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2 Voda 

 

Hydrosféra 

Vodstvo tvorí zemskú hydrosféru, do ktorej zahŕňame oceány, jazerá, rieky, ľadovce 

a podpovrchovú vodu. Prevažnú časť hydrosféry (96,5 %) tvoria svetové moria a oceány (tzv. 

slaná voda). Iba necelé 1 % zo svetovej hydrosféry je obyčajná (tzv. sladká voda), ktorú 

možno potenciálne využiť. Z tejto vody je prevažná časť skrytá pod povrchom pevnín ako 

pôdna vlhkosť alebo podpovrchový ľad a voda podzemná, často vo veľkých rezervoároch 

tvorených pórovitými horninami nasýtenými vodou. Asi desatina celkového množstva 

obyčajnej vody je obsiahnutá v jazerách a riekach a len veľmi malá časť zotrváva v atmosfére.  

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je podstatou biosféry a má popri pôde prvoradý 

význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Je základnou zložkou biomasy a hlavný prostriedok 

transportu živín. Pre rastliny je dôležité nielen jej celkové množstvo, ale aj jej rozdelenie vo 

vegetačnom období vzhľadom na ich rastové fázy. Pre mnohé živočíchy je voda životným 

prostredím. Každý živočíšny druh je prispôsobený určitému zloženiu vody. Človek (ako aj 

zviera) bez kyslíka umiera o niekoľko minút, bez vody o niekoľko dní, bez potravy 

o niekoľko týždňov. 

Voda ako jeden zo základných zdrojov biosféry plní pre ľudskú spoločnosť mnoho funkcií. 

Človek ju využíva na osobnú potrebu a spotrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, 

rekreáciu, na premenu energetického potenciálu (vodné elektrárne) a na dopravu. V dôsledku 

svojich vlastností voda odráža chemizmus prostredia vrátane antropogénnych zmien. 

 

2.1 Prírodné vody 

Podľa vzniku rozlišujeme vody juvenilné (vzniknuté pri primárnej diferenciácií hmoty 

zemského plášťa) a recirkulované (zúčastňujúce sa hydrologického obehu atmosférou). 

Nepretržitá cirkulácia vody (kolobeh vody) je vyvolaná slnečnou energiou a zemskou 

gravitáciou (obrázok I-41). 
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Obrázok I-41 Obeh vody v životnom prostredí 
 

Vody vyskytujúce sa v prírode podľa pôvodu delíme na: 

a) zrážkové (atmosférické), 

b) povrchové, 

c) podpovrchové. 

Výskyt obyčajnej vody (voda s nízkym obsahom rozpustných tuhých látok, plynov alebo 

mikroorganizmov) je uvedený v tabuľke I-16. 

 
Tabuľka I-16 Formy výskytu obyčajnej vody na Zemi 

Forma výskytu Podiel z celkových zásob obyčajnej vody [%] 

Ľadovce a stála snehová pokrývka 68,65 

Podzemné vody 30,1 

Podpovrchový ľad 0,86 

Jazerá 0,26 

Pôdna voda 0,05 

Voda v atmosfére 0,04 

Močiare a rašeliniská 0,03 

Voda v korytách tokov 0,006 

Voda v rastlinách a živých organizmoch 0,003 
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2.1.1 Zrážková voda 

Voda je stálou súčasťou atmosféry a vyskytuje sa v troch formách: 

- vo forme pár ako vlhkosť ovzdušia, 

- vo forme kvapiek alebo kryštálikov tvoriacich oblaky, 

- vo forme atmosférických zrážok, ktoré padajú na zem. 

Pod pojmom zrážková (atmosférická) sa rozumie voda v kvapalnom alebo tuhom skupenstve, 

ktorá pri kondenzácií vodných pár prechádza z ovzdušia na zemský povrch. V závislosti od 

teploty a stupňa nasýtenia vzduchu parami môže ísť o zrážky: 

- kvapalné (dážď, rosa, hmla), 

- tuhé (sneh, ľadovec, inovať, poľadovica.) 

Atmosférická voda je najčistejším druhom prírodnej vody, ale prechodom vrstvou ovzdušia sa 

znečisťuje. Atmosférická voda obsahuje predovšetkým rozpustné plyny, ktoré tvoria 

normálne zloženie vzduchu (kyslík, dusík, oxid uhličitý a vzácne plyny), ďalej plynné 

nečistoty (oxidy síry, dusíka a amoniak), ako aj tuhé častice (čiastočky prachu, dymu, rastlín, 

mikroorganizmov). Celkové množstvo anorganických rozpustených látok (mineralizácia) 

v atmosférickej vode sa pohybuje od 10 do 100 mg.l-1. V dôsledku slabej mineralizácie 

atmosférických vôd a nízkej koncentrácie hydrogénuhličitanov je ich neutralizačná kapacita 

veľmi nízka a pH sa pohybuje v rozmedzí 5 – 6. Vplyvom plynných nečistôt môže byť jej pH 

nižšie (< 4) a takáto atmosférická voda môže byť príčinou zníženia pH povrchových vôd, čo 

má nepriaznivý vplyv na vodné organizmy predovšetkým ryby, ale aj na rast rastlín. Kyslé 

atmosférické vody majú nežiaduci vplyv aj zloženie pôdy a rast rastlín. 

 

2.1.2 Povrchová voda 

Je to voda odtekajúca alebo zadržiavaná v prirodzených a umelých nádržiach na zemskom 

povrchu. Vzniká zo zrážok, zo zdrojov podzemnej vody a z roztápania ľadovcov. Vodný útvar 

prijímajúci vodu z určitého povodia sa nazýva vodný recipient. Voda v recipiente sa buď 

pohybuje alebo je stojatá. Podľa toho delíme vody na: 

- vody stojaté, 

a) prirodzené (moria, oceány, jazerá, močiare), 

b) umelé (rybníky, priehrady, nádrže), 

- vody tečúce, 

a) prirodzené (potoky, bystriny, rieky, veľtoky), 

b) umelé (kanály, prieplavy). 

Podľa lokality sa povrchové vody delia na: 
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- kontinentálne, 

- morské. 

Kontinentálne povrchové vody vznikajú z atmosférickej a podpovrchovej vody. Chemické 

zloženie kontinentálnych vôd je určované predovšetkým reakciami medzi atmosférickou 

vodou, pôdou a horninami a svojim chemickým zložením sa tieto vody podstatne líšia od 

morských vôd. Obsah rozpustných solí v morských vodách je priemerne 100-krát väčší ako 

v obyčajných vodách. Pre život vodných organizmov a samočistiacu schopnosť povrchových 

vôd je významný obsah rozpustného kyslíka, ktorý je funkciou teploty, obsahu organických 

látok a intenzity fotosyntézy. 

 

2.1.3Podpovrchová voda 

Vyskytuje sa pod zemským povrchom vo všetkých formách a skupenstvách. Podľa pôvodu 

podpovrchovú vodu delíme na: 

a) vadóznu (vzniká infiltráciou zrážkových a povrchových vôd do zeme), 

b) juvenilná (vzniká kondenzáciou vodných pár unikajúcich z chladnúcej magmy v zemskom 

vnútri). 

Povrchová voda je v profile viazaná chemicky alebo mechanicky (fyzikálne). Chemicky 

viazaná voda (konštitučná, kryštalická) je súčasťou rôznych minerálov, je viazaná celými 

molekulami, resp. nachádza sa v odumretých a nerozložených zvyškoch rastlín a živočíchov v 

pôde a z hydrologického hľadiska je nevyužiteľná. Po rozpade tkanív buniek sa však uvoľní 

a môže prejsť do inej kategórie pôdnej vody. 

Mechanicky viazaná voda sa vyskytuje ako pôdna voda a podzemná voda. 

 

2.1.3.1 Pôdna voda  

Pojem pôdna voda vyjadruje súborné označenie všetkej vody v kvapalnom, pevnom (sneh, 

ľad) i plynnom (vodná para) skupenstve, ktorá sa nachádza v pôdnom profile a je zadržiavaná 

adhéznymi alebo kapilárnymi silami. To sa týka aj podzemnej vody, ktorá zasahuje svojou 

hladinou pôdny profil, resp. keď svojím vzlínaním významnejšie zasahuje do pôdneho profilu 

sústavnejšie alebo len sezónne. Pôdna voda nie je čistá, v skutočnosti je to roztok obsahujúci 

rôzne druhy rozpustených látok v závislosti od aplikovaných hnojív, pesticídov, kvality 

závlahovej vody a od zvetrávania primárnych pôdnych častíc. V pôdnej vode sú prítomné aj 

pôdne mikroorganizmy. 

Hlavným prirodzeným zdrojom pôdnej vody sú atmosférické zrážky, ktoré sú pôdou 

prijímané, zadržiavané, akumulované na istý čas a aj prerozdeľované medzi jednotlivými 
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zložkami prírodného prostredia. Ďalšími zdrojmi pôdnej vody sú povrchové a vnútorné 

prítoky a taktiež aj vzlínanie podzemnej vody. Za zdroj pôdnej vody, aj keď málo významný, 

sa dajú považovať aj kondenzované vodné pary, ktoré sa do pôdy dostávajú z ovzdušia. 

Výdatnosť prírodných zdrojov vody v pôde závisí od viacerých činiteľov, tak od geografickej 

polohy, ako aj od hydrofyzikálnych vlastností samotných pôd. Umelým zdrojom pôdnej vody 

sú závlahové vody. 

Všetka voda nachádzajúca sa v pôde pri všetkých vlhkostiach pôdy je pod vplyvom pôsobenia 

komplexu účinných síl rôznej podstaty, smeru a intenzity. Avšak v určitom rozsahu vlhkosti 

pôdy dochádza k situácii, že sa výhradne uplatňuje len jedna sila, pričom pôsobenie ostatných 

je minimálne až zanedbateľné. Na základe pôsobenia jednej kategórie síl sa pôdna voda delí 

na kategórie adsorpčnej, kapilárnej a gravitačnej pôdnej vody. Tieto kategórie pôdnej vody sa 

ešte delia na formy. 

Adsorpčná pôdna voda sa formuje pôsobením elektrostatických a molekulárnych síl. Už jej 

názov hovorí o tom, že je to voda pútaná na povrchu pôdnych častíc. Delí sa na 

hygroskopickú pôdnu vodu, ktorá sa v pôde pohybuje vo forme pár a intenzita jej pohybu 

závisí od teplotných zmien. Pohybuje sa z miest teplejších do miest chladnejších, kde sa môže 

vyzrážať vo forme kvapiek. Druhou formou tejto kategórie pôdnej vody je obalová 

(lentokapilárna) voda, ktorá vytvára na povrchu pevných častíc tenké obaly kvapalnej vody. 

Obalová voda vzniká z prebytočného množstva hygroskopickej vody, nepodlieha gravitácii, 

a preto sa môže pohybovať všetkými smermi. 

Kapilárna pôdna voda vzniká v prípade, že molekuly vody sa dostanú mimo dosah 

adsorpčných síl a tieto sú nahradzované kapilárnymi silami, ktorých existencia je spojená so 

zvláštnymi pomermi molekulárnych síl na rozhraní pevnej, kvapalnej a plynnej fázy. Jedna 

kategória je zavesená kapilárna voda, ktorá je zadržovaná kapilárnymi pórmi v povrchových 

horizontoch pôdy. Výparom sa ľahko stráca, lebo kapilaritou sa dostáva až na povrch pôdy 

a do ovzdušia. Ďalšou formou kapilárnej pôdnej vody je vzlínajúca (podopretá) kapilárna 

voda. Táto sa vyskytuje v kapilárnych póroch nad hladinou podzemnej vody a významne sa 

v nej prejavuje jej vzťah ku vzduchu v pôde. Z toho hľadiska sa delí ešte na kapilárnu vodu 

uzavretú (kapiláry sú vyplnené vodou bez vzdušných bublín) a kapilárnu vodu otvorenú 

(v kapilárach sa striedajú časti vyplnené vodou a vzduchom). 

Gravitačná pôdna voda sa voľne pohybuje vždy v smere pôsobenia gravitačných síl 

v nekapilárnych póroch. Zdrojom tejto kategórie vody sú atmosférické zrážky a povrchové 

vody. Pohyb gravitačnej vody závisí od množstva a veľkosti nekapilárnych pórov a od 

priepustnosti pôdy. Jej výskyt v pôdnom profile je len dočasný a krátkodobý, a preto nemá ani 
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veľký význam pre zásobovanie rastlín vodou. Táto kategórie pôdnej vody sa delí na 

presakujúcu gravitačnú vodu, ktorá rýchlo odtečie z nekapilárnych pórov a uvoľní miesto pre 

prípadnú ďalšiu infiltráciu vody a podopretú gravitačnú vodu, ktorá vzniká, keď v ceste 

presakovania vody stojí nejaká mechanická prekážka (napr. nepriepustná vrstva pôdy). Ak 

takáto pôda vytvorí dostatočnú súvislú mocnosť, možno ju označiť ako podzemnú vodu. 

 

2.1.3.2 Podzemná voda 

Podzemná voda je dôležitým pôdotvorným činiteľom. Vzniká nahromadením kvapalnej vody 

na nepriepustných vodonosných vrstvách v rôznych hĺbkach pod povrchom terénu. Hĺbka 

a množstvo podzemnej vody závisí od geologickej stavby územia, reliéfu, charakteru klímy a 

rastlinného krytu. 

Obyčajné podzemné vody sú vody s nízkym obsahom rozpustených látok, plynov, či 

mikroorganizmov, ktoré nespĺňajú kritéria pre minerálnu vodu. Podzemné vody sa klasifikujú 

z rôznych hľadísk. Podľa množstva rozpustených látok sa podzemné vody delia na: 
- obyčajné s obsahom rozpustených látok do 1g.l-1 

- slabo mineralizované (1-5 g.l-1), 

- stredne mineralizované (5-15 g.l-1), 

- silne mineralizované (nad 15 g.l-1). 

Stagnujúca podzemná voda v pôdnom profile nepriaznivo vplýva na pôdu i rastliny. 

Spôsobuje vytváranie anaeróbnych redukčných podmienok, glejovatenie, obmedzuje rozvoj 

koreňového systému rastlín. 

 

2.1.4 Pitná voda 

Z fyziologického hľadiska má pre človeka zásadný význam, nakoľko priamo alebo nepriamo 

podporuje základné životné pochody. Umožňuje látkovú výmenu, usmerňuje tlakové 

a teplotné pomery v organizme. Už strata 10 % potrebného množstva vody vyvoláva 

u človeka metabolické poruchy. Pitná voda je najdôležitejším druhom prírodnej vody 

a z hľadiska kvality sa na ňu kladú vysoké nároky. Je základnou zložkou ľudskej výživy, 

vyžaduje sa, aby neškodila človeku, ale mala biologickú hodnotu. Predovšetkým by mala 

obsahovať stopové biogénne prvky v takom pomere a množstve, aby sa zabezpečila ich 

optimálna využiteľnosť ľudským organizmom. Najvhodnejšie zoskupenie biogénnych prvkov 

majú podzemné vody. Požiadavkami na kvalitu pitnej vody sa podrobne zaoberáme v časti III, 

kapitola 3.   
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2.1.4.1 Zdroje pitnej vody 

Podľa pôvodu môže byť pitná voda podzemná, povrchová alebo zrážková. 

Podzemná voda predstavuje v dôsledku svojich vlastností a zloženia najvhodnejší zdroj pitnej 

vody. Obvykle má vysokú biologické hodnotu s priaznivými bakteriologickými aj 

fyzikálnymi vlastnosťami. 

V povrchovej vode sa negatívne prejavuje nestálosť jej zloženia, kolísanie teploty, nedostatok 

biogénnych prvkov, ale aj stále rastúce jej znečistenie. Tieto skutočnosti spôsobujú, že úprava 

povrchovej vody na vodu pitnú je technicky náročný a finančne nákladný technologický 

proces. 

Vzhľadom na obrovské zásoby slanej vody na Zemi, moria sa v budúcnosti môžu stať 

významným celosvetovým zdrojom pitnej vody. V súčasnosti mnohé štáty využívajú 

odsoľovanie morskej vody na prípravu úžitkovej vody (predovšetkým na zavlažovanie). 

Väčšiemu využitiu morskej vody zatiaľ bráni technologicky veľmi náročný a ekonomicky 

drahý spôsob odsoľovania. 

Iným potenciálnym zdrojom pitnej vody je voda z arktických a antarktických ľadovcov, 

v ktorých je naakumulovaná podstatná časť obyčajnej nemineralizovanej vody. 

 

2.2 Chémia vody 

2.2.1 Zloženie a štruktúra čistej vody 

Voda predstavuje chemickú zlúčeninu dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. 

Vzhľadom na to, že prírodný kyslík a vodík sú zložené z viacerých izotopov, ani voda nie je 

zložená z jedného druhu molekúl. Existencia troch izotopov vodíka (ľahký vodík 1H, ťažký 

vodík – deutérium 2H (D) a trícium – 3H (T) a šiestich izotopov kyslíka  (14O, 15O, 16O, 17O, 

18O, 19O) pripúšťajú celkovo 36 možností pre stavbu molekuly vody, z ktorých 9 obsahuje len 

stabilné nuklidy. Rozdielne izotopové zloženie vody sa prejavuje rôznymi hodnotami tlaku 

nasýtených pár, teploty a tepla fázových premien, tepelnej kapacity, teplotnej závislosti 

rôznych termodynamických veličín atď. Najvyššiu koncentráciu v prírodnej vode (99,7%) má 

molekula 1H2
16O. Okrem týchto molekúl sú vo vode v najväčšom množstve prítomné 

molekuly oxidu deutérneho 2H2
16O (D 2

16O), tzv. ťažkej vody. Deutérium oxid sa chemickými 

vlastnosťami od molekúl 1H2
16O veľmi nelíši (Tabuľka I-17). Jeho reaktivita je vo 

všeobecnosti menšia a reakcie v ňom prebiehajú obyčajne pomalšie. Podobne ako molekuly 
1H2

16O reaguje s mnohými zlúčeninami. Z chemického hľadiska sú dôležité predovšetkým 

rozdiely rozpustnosti v izotopových zlúčeninách. V prírodných vodách sa obsah deutéria 

merateľne líši, čo má význam pri zisťovaní genézy vody. V podpovrchových vodách vzrastá 
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obsah D2O s hĺbkou. Zvýšený obsah ťažkej vody sa našiel vo vode niektorých jazier, 

v Mŕtvom mori a vo veľkých hĺbkach oceánov. 

 

Tabuľka I-17 Fyzikálne konštanty vody a oxidu deutéria  

Voda Teplota 

topenia 

[°C] 

Teplota 

varu 

[°C] 

Hustota 

(kg.m-3) 

Teplota 

max. 

hustoty [°C] 

Špecifické 

skupenské teplo 

topenia [kJ.kg-1] 

Špecifické 

skupenské teplo 

varu [kJ.kg-1] 

Špecifická 

tepelná 

kapacita 

[kJ.kg-1.K-1] 
1H2

16O 0 100 998,203 3,98 333,5 2259 4,1819 

D2
16O 3,82 101,42 1105,34 11,185 332,4 2072 4,2700 

teplota topenia a varu – pri tlaku 101,325 kPa, hustota a špecifická tepelná kapacita – pri teplote 20 °C 

 

Molekula vody má trojuholníkové usporiadanie. Dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka sú 

viazané polárnou kovalentnou väzbou. Medzijadrová vzdialenosť O–H je 0,0958 nm. 

Nakoľko väzba O–H je veľmi polárna a molekula H2O je zalomená, voda je silne polárna 

látka (obrázok I-42, I-43, I-44). 

Dipóly vody sa môžu vo svojom najbližšom okolí priťahovať svojimi opačne nabitými 

koncami a spôsobiť asociáciu molekúl vody vodíkovými mostíkmi. Intermolekulové vodíkové 

mostíky sú príčinou vysokej teploty varu. V plynnom skupenstve je voda pri normálnom tlaku 

asociovaná iba nepatrne. 

 

 

Obrázok I-42 Schematické znázornenie molekuly vody 
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Obrázok I-43 Intermolekulárne (kovalentné) väzby v molekule vody 

 

 

Obrázok I-44 Intermolekulárne (vodíkové) väzby medzi molekulami vody 

 

Voda sa v prírode vyskytuje v plynnom, kvapalnom a tuhom skupenstve. V tuhom skupenstve 

je v siedmych kryštálových modifikáciách. Pri obyčajnom tlaku je stála iba hexagonálna 

modifikácia – ľad. Na základe výsledkov difrakcie röntgenových lúčov a IČ spektrometriou 

sa stanovila štruktúra kvapalnej vody, ktorá má oktaedrický charakter, t.j. molekula vody je 

v priemere obklopená šiestimi inými molekulami, tvoriacimi okolo nej deformovaný 

oktaeder. Tých šesť molekúl vytvára s danou molekulou štyri lineárne väzby vodíkovými 

mostíkmi, v ktorých je priemerná vzdialenosť kyslíkových atómov 0,29 nm. Súčasne sa 

v kvapalnej vode vyskytuje v malom množstve aj podobné usporiadanie molekúl ako 

v obyčajnom ľade, najmä pri teplotách blízkych bodu topenia ľadu. Tieto predstavy 

o priemernom usporiadaní molekúl sú v zhode s hustotou kvapalnej vody i s anomálnom 

zmenou jej hustoty s teplotou. 

 

2.3 Fyzikálne vlastnosti vody 

Chemicky čistá voda je bezfarebná kvapalina, bez zápachu, v hrubých vrstvách blankytne 

modrá. Voda sa vyznačuje výnimočnými fyzikálnych vlastnosťami. 
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2.3.1Hustota a viskozita vody 

V dôsledku zmenšenia merného objemu vody pri topení klesá bod topenia ľadu so stúpajúcim 

tlakom. Pomerne anomálna je aj zmena hustoty kvapalnej vody s teplotou. Od 0 °C do 4 °C sa 

hustota vody so zvyšovaním teploty zväčšuje, takže pri 4 °C má voda maximálnu hustotu 

(0,999973 g.cm-3). Od tejto teploty sa hustota vody správa „normálne“, čiže pri zohrievaní sa 

znižuje. Tento jav možno vysvetliť tým, že pri zvyšovaní teploty nad 0 °C sa v štatistickej 

štruktúre vody zmenšuje podiel štruktúry podobnej ľadu, ktorá má menšiu hustotu ako 

oktaedrická štruktúra, čím sa výsledná hustota zväčšuje. Pri teplote nad 4 °C je výsledná 

hustota ovládaná tepelným pohybom molekúl, takže ďalším zvyšovaním teploty sa zasa 

zmenšuje. Táto anomália má ďalekosiahle následky pre život vo vode aj pre jej praktické 

využitie. Pri chladnutí do 4 °C voda klesá na dno, ale voda chladnejšia ako 4 °C, pretože je 

ľahšia, zostáva na povrchu, kde sa ďalším znižovaním teploty mení na ľad. Ľad ako ľahší 

pláva na vode a chráni ju pred ďalším premŕzaním. Nebyť tejto anomálie, zamrzli by vody až 

ku dnu a zničil by sa v nich všetok život. Bod topenia vody i ľadu je vzhľadom na pomerne 

malú relatívnu molekulovú hmotnosť vody veľmi vysoký. 

Viskozita vody stúpa so stúpaním teploty, čiže v teplej vode sú odpory proti pohybu menšie 

ako v studenej vode. Viskozita spolu s hustotou ovplyvňujú hydraulické správanie vody. 

 

2.3.2 Povrchové napätie, pH a oxidačno-redukčný potenciál 

Okrem ortuti má voda najväčšie povrchové napätie zo všetkých bežných kvapalín. Povrchové 

napätie s teplotou klesá a pri kritickej teplote je nulové. Vysoké povrchové napätie je príčinou 

kapilárnych javov, akými sú vzlínavosť vody v kapilárach pôdy a hornín, zmáčacia 

schopnosť, tvorba peny, udržiavanie prachu, drobného hmyzu a peľových zŕn na povrchu. 

Hodnota pH vyjadruje stupeň kyslosti či zásaditosti vody a jej roztokov. Voda, ktorej pH = 7 

je neutrálna, roztoky s pH > 7 označujeme ako zásadité, roztoky s pH < 7 ako kyslé. Nulová 

hodnota pH zodpovedá kyslému roztoku s jednotkovou aktivitou H+ iónov. pH hodnota vody 

môže výrazne ovplyvniť druhové zloženie zoocenózy vodnej nádrže alebo toku. 

Popri hodnote pH je významnou vlastnosťou prírodných vôd oxido-redukčný (redox) 

potenciál – E. Hodnota redox-potenciálu rozhoduje o oxidačných alebo redukčných 

podmienkach vo vode a vyjadruje sa v milivoltoch (mV) alebo voltoch (V). Pozitívna hodnota 

redox-potenciálu charakterizuje oxidačné pomery a negatívna redukčné pomery. V prírodných 

vodách sú oxidačné podmienky spojené s obsahom rozpustného kyslíka. Rozpustný kyslík 

udeľuje vode pozitívny redox-potenciál, ktorého hodnota závisí od pH a od parciálneho tlaku 



 119

kyslíka. V aeróbnych podmienkach sa hodnota redox-potenciálu pohybuje v pozitívnych 

hodnotách asi do +400 mV, kým v anaeróbnych podmienkach klesá až na hodnoty -500 mV. 

 

2.3.3 Rozpustnosť látok vo vode 

Je len veľmi málo látok, ktoré sa vo vode nerozpúšťajú. Hlavnou príčinou značnej 

rozpúšťacej a ionizačnej schopnosti vody je jej dipólový charakter, ako aj vysoká dielektrická 

konštanta. Vodný roztok je homogénna sústava vody a ďalších látok, ktorej čiastočky sú 

v molekulovom disperznom stave homogénne rozložené po celom objeme.  

Pre svoj dipólový charakter je voda dobrým rozpúšťadlom iónových zlúčenín s látkami 

tvorenými iónmi. Rýchlosť rozpúšťania je tým väčšia, čím väčšia je styková plocha 

rozpúšťanej látky s vodou. Zvýšenou teplotou rozpustnosť látok obvykle vzrastá, ale pri 

ochladení roztoku na normálnu teplotu sa prebytok tuhej látky vylúči vo forme kryštálov.  

Vo vode ako polárnej kvapaline sa dobre rozpúšťajú polárne kvapaliny (anorganické 

a niektoré organické kyseliny, niektoré alkoholy). Nepolárne molekuly uhľovodíkov sa vo 

vode rozpúšťajú zle. 

Rozpustnosť plynov obyčajne klesá s rastúcou teplotou, takže varom môžeme plyny 

z kvapaliny vypudiť. Zvýšený obsah soli vo vode znižuje rozpustnosť plynov. Preto je 

rozpustnosť kyslíka v morskej vode nižšia ako vo vode riečnej. 

 

2.4 Senzorické vlastnosti prírodných vôd 

Senzorickými vlastnosťami vôd nazývame také vlastnosti, ktoré pôsobia na zmysly človeka, 

najmä na chuť, čuch, zrak a hmat. Patrí sem: teplota, chuť, pach, farba, zákal a priehľadnosť. 

 

2.4.1 Teplota 

V závislosti od druhu vody sa jej teplota mení v širokom rozmedzí (od 0 °C až takmer 

k teplote varu). 

Teplota podzemnej vody závisí predovšetkým od hĺbky vrstiev, z ktorých voda pochádza a od 

rýchlosti prúdenia vody. Čím väčšia je táto hĺbka, tým je priemerná teplota vody vyššia 

a kolísanie teplôt menšie. Obyčajné podzemné vody majú teplotu 5-13 °C. Vyššiu teplotu 

spravidla mávajú vody minerálne, resp. termálne. Vody s teplotou vyššou ako 25 °C v mieste 

výveru sú vody termálne, a vody z hlbinných vrtov s ložiskovou teplotou až 200 °C sú vody 

hypertermálne. 

Tečúce povrchové vody sledujú minimá a maximá teploty ovzdušia. Teplota stojatých 

povrchových vôd klesá od povrchu s hĺbkou vody a silne kolíše v priebehu ročných období aj 
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v priebehu dňa (0–25 °C). Teplota vody silne ovplyvňuje intenzitu samočistiacich procesov 

vo vodách; čím nižšia je teplota, tým pomalšie tieto procesy prebiehajú. Optimálna teplota 

pitnej vody je 8-12 °C. 

 

2.4.2 Chuť 

Chuť vody je podmienená prítomnosťou látok, ktoré sa do vody dostávajú prirodzenou cestou, 

alebo sú dôsledkom znečistenia. Chuť vody významne ovplyvňuje obsah železa, mangánu, 

horčíka, zinku, medi, chloridov, síranov, hydrogénuhličitanov, oxidu uhličitého atď. 

Najvhodnejšia hodnota pH vody je 6-7. Hodnoty pH nad 8 spôsobujú lúhovo-mydlovú chuť 

vody. 

 

2.4.3 Pach 

Pachom vody sa označuje vlastnosť vody spôsobená prchavými látkami prítomnými vo vode 

a pôsobiacimi na čuch. Primárne zdroje pachu vody sú látky: 

- tvoriace prirodzenú súčasť vody (sulfán), 

- biologického pôvodu (vznikajú životnou činnosťou alebo odumieraním rastlín, rias, 

baktérií, aktinomycét, plesní, húb atď.), 

- obsiahnuté v splaškových a priemyselných vodách. 

Sekundárny pach môže voda získať v priebehu jej technologickej úpravy, napr. pri chlorácii 

vody v prítomnosti fenolov vzniká v upravenej vode charakteristický chlórfenolový zápach. 

 

2.4.4 Farba 

Farba vody je fyzikálnym indikátorom čistoty povrchových a podzemných vôd. Spôsobujú ju 

rozpustné a nerozpustné (zákal) látky. Čisté prírodné vody sú spravidla takmer bezfarebné, 

v hrubých vrstvách blankytne modré. Modrá farba je tým intenzívnejšia, čím menej 

suspendovaných látok voda obsahuje. Prítomnosť jemne rozptýlených látok spôsobuje 

prechod modrej farby do zelena. Zelenkastú farbu vody spôsobuje tiež obsah vápenatých solí 

a takmer zelenú farbu niektorých jazier spôsobuje kvalita podložia. Žltú až hnedú farbu 

povrchových vôd spôsobujú humusové látky a niektoré zlúčeniny trojmocného železa. 

Charakteristické zafarbenie dávajú vode aj niektoré mikroorganizmy. Odpadové vody môžu 

mať najrozličnejšie zafarbenie. 
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2.5 Chemické zloženie vôd 

Medzi hlavné anorganické súčasti prírodných vôd patrí vápnik, horčík a sodík, ktoré sú 

prítomné prevažne ako katióny. Z aniónov sú to predovšetkým hydrogénuhličitany, sírany 

a chloridy. Vo vysoko mineralizovaných vodách často prevláda sodík nad vápnikom alebo 

sírany nad hydrogénuhličitanmi. 

V malých koncentráciách sú v prírodných vodách zastúpené aj ďalšie prvky, predovšetkým 

draslík, železo a mangán a v stopových koncentráciách mnoho ďalších kovov, ktorými sa 

voda obohacuje pri styku s pôdou a rôznymi minerálmi a horninami. 

Zo zlúčenín nekovov sú to predovšetkým amoniak a jeho ióny, dusitany, dusičnany 

a fosforečnany. Do skupiny neiónovo rozpustných látok patria zlúčeniny kremíka, bóru 

a titánu. 

 

2.5.1 Sodík, draslík, vápnik a horčík 

Sodík a draslík sú bežnou súčasťou prírodných vôd. Pomer Na:K sa zvyčajne pohybuje v 

rozmedzí 10:1 až 25:1. Z kvantitatívneho hľadiska sa sodík vyskytuje obvykle na treťom 

mieste za vápnikom a horčíkom. Na+ a K+ sa vyskytujú predovšetkým ako iónové asociáty: 

[NaSO4]
-, [NaCO3]

-, NaHCO3, [KSO4]
-, [KCO3]

-,KHCO3. Obsah Na a K nie je vo vode 

limitovaný. 

Vápnik a horčík sa vyskytujú vo vodách ako jednoduché katióny Ca2+, Mg2+ a sú hlavnými 

katiónmi v prírodných vodách. Vzhľadom na obmedzenú rozpustnosť CaCO3 a CaSO4 

neprevyšuje ani v minerálnych vodách koncentrácia Ca hodnotu 1000 mg.l-1. Vysoká 

koncentrácia vápnika a horčíka je viazaná na prítomnosť dostatočného množstva 

rozpusteného CO2. V prírodných vodách je obvykle menej horčíka ako vápnika. Hmotnostný 

pomer Ca:Mg sa spravidla pohybuje v rozmedzí 4:1 až 2:1. V závislosti od pH sa môže Mg 

vylučovať z prírodných vôd obsahujúcich hydrogénuhličitany ako MgCO3, Mg(OH)2.3H2O 

alebo Mg(OH)2. V spojitosti s obsahom vápnika a horčíka sa hovorí o tzv. tvrdosti vody. 

Tvrdosť vody sa definuje ako koncentrácia všetkých katiónov s nábojovým číslo vyšším ako 

+1 alebo súčet koncentrácií Ca, Mg, Sr, Ba, resp. len Ca a Mg. Vápnik a horčík môžu byť za 

vyšších teplôt príčinou vzniku sedimentov alebo tuhých nánosov (vodný kameň). Preto pre 

niektoré účely musíme vápnik a horčík z vody odstraňovať. Obsahy Ca a Mg vyskytujúce sa 

v povrchových a obyčajných podzemných vodách sú z hygienického hľadiska nevýznamné.  
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2.5.2 Hliník, železo, mangán 

Z rozpustných foriem výskytu hliníka prichádzajú vo vodách do úvahy jednoduchý 

hydratovaný katión Al3+, pretože hliníkový katión je vo vode prítomný ako aquakomplex 

[Al(H2O)6]
3+. Hydratovaný ión je kyselinou a pri hydrolýze vznikajú rôzne hydroxykomplexy. 

V povrchových a obyčajných podzemných vodách sa hliník vyskytuje v desatinách až 

stotinách mg.l-1. Vysoký obsah hliníka vykazujú kyslé vody z okolí nálezísk niektorých 

sulfidických rúd alebo bridlíc, ktorých oxidáciou sa tvorí kyselina sírová rozkladajúca okolité 

minerály. 

Formy výskytu rozpusteného a nerozpustneného železa závisia od hodnoty pH, redox 

potenciálu a prítomnosti komplexotvorných anorganických a organických látok. V  

bezkyslíkatom redukčnom prostredí podzemných vôd a v povrchových vodách na dne nádrží 

a jazier sa vyskytuje železo v oxidačnom stupni +II. Rozpustnosť FeII+ je limitovaná 

rozpustnosťou Fe(OH)2, FeCO3 a FeS. Vo vodách obsahujúcich rozpustený kyslík je železo 

v oxidačnom stupni FeIII+ najstabilnejšou formou výskytu. Obsah železa vyskytujúceho sa 

v povrchových a obyčajných podzemných vodách je hygienicky nevýznamný. Železo vo 

vodách spôsobuje najmä technické nedostatky pri zásobovaní pitnou a úžitkovou vodou. Preto 

je obsah železa v pitnej vode limitovaný hodnotou 0,3 mg. l-1 (Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 

Z.z.). 

Mangán sa vo vodách môže vyskytovať v rôznych oxidačných stupňoch. V prírodných 

vodách má najväčší význam mangán v oxidačných stupňoch II, III a IV. V neprítomnosti 

rozpusteného kyslíka a iných oxidačných činidiel je najstabilnejšou formou výskytu vo 

vodách MnII+, ktorého množstvo vo vodách je limitované rozpustnosťou hydroxidu, uhličitanu 

a sulfidu. Mangánu býva vo vodách zvyčajne menej ako železa. Jeho koncentrácie sa 

väčšinou nachádzajú pod 1 mg.l-1. Vysoké koncentrácie mangánu možno nájsť v kyslých 

banských vodách. V koncentráciách vyskytujúcich sa v prírodných vodách je mangán 

zdravotne neškodný. Významne ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody, materiály 

prichádzajúce do styku s vodou sa na rozdiel od železa farbia už pri nízkych koncentráciách 

mangánu a týka sa to aj rozvoja mangánových baktérií. Preto je obsah mangán v pitnej vode a 

vo vodách používaných v rôznych odvetviach priemyslu prísne limitovaný (Vyhláška MŽP 

SR č. 636/2004 Z.z.). 

 

 

 

 


