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2 Voda  

2.1 Anorganické kontaminanty 

Medzi anorganické kontaminanty vo vodách môžeme zaradiť zlúčeniny síry, dusíka, fosforu, 

halogenidy, ale predovšetkým ťažké kovy. Tieto komponenty sa môžu nachádzať aj 

v prírodných vodách (predovšetkým v podzemných – minerálnych vodách), no o 

kontaminantoch hovoríme až v tom prípade, ak je ich koncentrácia vysoká a nepriaznivo 

ovplyvňuje vodné organizmy, ako aj ostatné zložky životného prostredia. 

 

2.1.1 Halogenidy 

Fluór sa vo vodách nachádza ako jednoduchý anión F-. Vo vodách má zvláštny hygienicky 

význam zo stomatologického hľadiska. Zdravotné poruchy sa môžu dostaviť tak z nedostatku, 

ako aj z nadbytku fluóru v pitnej vode. 

Chlór sa vo vodách vyskytuje predovšetkým ako Cl-, ale môže vytvárať aj chlórokomplexy, 

chlórnany a chlóramíny. Najrozšírenejšou jeho formou vo vodách sú chloridy. Na hygienické 

zabezpečenie pitnej vody sú nevyhnutné zvyškové koncentrácie chlóru vo vode. Aktívny 

chlór je značne toxický pre ryby a iné vodné organizmy.  

Bróm a jód sa vo vodách vyskytujú ako I- a Br- - jodidy a bromidy. V obyčajných 

podzemných a povrchových vodách sú prítomné obvykle len v stopových množstvách. Vyššie 

koncentrácie týchto prvkov sú v morskej a minerálnej vode. 

 

2.1.2 Zlúčeniny síry 

V prírodných a odpadových vodách sa môžu vyskytovať anorganické zlúčeniny síry 

v oxidačnom stupni –II, 0, IV, VI. Ide o sírany, siričitany, tiosírany, tiokyanatany, sulfán, 

polysulfidy a elementárnu síru. Sírany sa vyskytujú ako jednoduchý anión SO4
-. Vo vodách sú 

pomerne stabilné a v koncentráciách, v ktorých sa vyskytujú v povrchových a obyčajných 

podzemných vodách, nemajú hygienicky význam. Sulfán a jeho iónové formy sú vo vodách 

pomerne nestabilné, pretože sa môžu oxidovať chemicky a biochemicky až na sírany. Sulfán 

významne ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a pre ryby je veľmi jedovatý. 

 

2.1.3 Zlúčeniny fosforu 

Anorganicky viazaný fosfor sa môže vo vodách vyskytovať v jednoduchých alebo 

komplexných iónových alebo neiónových formách a tiež ako polyfosforečnany. Zlúčeniny 

fosforu hrajú dôležitú úlohu v prírodnom kolobehu látok a sú nevyhnutné pre nižšie aj vyššie 

organizmy. V dôsledku antropogénneho znečistenia (fosforečné hnojivá v poľnohospodárstve, 
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využívanie detergentov v čistiacich prostriedkoch) sa koncentrácia fosforu vo vodách zvyšuje 

a je krajne nežiaduca, pretože podporuje nadmerný rozvoj rias a siníc, ktoré sú jednou z príčin 

eutrofizácie. 

 

2.1.4 Zlúčeniny dusíka 

Zlúčeniny dusíka sa uplatňujú pri všetkých biologických procesoch prebiehajúcich 

v prírodných aj odpadových vodách. Formy dusíka podliehajú vo vodách biochemickým 

premenám. Organické dusíkaté látky sa rozkladajú biochemickou činnosťou až na 

amoniakálny dusík. NH3 je z toho dôvodu prítomný vo vysokých koncentráciách v odpadoch 

z poľnohospodárskej výroby. Amoniakálny dusík je z hygienického hľadiska veľmi 

významný, pretože je jedným z primárnych produktov rozkladu organických dusíkatých látok 

a dôležitým chemickým indikátorom znečistenia podzemných vôd živočíšnymi odpadmi. 

Amoniakálny dusík je značne toxický pre ryby. Dusitany vznikajú biochemickou oxidáciou 

amoniakálneho dusíka alebo biochemickou redukciou dusičnanov. Patria medzi významné 

indikátory znečistenia podzemných vôd, ak vznikli premenami z dusíka organicky viazaného 

v živočíšnych odpadoch. Dusičnany sú v nízkych koncentráciách obsiahnuté takmer vo 

všetkých vodách. Vyššie koncentrácie sa nachádzajú v podzemných vodách v okolí veľkých 

miest a intenzívne využívaných poľnohospodárskych oblastí. Dusičnany sami osebe sú pre 

človeka málo škodlivé. Môžu však škodiť nepriamo tým, že v gastrointestinálnom trakte 

človeka sa môžu redukovať mikrobiálnou činnosťou na toxické dusitany, ktoré pri vysokých 

koncentráciách vo výžive dojčiat môžu spôsobovať methemoglobinémiu. Kyanidy vo vodách 

nie sú prirodzeného pôvodu a sú veľmi toxické. 

 

2.1.5 Ťažké kovy a arzén 

Meď sa v prírodných vodách vyskytuje ako katión Cu2+ v rozpustných formách karbonátov 

a hydroxokomplexov. Meď je vo významnej miere viazaná aj vo forme chelátových 

komplexov predovšetkým s polyfosforečnanmi. V obyčajných podzemných a povrchových 

vodách sa meď vyskytuje v nepatrných množstvách (desiatky g.l-1). Kyslé vody z okolia 

rudných nálezísk obsahujú vysoké koncentrácie Cu. Zlúčeniny medi sú značne toxické voči 

rybám. 

Zinok sa v prírodných vodách tiež vyskytuje predovšetkým ako katión Zn2+ a podobne ako 

meď značne škodí rybám a iným vodným organizmom. 
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Kadmium vo vodách sprevádza zinok, ale v podstatne nižších koncentráciách, prírodné 

pozadie zodpovedá jednotkám g.l-1. Kadmium patrí medzi veľmi nebezpečné jedy, preto je 

jeho obsah v pitnej vode prísne limitovaný. 

Ortuť je mimoriadne nebezpečná predovšetkým v organických formách mono- a dialkylortuti. 

Ortuť má jeden z najväčších akumulačných koeficientov a mimoriadne silne sa akumuluje vo 

vodnej flóre a faune (ryby). V dôsledku vysokej toxicity je koncentrácia ortuti pre pitnú vodu 

extrémne nízka. 

V prírodných vodách sa v nízkych koncentráciách vyskytuje aj olovo predovšetkým ako Pb2+ 

vo formách hydroxykarbonátových a chlórokarbonátových komplexov. Olovo sa vo vodách 

čoraz častejšie dostáva predovšetkým z antropogénnych zdrojov. Olovo je tradičným jedom 

a vo vodách je veľmi nebezpečné. 

Arzén sa vo vodách vyskytuje ako As5+ a býva často viazaný s organickými ligandami. V 

prírodných vodách sa vyskytuje vo veľmi nízkych koncentráciách podobne ako kadmium. 

Môže sa vyskytovať v odpadových vodách, nakoľko v nízkych koncentráciách je súčasťou 

detergentov. Arzén má značnú schopnosť akumulovať sa podobne ako ortuť. Zlúčeniny 

arzénu sú značne jedovaté, preto ich limitné hodnoty v pitnej vode sú veľmi nízke. 

Chróm môže byť prítomný v prírodných vodách v oxidačnom stupni III alebo VI. Toxicky 

pôsobia predovšetkým zlúčeniny Cr6+. Antropogénnym zdrojom chrómu sú predovšetkým 

odpadové vody z povrchovej úpravy kovov, z garbiarskeho a textilného priemyslu. Okrem 

toxicity ovplyvňujú zlúčeniny Cr6+ aj senzorické vlastnosti vody. 

 

2.1.6 Rádioaktívne látky 

Rádionuklidy môžu byť vo vodách prítomné v rozpustnej aj nerozpustnej forme, ako 

jednoduché aj komplexné ióny. Jednou z hlavných zložiek prírodnej rádioaktivity 

minerálnych vôd je radón, ďalšími zložkami môžu byť urán a rádium. Najnebezpečnejšie sú 

rádionuklidy s dlhým polčasom premeny, vysielajúce žiarenie s veľkou hustotou ionizácie 

a dlhodobo sa zdržujúce v organizmoch. Obzvlášť toxické sú rádionuklidy 226Ra, 90Sr, 210Pb, 
210Po. Niektoré rádionuklidy sa akumulujú selektívne v určitých organizmoch alebo orgánoch. 

Veľmi závažná je kontaminácia rýb. 

 

2.2 Organické kontaminanty 

Kontaminácia hydrosféry organickými kontaminantmi sa v posledných desaťročiach 

významne zvyšuje. Vzrastá nielen ich koncentrácia, ale aj ich množstvo a škodlivosť. Pôvod 

týchto látok je veľmi rôznorodý. Prirodzené organické znečistenie prírodných vôd spôsobujú 



 159

výluhy z pôdy a sedimentov, produkty životnej činnosti rastlinných a živočíšnych organizmov 

žijúcich vo vode. Príčinou umelého organického znečisťovania je ľudský faktor a jeho 

civilizačná činnosť spojená s produkciou enormných množstiev chemického organického 

odpadu. Organické látky majú predovšetkým vplyv na kvalitu a vlastnosti prírodných vôd. 

Mnohé organické zlúčeniny antropogénneho pôvodu, ktoré sa dostávajú do hydrosféry sú 

toxické a môžu vykazovať karcinogénne, mutagénne a teratogénne účinky. Iné, aj keď sú 

netoxické, môžu negatívne ovplyvňovať kyslíkovú bilanciu toku alebo senzorické vlastnosti 

vody. Vzhľadom na veľmi široké spektrum organických zlúčenín je dôležité identifikovať 

predovšetkým tie organické látky, ktoré sú z hľadiska chemického a biologického relatívne 

rezistentné. Komplexná charakteristika organických kontaminantov je spracovaná v časti II, 

kapitola 1.2., v prípade hydrosféry sa zameriame na najdôležitejšie organické polutanty, ktoré 

znečisťujú povrchové i podzemné vody, pričom sa môže jednať aj o prirodzene sa 

vyskytujúce zložky rastlinného pôvodu, resp. o dôležité organické komponenty pôdy, ktoré 

môžu vo vode spôsobovať značné problémy. 

 

2.2.1 Fenoly a fenolové zlúčeniny 

Veľkú skupinu organických látok vyskytujúcich sa vo vodách tvoria fenoly a im príbuzné 

zlúčeniny. Nachádzajú sa v rastlinách i drevinách, a preto ich označujeme ako rastlinné 

fenolové zlúčeniny. Jednoduché rastlinné fenoly sú monomérne monohydroxyfenolové až 

polyhydroxyfenolové zlúčeniny. Do vôd sa dostávajú predovšetkým humifikačným procesom 

pri vylúhovaní humusu vodou. Rastlinné triesloviny sú fenolové zlúčeniny, ktoré sa 

rozpúšťajú vo vode a majú nízky polymerizačný stupeň. Používajú sa v garbiarskom 

priemysle. Do vôd sa dostávajú prirodzenou cestou, ale tiež z odpadových vôd garbiarskeho 

priemyslu. Ligníny sú fenolové zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú nerozpustnosťou vo vode. Sú to 

vysoko polymérne látky s veľkým obsahom metoxylových skupín. Dôležitou oblasťou 

chemického spracovania lignínu je príprava celulózy. Odpadové vody z výroby celulózy sú 

veľmi škodlivé, pretože lignínosulfónany tvoria biologicky ťažko rozložiteľnú a významnú 

súčasť znečistenia odpadových vôd z výroby sulfitovej celulózy. Z celkového znečistenia 

odpadových vôd z chemického priemyslu pripadá z hľadiska BSK5 (biologická spotreba 

kyslíka za 5 dní) na výrobu celulózy asi 70 %. Znečistené odpadové vody z výroby sulfitovej 

celulózy sú príčinou hnedého zafarbenia povrchových vôd, ich penivosti a pachu. 

K znečisteniu prírodných vôd fenolmi umelého pôvodu prispievajú najmä odpadové vody 

z tepelného spracovania uhlia, z rafinérií ropy, zo sulfitového spracovania dreva, farbiarskeho 

priemyslu i z výroby pesticídov. Úprava vôd obsahujúcich fenoly chloráciou na pitnú vodu 



 160

spôsobuje mnohé ťažkosti v dôsledku chloračných a oxidačných reakcií, pričom vznikajú 

chlórofenoly. Mnohé pesticídy sa do 90-tych rokoch 20. storočia vyrábali na báze 

chlórofenolov, pretože tieto látky disponujú baktericídnymi a fungicídnymi účinkami. Ďalšou 

pomerne toxickou skupinou fenolových zlúčenín vyskytujúcich sa v odpadových vodách sú 

nitrofenoly. Vo farbiarenskom priemysle sa používa 2,4-dinitrofenol, ktorý má inhibičný 

účinok na životne dôležité funkcie bunky. Fenoly sú teda nežiaducimi látkami v prírodných 

vodách a ich koncentrácia sa musí nepretržite monitorovať. 

 

2.2.2 Humusové látky 

Napriek tomu, že v pedosfére predstavujú humusové látky základne komponenty 

humifikovanej organickej hmoty a disponujú viacerými nenahraditeľnými vlastnosťami, vo 

vodách môžu tieto zlúčeniny spôsobovať nemalé problémy. V prírodných vodách sa môžu 

nachádzať humusové látky, ktoré sa do nich môžu dostávať vylúhovaním z pôd, resp. z 

rašelín. Chemické zloženie týchto komplexných organických zlúčenín bolo podrobne 

popísané v časti I, kapitola 1.3.2, v tejto kapitole sa sústredíme predovšetkým na problémy, ku 

ktorým môže dochádzať pri ich výskyte v hydrosfére. Humusové látky spôsobujú zhoršenie 

senzorických vlastností vôd. Zafarbujú vodu do žlta až hneda a dodávajú jej nepríjemnú chuť. 

Vzhľadom na uvedené vlastnosti sú humusové látky vo vodách nežiaduce, aj keď z 

hygienického hľadiska sú málo škodlivé. 

 

2.2.3 Pesticídy na báze chlórovaných fenolov, polychlórované bifenyly (PCB), dibenzofurány 

a dibenzodioxíny (PCDF, PCDD).  

Bez aplikácie značných dávok pesticídov si súčasnú intenzívnu poľnohospodársku výrobu 

nedokážeme predstaviť. Chemická štruktúra pesticídov je veľmi rôznorodá. V nedávnej 

minulosti sa pesticídy vyrábali predovšetkým na báze chlórofenolov, ktoré sú pomerne 

perzistentné (majú vysoký polčas rozkladu). Ešte aj dnes sa môžeme stretnúť s rezíduami 

DDT, ktorý bol od 30-tych do 70-tych rokov 20. storočia jedným z najpoužívanejších 

pesticídov. V súčasnosti sa používajú pesticídy predovšetkým na báze fosforečnanových 

zlúčenín, ktoré sa v životnom prostredí rýchlejšie rozpadávajú a sú menej toxické ako 

zlúčeniny na báze chlorofenolov. Po aplikácií pesticídy v životnom prostredí podliehajú 

fyzikálno-chemickým vplyvom a prechádzajú rôznymi metabolickými premenami. 

V hydrosfére prebiehajú niektoré typy fotochemických a biochemických reakcií, čím sa počet 

rezíduí (rozkladné produkty pesticídov vo forme rôznorodých chemických zlúčenín) vo 

vodách znásobuje. K hlavným zdrojom znečistenia ekologických systémov patrí konvenčné 
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používanie pesticídov v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve. Ide hlavne 

o letecké veľkoplošné postrekovanie polí a lesov, ktoré sa aj v súčasnosti, napriek 

vedomostiam o mimoriadne nepriaznivých účinkoch takejto aplikácie, pomerne často 

realizuje. Ďalším dôležitým zdrojom priameho znečistenia vodných tokoch sú odpady 

z priemyselnej výroby pesticídov. Nepriamymi zdrojmi je erozívna činnosť vetra, 

splachovanie a splavovanie vody. Pesticídy atmosférického pôvodu sú najdôležitejším 

zdrojom znečistenia oceánov. V dôsledku relatívne nízkej rozpustnosti predovšetkým 

pesticídov na báze chlórovaných fenolov vo vode sa ich najväčšie množstvo koncentruje 

v sedimentoch na dne riek, jazier a oceánov. Vzhľadom na vysokú kumulačnú schopnosť 

týchto látok rôznymi organizmami vo vode, sa stáva mimoriadne nebezpečnou aj nízka 

koncentrácia pesticídov vo vodách. Chlórované pesticídy sú dobre rozpustné v tukoch 

a z uvedeného dôvodu sa kumulujú v tukových tkanivách, ale aj v mlieku živočíchov 

i človeka. Všetky uvedené charakteristiky platné pre pesticídy na báze chlórofenolov, platia aj 

pre PCB, PCDF a PCDD, ktorými sa podrobnejšie zaoberáme v časti II, kapitola 2.2.3. 

Vzájomné synergické pôsobenie pesticídov navzájom a kombinované účinky s inými 

toxickými látkami sú v súčasnosti pomerne málo preskúmané, takže sa ich výskumu 

v poslednom období venuje veľká pozornosť. Na základe uvedených mimoriadne 

nepriaznivých účinkoch pesticídov sa tieto chemické látky, ako aj ich rezíduá podrobne 

a dlhodobo monitorujú vo všetkých zložkách životného prostredia, vodu nevynímajúc. 

 

2.2.4 Polyaromatické uhľovodíky (PAU) 

Karcinogénne polyaromatické uhľovodíky sa vo vodách môžu vyskytovať rozpustené alebo 

adsorbované na rôznych časticiach. Najnebezpečnejším z PAU je benzo(a)pyrén. V dôsledku 

jeho citlivosti na svetlo, kyslík, ozón a iné oxidačné činidlá sa v hydrosfére transformuje na 

mimoriadne nebezpečný karcinogén. Nakoľko človek je ohrozený karcinogénnymi látkami 

z mnohých zdrojov, je nevyhnutné problematiku znečistenia životného prostredia riešiť 

komplexne. Vzhľadom na to, že v našej vodárenskej praxi sa čoraz častejšie používajú 

povrchové vody, je nevyhnutné aktívne chrániť hydrosféru pred ďalším znečisťovaním 

karcinogénnymi organickými látkami. 

 

2.2.5 Tenzidy a detergenty 

Tenzidy sú povrchovo aktívne látky, ktoré majú schopnosť znižovať povrchové napätie na 

rozhraní dvoch fáz. Vo vodnom roztoku vykazujú prací, zmáčací, emulgačný, dispergačný, 

stabilizačný a peniaci účinok. 
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Pod pojmom detergenty rozumieme pracie a čistiace prostriedky, ktoré popri tenzidoch 

obsahujú ešte ďalšie prísady, ktoré zvyšujú praciu, resp. čistiacu schopnosť prípravku. 

Tenzidy majú veľmi široké uplatnenie najmä v textilnom priemysle, pri výrobe a spracovaní 

plastických látok, v ropnom priemysle, pri výrobe papiera a celulózy v potravinárskom 

a garbiarskom priemysle. Ich výskyt vo vodách spôsobuje vyššiu rozpustnosť iných 

organických málo rozpustných zlúčenín a svojimi účinkami podstatne znižujú kyslíkovú 

bilanciu tokov. Tenzidy vo vodnom hospodárstve spôsobujú mnohé ťažkosti. Pri úprave 

povrchovým vôd na vodu pitnú sa tenzidy odstránia len čiastočne. Maximálne prípustné 

koncentrácie tenzidov v odpadových biologicky čistených vodách závisia od typu tenzidu 

a jeho biologickej rozložiteľnosti. V súčasnosti sa vo väčšom rozsahu používajú biologicky 

ľahko rozložiteľné tenzidy. 

 

2.2.6 Ropné látky 

Z hľadiska možností znečistenia životného prostredia ropnými látkami je najviac postihnutá 

hydrosféra. Aj keď zlúčeniny obsiahnuté v rope sú málo rozpustné, tvoria na vodných 

hladinách súvislý film, ktorý veľmi negatívne pôsobí na kyslíkovú bilanciu toku. V tomto 

povrchovom filme sa rozpúšťajú hydrofóbne organické látky, napr. pesticídy.  

Ropu definujeme ako kvapalnú horľavú horninu, zloženú prevažne z uhľovodíkov. Je ľahšia 

ako voda, má svetlú až takmer čiernu farbu a charakteristický zápach. Ropa obsahuje takmer 

všetky skupiny uhľovodíkov. Najviac je n-alkánov, ktoré sa nachádzajú vo všetkých frakciách 

ropy. Z ďalších derivátov sú to izoalkány, cykloalkány, kondenzované uhľovodíky, 

aromatické a polyaromatické uhľovodíky. Prítomné sú tiež kyslíkaté, sírne a dusíkaté látky. 

V rope sa vyskytujú aj niektoré olejorozpustné kovové zlúčeniny. Pestré zloženie ropy 

ovplyvňuje jej značné znečistenie životného prostredia. Zdroje znečistenia ropnými látkami sú 

rôzneho pôvodu. Pomerne často dochádza ku stroskotaniam lodí, čím sa do morí a oceánov 

dostávajú milióny ton ropy ročne. Ropa a ropné látky čoraz častejšie znečisťujú aj 

sladkovodné povrchové i podzemné vody. Zdrojom znečistenia týchto vôd je predovšetkým 

petrochemický, strojárenský a hutný priemysel, ale aj autoopravovne a autoservisy. Niektoré 

ropné látky sú biologicky ľahko odbúrateľné. Ide predovšetkým o alkány, alkény, 

cykloalkány a čiastočne aj aromáty. Rýchlosť týchto odbúravacích reakcií je podmienená 

dostatočným prístupom vzdušného kyslíka. Mnohé z uhľovodíkov nachádzajúcich sa v rope 

majú toxické a karcinogénne účinky, preto je žiaduce predovšetkým preventívne odstránenie 

zdrojov znečisťujúcich hydrosféru, pretože čistenie už znečistených povrchových 

a podzemných vôd týmito látkami je veľmi náročné.  
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2.3 Odpadové vody 

Všetky z vyššie uvedených prioritných kontaminantov sa môžu nachádzať v niektorom type 

odpadových vôd. 

Za odpadové vody považujeme vody použité na sídliskách, obciach, domoch, závodoch, 

zdravotníckych zariadeniach, ak majú po použití zmenenú akosť (zloženie, teplotu) a môžu 

ohroziť akosť povrchových a podzemných vôd. Podľa akosti odpadové vody rozdeľujeme na: 

- čerstvé, 

- nahnité, 

- infekčné, 

- rádioaktívne, 

- toxické. 

Podľa miesta vzniku delíme odpadové vody na: 

- splaškové, 

- priemyselné a komunálne. 

Splaškové vody sú vody z  domácnosti, sociálnych zariadení, priemyselných 

a poľnohospodárskych podnikov. Významným znakom splaškových odpadových vôd je 

vysoký podiel organických látok, schopných mikrobiálne sa rozkladať za vzniku páchnucich 

plynov a látok, ktoré dodávajú týmto vodám odpudzujúci vzhľad. Významnou zložkou 

odpadových vôd sú zo zdravotného hľadiska zárodky infekčných a parazitárnych chorôb, 

ktoré môžu znamenať vážne ohrozenie ďalšieho využitia povrchových vôd, ak by sa takéto 

odpadové vody vypúšťali do recipientu bez predchádzajúceho čistenia. V našich podmienkach 

je zloženie splaškových vôd pomerne vyrovnané a umožňuje využitie rovnakých metód pri 

čistení.  

Priemyselné odpadové vody sú kvapalné odpady, vznikajúce pri získavaní anorganických 

a organických surovín a pri ich priemyselnom spracovaní. Zloženie a množstvo odpadových 

vôd závisí od príslušnej výroby a je pre každé odvetvie typické. Zavádzaním nových 

technologických postupov sa neustále zvyšuje množstvo odpadových vôd v ktorých sa 

zvyšuje podiel biologicky ťažko rozložiteľných a toxických látok. Podľa technologických 

procesov, v ktorých sa voda použila, priemyselné odpadové vody sa vzájomne líšia 

charakterom znečistenia, chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. Pri ich čistení 

a úprave sa využívajú rôzne fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické metódy, resp. ich 

kombinácie. 

 

 


