zhoršenie vôd v rieke Hron, ktoré 
sa prejavilo hromadným úhynom rýb.

• Z vyše 3 800 kontrol, ktoré vykonali v minulom roku 
inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia 
(SIŽP) ich najviac, takmer 1 200, uskutočnili v oblasti 
ochrany vôd. Uložili pri nich 266 pokút v celkovej výške 
206 000 eur. Porušenie právnych predpisov zistili pri 249 
kontrolách, čo je približne 21 percent z vykonaných 
kontrol.

• Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne 
sa vracajú do oblasti životného prostredia.



Zdroje - text:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
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Ďakujeme za pozornosť!
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